Acces PDF Una Sconosciuta Moralit Quando Verlaine Spar A Rimbaud I
Grandi Tascabili Vol 480

Una Sconosciuta Moralit Quando Verlaine Spar A Rimbaud
I Grandi Tascabili Vol 480
Over een moedige en onvergetelijke vrouw die vocht voor vrijheid, erkenning en roem
Als iemand een pionier in de journalistiek genoemd mag worden, dan is het Oriana
Fallaci (1929-2006): de tegendraadse journalist, auteur en opiniemaker die met haar
onversneden directheid internationale bekendheid verwierf. Waar kwam deze
spraakmakende vrouw vandaan, en wat lag er ten grondslag aan haar ambitie?
ORIANA, EEN VROUW is de geautoriseerde biografie van deze geduchte
persoonlijkheid die vanuit een arm, socialistisch gezin in Florence haar weg naar de top
van het internationale politieke journaille vocht. Op veertienjarige leeftijd sloot ze zich
aan bij het verzet. Sindsdien zou haar leven voor haar altijd een strijd blijven: haar
drang naar vrijheid werd haar belangrijkste drijfveer. Haar volwassen jaren waren
turbulent, vanaf haar eerste baan in de journalistiek tot de vele bestsellers die zij
schreef, waaronder EEN MAN. Ook haar liefdesleven was niet zonder drama en
verdriet, waaruit Fallaci inspiratie putte voor haar romans en de ambitie voor een
feministisch en hardwerkend bestaan.
My 'Little People Project' started in 2006. It involves the remodelling and painting of
miniature model train set characters, which I then place and leave on the street. It is
both a street art installation project and a photography project. The street-based side of
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my work plays with the notion of surprise and I aim to encourage city-dwellers to be
more aware of their surroundings. The scenes I set up, more evident through the
photography, and the titles I give these scenes aim to reflect the loneliness and
melancholy of living in a big city, almost being lost and overwhelmed. But underneath
this, there is always some humour. I want people to be able to empathise with the tiny
people in my works.Special Dutch edition, bilingual, with brandnew afterword, contains
some photographs from the Little People in the City book, but also plenty of new
photgraphs and works made in Amsterdam and Rotterdam. Enjoy.
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.
Na twee jaar gevangenschap in Westerbork en Theresienstadt moest Ida Simons haar
veelbelovende carrière als concertpianiste opgeven. In 1960 debuteerde zij als
romanschrijfster met het veelgeprezen maar ten onrechte in de vergetelheid geraakte
Een dwaze maagd. Een portret van een jong meisje in de jaren twintig en een
humoristisch en liefdevol beeld van Joods familieleven in Antwerpen, Den Haag en
Berlijn. De ouders van Gittel leven als kat en hond. Haar vader `was een sjlemiel en hij
wist het, en hij krijgt niet veel voor elkaar in de zakenwereld. Iedere keer als het haar
moeder te veel wordt, vertrekt ze met haar dochter voor een paar weken naar haar
familie in Antwerpen. Gittel kan daar volop toegeven aan haar passie voor het
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pianospelen, want er wordt niet al te veel op haar gelet in het bonte, levenslustige
gezin, waar haar moeder zich veel beter thuis voelt dan bij haar echtgenoot. Bij een
bevriend bankiersgezin speelt Gittel op de Steinway en leert haar eerste levenslessen.
Haar grenzeloze vertrouwen in haar oudere vriendin Lucie wordt op harde wijze
geschonden. Simons beschrijft op onnavolgbare wijze de kwetsbare relatie tussen de
twee meisjes midden in de bedrijvige Joodse gemeenschap in Antwerpen en roept een
Elsschot-achtige wereld op. In Berlijn, waar Gittels vader zijn fortuin in een
handomdraai probeert te vergaren, is de illusie van rijkdom na de beurskrach van 1929
snel voorbij. Wie, vraagt zich Gittel af, kan je in deze wereld van oplichters nog
vertrouwen? Ida Simons vertelt over de lotgevallen van de argeloze Gittel met een
lichte, vaak humoristische toon. Als geen ander weet ze zich in te leven in een meisje
op zoek naar een veilige plek in een onzekere tijd en een chaotische wereld.
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van
oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair
nieuw product: de Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke
waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt
gevraagd het militaire potentieel te bepalen van het apparaat en de bijbehorende
implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk
maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de
Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband
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met een bizarre slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt,
maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen
leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen
houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft
inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie
rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Na de tragische dood van zijn vrouw en twee zoontjes heeft Jevin Banks zijn carrière
als boevenkoning en illusionist aan de wilgen gehangen. Nu ontmaskert hij oplichters
en waarzeggers op televisie. Voor een nieuwe show doet hij ondertussen undercover
mee aan een omstreden neurologisch onderzoek naar mind-to-mindcommunicatie. Wat
hij niet beseft is dat hij daarmee verzeild raakt in een verreikende samenzwering
waarbij een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld betrokken is. Banks
zal al zijn trucs uit de kast moeten halen om de moord op een wel heel bekende
persoon te voorkomen.
‘Kort gezegd nogal briljant, Magnus Montelius! Een naam om te onthouden.’ – Tidningen
Kulturen ‘***** Magnifiek.’ – Sveriges Television/em ‘Verbazingwekkend goed. Magnus
Montelius houdt het verhaal strak van begin tot eind en draait het op elegante wijze een paar
keer volledig om. Het is moeilijk te geloven dat dit zijn eerste boek is.’ – Dagens Nyheter ‘Een
debutant die schrijft als een totale routinier.’ – Aftonbladet ‘Het is lang geleden dat ik zo
volledig opging in een thriller als bij De man uit Albanië en dat ik zo onder de indruk was van
stijl, taal en vaardigheid van een debutant om zowel een belangrijk als fascinerend verhaal te
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vertellen.’ – Skånska Dagbladet
New Orleans, jaren 40: Evelyn, de oudste dochter in een welgestelde familie, valt voor Renard,
de zoon van een conciërge wiens dromen groter zijn dan zijn mogelijkheden. Ze krijgen een
dochter, Jackie, die de veelbelovende carrière van haar man ziet ontsporen door de
economische crisis in de jaren 80 tijdens de Reagan-jaren. Wanneer de man van Jackie
verslaafd raakt, staat zij alleen voor de opvoeding van hun zoon T.C. Als in 2011 New Orleans
worstelt met de nasleep van orkaan Katrina, wil T.C. een nieuwe start maken. Maar dat is niet
makkelijk als jonge zwarte man in het zuiden van Amerika. Een zekere vrijheid is
buitengewoon overtuigende roman over liefde en weerbaarheid in tijden van crisis.
Een jonge vrouw, door haar moeder gekloond om haar levenswerk te voltooien, is op zoek
naar haar identiteit. 14 jaar e.o.
Een oudere man ontmoet een jong, aantrekkelijk meisje.
Cultuurhistorisch overzicht van de extremere uitingen, vooral in de literatuur, van de romantiek
in de 19e eeuw.
Vóór 1871 was Italië een samenraapsel van kleine stadstaatjes en gebieden die bezet waren
door Frankrijk, Spanje of Oostenrijk. Zo kon het gebeuren dat Carlino Altoviti zijn Belijdenissen
opent met de woorden: `Ik werd geboren als Venetiaan, maar zal [...] sterven als Italiaan.
Tegen de achtergrond van de roerige jaren van de Italiaanse eenwording, het Risorgimento,
blikt Carlino openhartig terug op de hindernissen die een jongeman moet overwinnen om
volwassen te worden en op zijn worsteling met de liefde en politieke idealen. Carlino groeit op
in kasteel Fratta, in de provincie van Veneto. Gegrepen door nationalistische gevoelens trekt
hij al jong naar alle Italiaanse centra van de macht: Venetië, Genua, Rome, Milaan en Napels.
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Ook de liefde kruist zijn pad: Pisana, met haar temperamentvolle karakter, trekt hem
voortdurend aan, maar stoot hem ook af. In Belijdenissen van een Italiaan schetst Nievo een
weergaloos en gepassioneerd portret van het verval van het eeuwenoude feodale regime dat
in Italië zo lang de scepter zwaaide. Bovenal is het een boek over hartstocht, moed, vergeving,
opoffering en deugd een boek vol vitaliteit.

De haven van Dover, juni 2000. De Britse douane opent de laadruimte van een
Nederlandse vrachtwagen en vindt daarin achtenvijftig dode Chinezen. Tussen deze
slachtoffers van mensensmokkel zijn slechts twee overlevenden. In havenstad
Rotterdam, startpunt van de fatale reis, komen verschillende werelden samen. Een
jonge vluchteling houdt zich verscholen in een Chinese keuken, dag na dag werkt hij in
het restaurant van Mr. Chow. Hij leert de Nederlandse taal via de ondertitels van films
en ontmoet een bereisde jonge fotografe die zijn ondergrondse bestaan verlicht. Zijn
beste vriend is een Afrikaanse krantenbezorger die leeft met de angst voor ontdekking.
Tegelijkertijd ontfermt een verbitterde asieladvocaat zich over een tot prostitutie
gedwongen meisje. In Dover vechten de personages voor een veilige bestemming, een
laatste land om te blijven.
Chris Napier keert na jaren afwezigheid terug in zijn geboortedorp voor de bruiloft van
zijn nichtje. Het feest vindt plaats in Tredower House, het voormalige huis van zijn
avontuurlijke achteroom Joshua Carnoweth, die in 1947 werd vermoord. Iedereen was
er destijds van overtuigd dat zijn erfgenaam Michael Lanyon opdracht tot de moord had
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gegeven. Het huwelijksfeest wordt wreed verstoord wanneer de zoon van Michael
Lanyon, Nicky, plotseling opduikt en verkondigt dat zijn vader destijds ten onrechte voor
de moord op Joshua tot de strop is veroordeeld. Chris wil zijn jeugdvriend Nicky graag
helpen en besluit de oude moordzaak opnieuw te onderzoeken. Maar sommige
familiegeheimen kunnen beter verborgen blijven...
Paravion draait om drie generaties Baba Baloek: grootvader, vader en zoon. Deze
laatste blijft alleen achter in een klein gehucht waarvan alle mannen zijn vertrokken met
achterlating van hun vrouwen. Op een dag wordt de jongste Baba Baloek, een herder,
bezocht door een mysterieus meisje dat hem inwijdt in de liefde. De ontdekking van
lichamelijke behoeften gaat gepaard met het ontwaken van zijn bewustzijn. Zo komt hij
er aan de hand van de verhalen die het meisje vertelt achter dat hij meer deelt met zijn
voorvaders dan de naam alleen. De jongens die overgebleven zijn in het dorp en die
Baba Baloek dagelijks treiteren verdwijnen. Hij blijft alleen over met de achtergebleven
vrouwen, met wie hij zijn erotische lessen deelt. Maar ook zij verdwijnen. Naar
Paravion. Deze naam is een misvatting van de personages, die het opschrift par avion
lezen als de naam van Amsterdam, de stad die elke dag zichtbaar wordt in de mirage.
Hafid Bouazza (1970), winnaar van de Amsterdamprijs voor de Kunsten 2003,
publiceerde onder meer De voeten van Abdullah, Momo, Een beer in bontjas en
Salomon. Paravion won De Gouden Uil en werd genomineerd voor de ako
Literatuurprijs. In 2014 verscheen zijn roman Meriswin. 'Paravion is een wonderlijk en
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wonderschoon boek. (...) Een rijke en volwaardige roman.' DE VOLKSKRANT 'Het op
de vleugels van de verbeelding geschreven Paravion is Bouazza's trefzekerste literaire
prestatie tot nu toe.' VRIJ NEDERLAND 'Paravion is de roman waarvan je al jaren
hoopte dat Bouazza die zou schrijven.' NRC HANDELSBLAD
Imre Kertész geldt als een van de grootste schrijvers en denkers sinds de Tweede
Wereldoorlog. Zijn werk is niet alleen in literair opzicht maar ook maatschappelijk en
historisch van zeer groot belang. In Dossier K. komt via een openhartig vraaggesprek
een beeld naar voren van Kertész en de wereld om hem heen. Hij spreekt over de
grenzen tussen feit en fictie die hij in zijn werk verkent. Dossier K. is een persoonlijke
getuigenis van het leven in het vooroorlogse Hongarije, van de impact van het nationaalsocialisme, en de stalinistische schijnprocessen en van de opstand die Kertész tijdens
de Koude Oorlog tegen de dictatuur voerde. Bovenal is Dossier K. een onmisbare
aanvulling op een uniek oeuvre.
Een romantisch weekendje Londen heeft voor Gabriel Allon en zijn vrouw Chiara al een
slechte start door het nieuws over twee bomaanslagen in Parijs en Kopenhagen. Als
Gabriel en Chiara in Covent Garden lopen, merkt Gabriel een man op die alle
kenmerken van een zelfmoordterrorist vertoont. Nog voordat hij in actie kan komen,
wordt hij omvergeblazen door de kracht van de explosie. Gabriel is op het spoor van
het meesterbrein achter de aanslagen. En die is nog lang niet klaar...
De onnozele hals vertelt de geschiedenis van het goede en eerlijke jongetje Gribouille
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in een slechte wereld. Hij zou geheel ten onder zijn gegaan zonder de hulp van de
goede fee? die hem in zijn drang om de wereld te verbeteren zo goed mogelijk terzijde
staan. Met de hulp van bloemen uit het feeënrijk brengt hij weer liefde in de harten van
de mensen, maar dat is niet genoeg. Gribouille moet grotere offers brengen om de
wereld te redden.
Omar Yussef, de Palestijnse speurder-schoolmeester, gaat samen met zijn nieuwe baas, de
Zweed Magnus Wallender, op pad om scholen in de Gazastrook te inspecteren. Ze komen
erachter dat er een leraar is gearresteerd.De autoriteiten beschuldigen de man van
collaboratie met de CIA, een aanklacht die door diens vrouw in alle toonaarden wordt ontkend.
Tal van incidenten volgen en behalve Yussef lijkt niemand zich er om te bekommeren. Op hem
rust de gecompliceerde taak zowel zijn collega te redden als ook een aantal stekelige zaken te
ontrafelen. '
Sacha Batthyany is afkomstig uit een van de oudste en meest bekende adellijke families van
Hongarije. Hijzelf is geboren en getogen in Zwitserland en had na zijn jeugd nauwelijks contact
met de rest van zijn familie. Over het verleden daarvan wist hij daarom niet veel, tot hij op een
schokkend krantenartikel stuit over zijn oudtante Margit. Gravin Margit Thyssen-Batthyany
blijkt betrokken te zijn geweest bij een van de gruwelijkste misdaden die er aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog door de nazi's werden gepleegd. Enkel de feiten zijn bekend: een paar
weken voor het einde van de oorlog gaf Margit een groot feest in het familiekasteel in het
Oostenrijkse stadje Rechnitz. Rond middernacht verliet een aantal gasten het kasteel en
vermoordde 180 joden die vlakbij op deportatie naar de kampen wachtten. Wat er die nacht
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precies is gebeurd bleef lange tijd onduidelijk. Sacha Battyany's zoektocht naar meer
informatie voert hem naar het Hongarije van voor de oorlog, het Oostenrijk van erna, het
Zwitserland van nu, een goelag in Siberië, de woonkamer van een vrouw die Auschwitz
overleefde en in Zuid-Amerika haar oude dag doorbrengt - en zelfs naar de sofa van een
pijprokende psychoanalyticus. Onderweg stuit hij op een geheim dat zijn kijk op de familie
Batthyany en op zichzelf voorgoed zal veranderen.
S NACHTS IS HET GEVAARLIJK IN HET WOUD Nieuwsgierig? Het was geen hert waar mijn
vader mee aan kwam lopen. Het was een meisje. Haar nek was naar achteren gebogen, haar
blote armen glansden in het maanlicht. Haar kleren waren drijfnat. Emily's vader wordt
beschuldigd van moord op een meisje. Emily is zeker van zijn onschuld en gaat op onderzoek
uit. Daarbij ontmoet ze Damon, de vriend van het meisje. Zijn alibi blijkt niet waterdicht... Met
man en macht probeert Damon zich meer van die fatale nacht te herinneren. 'Veel meer dan
een misdaadverhaal, het gaat over relaties, over grenzen gaan, de schade van roddel en
leugens en collectieve verantwoordelijkheid.' The Bookseller Lucy Christopher schrijft over
gewone jongeren in extreme situaties. Ze schreef ook Dreigende stilte. 'Een nieuwe levendige
stem voor tieners.' Melvin Burgess
Sinds een ongeluk tijdens een patrouille is rechercheur Bryan Kessler aan zijn bureau
gekluisterd. Op dit moment zit hij op Fraudezaken, waar hij uitsluitend routinezaken behandelt
– de grote, interessante zaken worden doorgestuurd naar de FBI. Het verbaast hem dan ook
zeer als hij erachter komt dat hij het doelwit is van een ‘lifter’, crimineel jargon voor iemand
die voor de onderwereld informatie achterhaalt – op wat voor manier dan ook. De lifter die
achter Kessler aan zit, is een van de meest beruchte van zijn soort: de doorgewinterde Henry
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Loving, gespecialiseerd in marteling. Het is aan FBI-agent Corte om uit te zoeken welke
geheimen er achter Kesslers schijnbaar onbelangrijke zaken liggen en een meedogenloos spel
met Loving te spelen – met Kessler en zijn gezin als inzet...
Alessandra is zeventien als haar moeder na een lang ziekbed overlijdt. Ze blijft alleen met haar
oma achter, de enige met wie ze haar verdriet kan delen. Als de school na de zomervakantie
begint, komt het dagelijks leven langzaam weer op gang. Maar Alessandra wil met rust gelaten
worden. Haar vriendinnen vindt ze ineens stom en oppervlakkig. Om iedereen uit de buurt te
houden gaat ze naast Gabriele zitten, de loser van de klas met de bijnaam Zero. Gabriele is
echter interessanter dan Alessandra aanvankelijk dacht: hij kan prachtig tekenen, is aardig en
attent, praat nooit over zichzelf en is er altijd wanneer ze hem nodig heeft. Alessandra en
Gabriele zoeken voorzichtig toenadering tot elkaar en er ontstaat een bijzondere band tussen
hen. Is de vriendschap met Gabriele een gevoel van samen tegen de wereld, of is het
misschien meer?
'Ik zie dat briefje weer voor me dat je me daar in handen hebt gespeeld, een slordig stuk
papier, aan één kant afgescheurd en ongeveer rechthoekig. Ik zie je naar rechts hellende
handschrift en een stuk of vijf zinnen die ik me niet herinner. Van één regel ben ik nog zeker,
de eerste, “Lieve kleine meid,” van de laatste ook, je handtekening: "Sjlomo". Alles ertussenin
weet ik niet meer. Ik zoek, maar kan het me niet herinneren.' In 1944 werd Marceline
Rozenberg samen met haar vader gedeporteerd. Hij kwam in Auschwitz terecht, zij enkele
kilometers verderop in Birkenau. Beiden verkeerden in grote onzekerheid hoe het de ander
verging. Op een dag slaagde haar vader erin Marceline een briefje te bezorgen met daarop
een paar geruststellende woorden. Een dierbaar geschenk voor zijn vijftienjarige dochter. Op
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de eerste en laatste zin na is ze vergeten wat hij schreef. Bijna zeventig jaar later schrijft
Marceline haar vader een antwoord. Ze probeert de woorden terug te vinden en tot leven te
wekken wat uit haar geheugen moest worden gewist. Ze vertelt hem hoe zijzelf wél
terugkwam, maar hoe niemand op haar thuiskomst zat te wachten. En je kwam niet terug is
een ode aan een vader, een liefdesverklaring, en tegelijk een bitter relaas over de
onmogelijkheid om verder te leven. ‘Een aangrijpende afscheidsbrief aan een vader die niet
uit Auschwitz terugkeerde.’ – Le Monde ‘Een verhaal dat door je ziel snijdt.’ – Le Figaro
Emmaüs vertelt het verhaal van vier jongens die zich gevangen voelen tussen hun strenge
katholieke geloof en hun fascinatie voor het atheïstische meisje Andre. Zij hoort thuis in een
andere wereld - een onverschillige en immorele wereld. Uiteindelijk zetten de jongens hun
schaamte opzij, en worden de schijnbaar onoverbrugbare verschillen tussen de brave jongens
en het losbandige meisje voor even opgeheven. De seksuele en emotionele gevolgen van hun
ontmoeting met Andre zullen de rest van hun levens bepalen. In helder proza volgt
meesterverteller Baricco de vier jongens die gedwongen worden het onontgonnen land tussen
verdoemenis en verlossing te ontdekken. Een briljant portret van de onzekerheden van de
jeugd.
Op een koude ochtend in december gaat in het huis van Arno Cange onverwacht de wekker.
De kinderen slapen nog, maar de tafel is gedekt voor het ontbijt. Arno vindt daar een brief van
zijn vrouw Sara; na dertien jaar huwelijk blijkt ze haar gezin te hebben verlaten, zonder uit te
leggen waarom en waar ze naartoe is gegaan. Terwijl Arno voor het eerst zelf voor zijn
kinderen moet zorgen, met de hulp van zijn humeurige en onhandige moeder, probeert hij
erachter te komen waarom Sara is weggegaan. Hij ontdekt onverwachte geheimen in het
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verleden van zijn vrouw. Zal hij haar, de liefde van zijn leven, ooit terugzien?
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