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Giochi Maliziosi Vol 5
"Bisogna attraversare il fitto delle novelle e
lasciarsene impigliare e graffiare per rendersi conto
fino in fondo che Uno, nessuno e centomila e i
sulfurei incompiuti Giganti della montagna, e i Sei
personaggi stessi, senza il travaglio elaborante della
novellistica non avrebbero potuto esistere." È con
queste parole che il curatore Lucio Lugnani, dopo
una vita accademica dedicata allo studio di
Pirandello, presenta quest'edizione completa e
commentata delle novelle pirandelliane: una raccolta
unica in Italia, che ripercorre e rilegge in chiave
moderna la genesi, le fonti di ispirazione, il contesto
culturale ed esperienziale di un corpus di una
ricchezza stilistica e tematica senza pari,
corredandolo di un apparato di note critiche e
bibliografiche aggiornate agli studi più recenti.
Questo quarto volume raccoglie le novelle scritte tra
il 1910 e il 1913, periodo cardine della creatività
pirandelliana, con la scrittura di capolavori come La
patente, Pensaci, Giacomino! e Ciàula scopre la
luna.
Pseudoniem van Karen Blixen. Oorspronkelijke titel
en uitgave: Wintertales, 1942.
Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i
loro genitori si stanno per sposare! -Perché non sei
venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza
guardarmi, occupato a salutare la mia vicina di
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sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi
venuto non ci saremmo ritrovati in questa situazione
imbarazzante. -Quale situazione imbarazzante? Gli
rivolgo uno sguardo incredulo. Sta dicendo
seriamente di fare come se niente fosse? -Ho come
l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden
non piacerebbe affatto agli sposini. -Non abbiamo
fatto niente di male. Siamo maggiorenni, vaccinati e
non c’è nessun legame di sangue tra di noi. Trituro
le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si può non
curare fino a questo punto delle convenzioni sociali?
-Quindi non vedresti nessun inconveniente a
ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo sorrisetto
e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il mento.
Anche io so giocare a provocare! -Allora baciami.
Ora. Si piega verso di me, le sue pupille scure sono
inchiodate alle mie. Lo fisso, determinata a non
cedere per prima. Non oserà mica. *** Appena
arrivata in California, Carrie cede al fascino di Josh,
un bad boy tatuato dal sorriso ammaliante e un
corpo da favola. Nessuna promessa, nessun
legame, solo una notte di sesso con un partner
incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti
comincia bene per la giovane francese! Solo neo in
questo quadretto perfetto: deve assistere al
matrimonio di sua madre… che l’ha trascurata
durante tutta la sua infanzia. Tranne che, senza
saperlo, Carrie ha passato la notte con il suo… futuro
fratellastro maggiore! Il matrimonio della madre
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potrebbe trasformarsi in un vero incubo… Tra
passione, sentimento e segreti, i due amanti
dovranno lottare per difendere la loro felicità! Giochi
maliziosi, volume 2 di 6.
De Duitse schrijver Karl May leefde van 1842 tot
1912. Hij groeide op als zoon van een wever en
werd beroemd dankzij zijn Indianenverhalen en reisen avonturenromans, die o.a. in de Balkan, het
Midden-Oosten en Amerika spelen; de meeste
landschappen die hij hierin tot in details beschreef,
heeft hij echter nimmer gezien. Hij bereikte een
ongekende, nog steeds voortdurende populariteit als
de schepper van de onsterfelijke prairiehelden
Winnetou en Old Shatterhand. Hij beschreef de
Indianen in de ondergang, in een pakkende en
eenvoudige stijl. Het schema is simpel: ideale helden
staan tegenover ruwe schurken, die uiteindelijk nooit
hun gerechte straf ontlopen.
Er zijn momenten in ons leven waarop de wereld
zich tegen ons lijkt te keren. De confrontatie met het
onvermijdelijke lokt uiteenlopende reacties uit.
Sommige mensen raken ervan buiten zinnen,
anderen worden sterker, maar de verstandigsten
leren ervan. De Vijfde Berg is een roman over het
onvermijdelijke, maar ook over
doorzettingsvermogen en hoop. Paulo Coelho heeft
zich laten inspireren door het bijbelse verhaal over
de beproevingen van Elia. In hoeverre kan een mens
zijn eigen lot bepalen? Op deze vraag zal elke lezer
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zijn eigen antwoord vinden.
De vreemdeling die op een stille plek zonder bagage in
de bus stapte, trok de aandacht van alle vrouwen. Ook
van de weduwe Couderc, die hem bijna uitdagend
aankeek. Het wekte dan ook geen verbazing dat hij even
na haar uitstapte en haar inhaalde. Geen man kon haar
bang maken en een extra kracht op de boerderij was
welkom. Nog voor hij haar aansprak, had ze al besloten
hem in huis te nemen.
Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i
loro genitori si stanno per sposare! -Perché non sei
venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi,
occupato a salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le
prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci saremmo
ritrovati in questa situazione imbarazzante. -Quale
situazione imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo
incredulo. Sta dicendo seriamente di fare come se niente
fosse? -Ho come l’impressione che l’episodio del
Dinah’s Garden non piacerebbe affatto agli sposini.
-Non abbiamo fatto niente di male. Siamo maggiorenni,
vaccinati e non c’è nessun legame di sangue tra di noi.
Trituro le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si può non
curare fino a questo punto delle convenzioni sociali?
-Quindi non vedresti nessun inconveniente a
ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo sorrisetto e lo
sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il mento. Anche
io so giocare a provocare! -Allora baciami. Ora. Si piega
verso di me, le sue pupille scure sono inchiodate alle
mie. Lo fisso, determinata a non cedere per prima. Non
oserà mica. *** Appena arrivata in California, Carrie cede
al fascino di Josh, un bad boy tatuato dal sorriso
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ammaliante e un corpo da favola. Nessuna promessa,
nessun legame, solo una notte di sesso con un partner
incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti
comincia bene per la giovane francese! Solo neo in
questo quadretto perfetto: deve assistere al matrimonio
di sua madre… che l’ha trascurata durante tutta la sua
infanzia. Tranne che, senza saperlo, Carrie ha passato
la notte con il suo… futuro fratellastro maggiore! Il
matrimonio della madre potrebbe trasformarsi in un vero
incubo… Tra passione, sentimento e segreti, i due amanti
dovranno lottare per difendere la loro felicità! Giochi
maliziosi volume 1 di 6.
De fantasierijke roman van de Ierse schrijver Jonathan
Swift over de avontuurlijke reizen van scheepsarts
Lemuel Gulliver naar de verste delen van de wereld is al
zo'n 300 jaar een klassieker en een groots werk in de
Engelstalige literatuur. Eerst bezoekt Gulliver's schip het
eiland van de kleine kuil, waar de bewoners slechts 15
centimeter hoog zijn. De hoogte komt overeen met het
niveau van de politieke discussies van deze mensen.
Zijn tweede reis leidt hem naar naar Brobdingnag, dat
wordt geteisterd door veldslagen, en naar een vliegend
eiland. Hij ontmoet mensen die onsterfelijk zijn en
ontmoet hoogst intelligente paarden die hebben
geknoeid met primitieve geëvolueerde menselijke
wezens. De roman is uit 1725, een tijd waarin de wereld
onontgonnen was en wie weet hoeveel
verbazingwekkende ontdekkingen nog wachtten, maar
het is ook een satire over de menselijke natuur en
ontoereikendheid. De roman is als een spiegel voor de
mensen en toont ze, onder andere, klein, fantasierijk en
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belachelijk. Daarnaast kon het behalve als een
vermakelijk en avontuurlijk boek ook worden gelezen als
een doldwaze politieke satire, die zo riskant was dat de
auteur lange tijd alleen anoniem durfde te zijn. Sinds
1902 is "Gulliver's reizen" meerdere malen omgezet naar
film, radio en televisie. Jonathan Swift (1667-1745) was
en Iers-Engelse schrijver, satirist, dichter and politiek
commentator, die ook lange tijd decaan was in Dublin.
Jonathan Swift is het meest bekend van zijn satirische
roman "Gullivers reizen" uit 1726, maar hij schreef vele
werken in talloze genres.
Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i
loro genitori si stanno per sposare! -Perché non sei
venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi,
occupato a salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le
prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci saremmo
ritrovati in questa situazione imbarazzante. -Quale
situazione imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo
incredulo. Sta dicendo seriamente di fare come se niente
fosse? -Ho come l’impressione che l’episodio del
Dinah’s Garden non piacerebbe affatto agli sposini.
-Non abbiamo fatto niente di male. Siamo maggiorenni,
vaccinati e non c’è nessun legame di sangue tra di noi.
Trituro le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si può non
curare fino a questo punto delle convenzioni sociali?
-Quindi non vedresti nessun inconveniente a
ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo sorrisetto e lo
sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il mento. Anche
io so giocare a provocare! -Allora baciami. Ora. Si piega
verso di me, le sue pupille scure sono inchiodate alle
mie. Lo fisso, determinata a non cedere per prima. Non
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oserà mica. *** Appena arrivata in California, Carrie cede
al fascino di Josh, un bad boy tatuato dal sorriso
ammaliante e un corpo da favola. Nessuna promessa,
nessun legame, solo una notte di sesso con un partner
incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti
comincia bene per la giovane francese! Solo neo in
questo quadretto perfetto: deve assistere al matrimonio
di sua madre… che l’ha trascurata durante tutta la sua
infanzia. Tranne che, senza saperlo, Carrie ha passato
la notte con il suo… futuro fratellastro maggiore! Il
matrimonio della madre potrebbe trasformarsi in un vero
incubo… Tra passione, sentimento e segreti, i due amanti
dovranno lottare per difendere la loro felicità! Giochi
maliziosi, volume 5 di 6.
Hector Loursat is al achttien jaar een kluizenaar. Ooit
was hij een succesvolle advocaat, maar nadat zijn vrouw
hem verliet voor een andere man besloot hij zich aan de
wereld te onttrekken. Dan klinkt er op een nacht een
pistoolschot in zijn eigen woning. Loursat wordt
gedwongen om op onderzoek te gaan in zijn vervallen
huis.
Iedereen heeft een hekel aan de perfecte familie. Dus je gaat
zeker van de familie Battles houden. Mo wordt binnenkort
vijftig en dat begint ze te merken aan de onwelkome en
oncomfortabele waarheden die steeds duidelijker worden: Ze begrijpt niets van haar pubers, wat lichtelijk gênant is als
je zelf psycholoog bent. - Ze begint grijs te worden, ook aan
de binnenkant. - Haar gezicht is in verval en schrikt kinderen
af. Dochterlief Dora wordt binnenkort achttien... En wordt
lichtelijk agressief van iedereen die haar ergert, vooral van
haar onuitstaanbare, vroegrijpe, intelligente, jongere broer
Peter, die een chronische obsessie voor Oscar Wilde heeft.
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En dan is pap er ook nog... die, nou ja, gewoon een vader is.
O ja en de hond, Poo genaamd. Een klein beetje geweldig is
het verhaal van een modern gezin, waarin iedereen in zijn
eigen luchtbel leeft en op een crisis afstevent.
Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro
genitori si stanno per sposare! -Perché non sei venuto alle
prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del
matrimonio. Se fossi venuto non ci saremmo ritrovati in
questa situazione imbarazzante. -Quale situazione
imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo incredulo. Sta dicendo
seriamente di fare come se niente fosse? -Ho come
l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden non
piacerebbe affatto agli sposini. -Non abbiamo fatto niente di
male. Siamo maggiorenni, vaccinati e non c’è nessun
legame di sangue tra di noi. Trituro le posate. Ha ragione, in
fondo, ma ci si può non curare fino a questo punto delle
convenzioni sociali? -Quindi non vedresti nessun
inconveniente a ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo
sorrisetto e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il
mento. Anche io so giocare a provocare! -Allora baciami. Ora.
Si piega verso di me, le sue pupille scure sono inchiodate alle
mie. Lo fisso, determinata a non cedere per prima. Non oserà
mica. *** Appena arrivata in California, Carrie cede al fascino
di Josh, un bad boy tatuato dal sorriso ammaliante e un corpo
da favola. Nessuna promessa, nessun legame, solo una
notte di sesso con un partner incredibile! Ed ecco che il
soggiorno negli Stati Uniti comincia bene per la giovane
francese! Solo neo in questo quadretto perfetto: deve
assistere al matrimonio di sua madre… che l’ha trascurata
durante tutta la sua infanzia. Tranne che, senza saperlo,
Carrie ha passato la notte con il suo… futuro fratellastro
maggiore! Il matrimonio della madre potrebbe trasformarsi in
un vero incubo… Tra passione, sentimento e segreti, i due
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amanti dovranno lottare per difendere la loro felicità! Giochi
maliziosi, volume 4 di 6.
Een meesterlijke psychologische roman over liefde en
waanzin Charles Alavoine is zonet veroordeeld voor de
moord op zijn minnares Martine, maar niet met
voorbedachten rade. In een lange brief probeert hij zijn
rechter ervan te overtuigen dat hij wel degelijk motieven had
voor zijn misdaad, sterker nog: dat hij de moord louter uit
liefde heeft gepleegd. Beetje bij beetje onthult Charles hoe hij
zich uit een bescheiden milieu opwerkte tot arts, hoe zijn twee
huwelijken hem niets dan onzekerheid bezorgden, hoe hij de
‘vulgaire’ Martine leerde kennen... In deze meesterlijke
psychologische roman weet Simenon de lezer te charmeren
en tegelijk te beangstigen. Op een volstrekt geloofwaardige
manier toont hij ons een man die met logische stappen
neerdaalt in de waanzin.
Meeslepend verhaal over liefde, verraad en obsessie –
prachtige roman van bestsellerauteur Nicholas Sparks nu
voor € 7,50 Julie is al jong weduwe geworden en is bang om
opnieuw door de liefde gekwetst te worden. Toch begint ze
langzaam te vallen voor de charmante Richard. Hij voelt zich
duidelijk tot haar aangetrokken, maar Julies gevoelens voor
haar beste vriend Mike zorgen voor twijfel. Hij is het
tegenovergestelde van Richard: grappig, trouw, en absoluut
niet charmant. Beide mannen hebben wel iets en alle twee
zouden ze Julie gelukkiger kunnen maken dan ze in jaren is
geweest. Maar dan zet een op het eerste gezicht onschuldige
beslissing een reeks fatale gebeurtenissen in gang. Julie
moet vechten voor haar leven als jaloezie omslaat in
dodelijke hartstocht. De pers over de boeken van Nicholas
Sparks ‘Het beste aan het lezen van een roman van Sparks
is dat je keer op keer de kans krijgt verliefd te worden.’ The
Guardian ‘Sparks’ romans zijn zo ontspannend.’ The
Boston Globe ‘Nicholas Sparks weet hoe hij de juiste snaar
Page 9/16

Read PDF Giochi Maliziosi Vol 5
moet raken.’ Daily Mail ‘Ontroerend, goed geschreven en
extreem romantisch.’ Booklist ‘Sparks’ boeken zitten vol
diepe emoties en onverwachte wendingen. Tranen
gegarandeerd.’ People
Duitsland, 1943. Rosa Sauer verlaat Berlijn in de hoop een
beter leven te vinden bij haar schoonouders in Oost-Pruisen.
Haar man vecht aan het front en haar ouders zijn
omgekomen. Maar juist daar komt Hitler dichterbij dan ooit:
zijn hoofdkwartier bevindt zich in de bossen van het
nabijgelegen Wolfsschanze. En als de burgemeester Rosa
voordraagt als voorproefster van de Führer, bevindt ze zich
plotseling in het centrum van het nazibolwerk. Daar moet ze
zich bewegen tussen de zogenaamde vrijheid die de baan
haar geeft en de schaamte bij de Führer te horen. Rosella
Postorino belicht een uniek historisch aspect van de Tweede
Wereldoorlog in een rijke, gedetailleerde stijl. Deze roman
over liefde, overleven en wroeging blijft in je hart gegrift.

Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i
loro genitori si stanno per sposare! - Perché non sei
venuto alle prove? - Le prove? ribatte senza
guardarmi, occupato a salutare la mia vicina di
sinistra. - Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi
venuto non ci saremmo ritrovati in questa situazione
imbarazzante. - Quale situazione imbarazzante? Gli
rivolgo uno sguardo incredulo. Sta dicendo
seriamente di fare come se niente fosse? - Ho come
l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden
non piacerebbe affatto agli sposini. - Non abbiamo
fatto niente di male. Siamo maggiorenni, vaccinati e
non c’è nessun legame di sangue tra di noi. Trituro
le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si può non
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curare fino a questo punto delle convenzioni sociali?
- Quindi non vedresti nessun inconveniente a
ricominciare? - Tu sì? Sta bluffando. Il suo sorrisetto
e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il mento.
Anche io so giocare a provocare! - Allora baciami.
Ora. Si piega verso di me, le sue pupille scure sono
inchiodate alle mie. Lo fisso, determinata a non
cedere per prima. Non oserà mica. *** Appena
arrivata in California, Carrie cede al fascino di Josh,
un bad boy tatuato dal sorriso ammaliante e un
corpo da favola. Nessuna promessa, nessun
legame, solo una notte di sesso con un partner
incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti
comincia bene per la giovane francese! Solo neo in
questo quadretto perfetto: deve assistere al
matrimonio di sua madre… che l’ha trascurata
durante tutta la sua infanzia. Tranne che, senza
saperlo, Carrie ha passato la notte con il suo… futuro
fratellastro maggiore! Il matrimonio della madre
potrebbe trasformarsi in un vero incubo… Tra
passione, sentimento e segreti, i due amanti
dovranno lottare per difendere la loro felicità! Giochi
maliziosi, volume 6 di 6.
Esplosivo e sorprendente! *** « Alexander Bogaert
non è il tipo da passare inosservato. Soprattutto con
le donne. Ovviamente quando si ha un corpo da
Apollo e si è miliardari, si ha tendenza ad attirare
l'attenzione. I suoi capelli neri ed i suoi occhi verdi,
ma soprattutto il suo sorriso dal fascino devastante,
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hanno la brutta abitudine di far andare in visibilio
tutte le ragazze. » *** Lou Arpad, la giovane stilista,
organizza la prima sfilata alla Renex. Fiera di poter
finalmente presentare le sue creazioni ai giornalisti,
è allo stesso tempo terrorizzata. Alexander Bogaert,
il businessman miliardario, è in sala, che la guarda
con i più torridi degli sguardi...La sfilata è un
successo, la carriera di Lou prende una svolta
decisiva, ma la sua vita privata, è molto più
complicata. Alex l'invita a Seattle, per un viaggio nel
suo passato, per incontrare sua madre. Il temporale
incombe proprio quando la verità è pronta ad
esplodere! Ritrovate i personaggi della saga Le
fantasie di un miliardario per un quinto episodio nel
quale tutto rischia di cambiare. Questa edizione è
completa e non censurata, non ci sono scene
tagliate.
Yulia is dan wel ontsnapt, veilig is ze nog lang niet.
Dagelijks ben ik bezig met de risico’s van mijn vak,
maar het enige dat me echt op de been houdt, is
Yulia vinden. En als ik haar eenmaal heb, zal ze
nooit meer ontsnappen. Ik zal doen wat nodig is om
haar bij me te houden.
`Nagel aan mijn doodskist. Nachtmerrie uit mijn
verleden. Moordenaar van mijn familie Maar waarom
kan ik zijn kussen dan niet vergeten? Waarom kan ik
niet slapen omdat ik elke keer tegen beter weten in
hoop dat ik hem zal zien? Nastasya Crowe probeert
haar leven weer op te pakken op River s Edge, maar
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echt soepel gaat het niet. Ze kan niks goed doen, ze
heeft het idee dat het toch allemaal maar zinloos is,
dus waarom zou ze het überhaupt proberen? Het is
niet alsof ze de duistere erfenis van haar ouders kan
ontlopen. Of wel? En zoenen met Reyn maakt het
allemaal nog veel ingewikkelder! Nastasya gooit het
roer radicaal om en verlaat River s Edge. Maar ze
komt er al snel achter dat haar problemen daardoor
alleen maar duisterder, gevaarlijker en
vernietigender worden `Het einde maakt heel
nieuwsgierig naar de volgende twee delen van de
trilogie. Zeker een aanrader voor alle fantasyfans.
Chicklit.nl
Voorbij goed en kwaad, na Aldus sprak Zarathoestra
en Ecce homo wellicht het meest gelezen boek van
Nietzsche, is in essentie een radicale kritiek op de
moderniteit. Nietzsche trekt met de felheid die hem
eigen is, van leer tegen de moderne
wetenschappen, de moderne kunsten en de
moderne politiek. Alles waarop Nietzsches tijd - en
dat is in grote lijnen ook onze 'moderne' tijd - trots
was, wordt door deze oneigentijdse filosoof en
psycholoog genadeloos geattaqueerd. Begrippen als
'wetenschappelijke objectiviteit', 'sympathie',
'ethische verantwoordelijkheid' worden minutieus
ontleed en tot hun werkelijke oorsprong herleid: de
wil tot macht. Voorbijgoed en kwaad kan gelezen
worden - en het was Nietzsches intentie dat dit
gebeurde - als een programmatische verhandeling
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waarmee hij zijn geestverwanten probeerde te
bereiken, vrije geesten, mensen van de toekomst,
die in Nietzsche hun gelijke, of liever nog, hun
geestelijk leider wilden zien. Het boek, dat is
opgebouwd uit 296 paragrafen variërend van enkele
regels tot een paar bladzijden, kan worden
beschouwd als pendant van zijn Aldus sprak
Zarathoestra, dat een jaar eerder was voltooid en
waarin Nietzsche een eerste poging doet zijn
filosofisch denken samen te vatten. Waar
Zarathoestra uitblinkt door symboliek en literaire
presentatie, is Voorbij goed en kwaad bekend om
zijn vele kernachtige - en buitengewoon citeerbare aforismen.
De economische, sociale en politieke implicaties die
van invloed zijn geweest op het ontstaan en de
ontwikkeling van de stromingen in de beeldende
kunst en de literatuur vanaf de Oudheid tot in de
eerste decennia van deze eeuw.
Een kogel treft eindelijk zijn doelwit, bijna een
decennia nadat hij is afgevuurd LAPD-rechercheur
Harry Bosch moet alle registers opentrekken
wanneer een man overlijdt aan de gevolgen van een
verdwaalde kogel negen jaar eerder. Een zaak
waarin het lijk nog vers is, maar alle verdere
bewijzen ontbreken. Bosch en zijn nieuwe partner,
de onervaren Lucia Soto, moeten de politiek zeer
gevoelige zaak oplossen, terwijl er alleen maar zeer
verouderde informatie is. Al snel wordt hun duidelijk
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dat de schietpartij allesbehalve toevallig was. De
pers over Michael Connelly: ‘Michael Connelly
bewijst dat hij zijn reputatie van beste Amerikaanse
misdaadauteur volkomen verdient.’ Het Parool ‘Van
alles het beste: stijl, dialoog, personages, geweldige
details. Connelly is de koning van het genre.’
Algemeen Dagblad ‘Connelly is een van de beste
misdaadschrijvers van nu, met een superb gevoel
voor spanning en verrassing.’ VN Detective en
Thrillergids ‘Wát een geweldige auteur. Grote
klasse!’ Hebban Crimezone ‘Bosch is een iconisch
figuur en een van de mooiste personages uit de
recente thrillerliteratuur.’ John Vervoort, Cobra.be
De Amerikaanse filosofe Susan Neiman stelt in haar
nieuwe boek de prikkelende vraag: waarom zou je
volwassen worden? Volwassen worden wordt vaak
geassocieerd met het opgeven van jeugddromen,
om ze vervolgens in te wisselen voor een bestaan
dat een fletse afspiegeling is van het avontuurlijke,
vrije leven dat we onszelf voorstelden toen we jong
waren. Aan de hand van het werk van beroemde
filosofen als Immanuel Kant, Jean-Jacques
Rousseau, David Hume en Simone de Beauvoir laat
Neiman zien dat volwassen worden wel degelijk een
positieve wending aan ons leven kan geven.
Volwassenheid, zo stelt ze, is een ideaal: iets wat
misschien nooit helemaal gerealiseerd kan worden,
maar wat het tegelijk waard is om nagestreefd te
worden. `Waarom zou je volwassen worden?
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verschijnt in november. Op 24 november wordt aan
Susan Neiman de prestigieuze Spinozalens
uitgereikt in Den Haag.
Arte in opera, dal Rinascimento al Manierismo, è un
manuale completo ed esauriente, a norma del DM
781/2013, di storia dell’arte e dell’architettura:
correnti, protagonisti e opere sono “raccontati” con
precisione e semplicità, per offrire agli studenti un
quadro insieme ricco e stimolante. Questo prodotto
contiene link esterni per la fruizione delle espansioni
digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non
gestire questa funzionalità.
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