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spel zijn die meer willen dan alleen moorden, en vraagt zich af in hoeverre
hijzelf deel uitmaakt van dat spel.
Leuvense bijdragen 2000
De voorproefster van Hitler Rosella Postorino 2018-06-27 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.
Woeste Willem Ingrid Schubert 1992 Een gepensioneerde zeerover en zijn nieuwe
kleine vriend bouwen een schip. Maar dan moet Woeste Willem erkennen dat hij niet
kan zwemmen. Prentenboek met grote illustraties in fraaie kleuren. Vanaf ca. 4
jaar.
Italiaanse opvoeding Tim Parks 2012-10-11 Hoe wordt een Italiaan een Italiaan? Of
een Brit een Brit? Worden vreemdelingen geboren of gemaakt? In dit onweerstaanbare
vervolg op de bestseller Italiaanse buren volgt Parks de gangen van zijn kinderen
in het kleine dorpje bij Verona waar hij met zijn gezin woont. Aldus schetst hij
een fascinerend beeld van het hedendaagse Italiaanse gezin op school, thuis, aan
het werk en in vrije tijd. Het resultaat is prachtig: een warm en geestig
familieboek en reisboek tegelijk, waarin noch met kinderen noch met Italië
overdreven gedweept wordt. Eeuwige bureaucratie en eindeloze wiegeliedjes,
opvattingen over zwangerschap en grote families (wie meer dan één kind neemt is
gek, zeker als dat ene kind een zoon is), voedingsvoorschriften (veel, veel,
veel), de verering van `La Mama , hoe de vakanties door te brengen, wat leren we
onze kinderen: al deze onderwerpen en nog veel meer komen aan bod. Terwijl Parks
beschrijft hoe Italianen elkaar leren Italiaan te worden, geeft hij ons
buitenstanders een onnavolgbaar nieuw inzicht in de rijke Italiaanse culturele
traditie. Tim Parks woont sinds 1982 met zijn vrouw en drie kinderen in Italië.
Bibliografia nazionale italiana. Periodici 2005
Egon Schiele 1890-1918 Reinhard Steiner 2017 Psychologische analyse van het werk
van de Oostenrijkse kunstenaar Egon Schiele (1890-1918).
Fasti Archaeologici International Association for Classical Archaeology 1961
Annual bulletin of classical archaeology.
Dante's Vita nova Isaäc van Dijk 1920
De hemel verslinden Paolo Giordano 2018-10-30 Teresa verruilt iedere zomervakantie
samen met haar vader hun woning in het drukke Turijn voor het huis van haar jeugd
op het Italiaanse platteland. Het zijn saaie, bloedhete vakanties, totdat ze op
een dag drie jongens bespiedt die naakt in het zwembad zwemmen: Nicola, Tommaso en
de zonderlinge maar charismatische Bern. Ze zullen Teresa's leven voor altijd
tekenen. De drie halfbroers worden samen opgevoed door Nicola's religieuze ouders
en hebben een complexe en intieme band. Maar Teresa zal snel ontdekken dat niets
is wat het lijkt en haar idyllische zomers, die ze steeds vaker met Bern
doorbrengt, komen tot een abrupt einde. De jongens worden volwassen en hun
vriendschap wordt tot het uiterste getest door hun tegenstrijdige visies op de
wereld en hun conflicterende overtuigingen. De hemel verslinden omspant twintig
jaar en vier levens. Het is een epische en intense roman over verbondenheid,
liefde, familie en de eeuwige zoektocht naar zingeving.
Het hoort er allemaal bij Fabio Volo 2017-04-22 Nicola wordt voor het eerst vader.
Hij houdt van zijn zoontje en zijn vrouw Sofia, maar het valt hem moeilijk zich te
schikken in zijn nieuwe rol. Hij verlangt terug naar de tijd dat hij nachtenlang
kon doorzakken met zijn vrienden, naar de dagen die Sofia en hij vrijend en
genietend met elkaar in bed doorbrachten, naar de spontane reizen die zij naar
verre oorden maakten. Na een paar jaar van vaderlijke verplichtingen is zijn
huwelijk langzaam leeggelopen. Tijdens een feestje legt een van de vrouwelijke
gasten het met hem aan. Erop ingaan betekent een nieuw leven zonder al die
verantwoordelijkheden, er niet op ingaan betekent dat hij het roer radicaal moet
omgooien om zijn huwelijk en gezin te redden.
Nederland en zijn bewoners Edmondo De Amicis 1990 Verslag door een jonge
Italiaanse journalist van een tocht door Nederland in 1873-1874.
Het meisje met de Leica Helena Janeczek 2019-03-21 Het meisje met de Leica is een
bijzondere historische roman over Gerda Taro: de eerste vrouwelijke
oorlogsfotografe en de vrouw achter de schuilnaam Robert Capa. Gerda Taro was de
eerste vrouw die als fotografe in oorlogsgebieden werkte. In 1937, op de dag dat
ze zevenentwintig jaar zou worden, stierf ze aan het front tijdens de Spaanse
Burgeroorlog. In Het meisje met de Leica brengt Helena Janeczek Gerda Taro op
unieke wijze tot leven. Aan de hand van haar foto’s schetst Janeczek een
weergaloos portret van een bijzondere vrouw en haar nimmer aflatende strijd tegen
het fascisme. In 1933 verspreidt ze als jonge twintiger antinazipropaganda in haar
woonplaats Leipzig. Ze wordt opgepakt, maar weet een jaar later te vluchten naar
Parijs. Daar ontmoet ze fotograaf André Friedmann. Hij wordt hopeloos verliefd, en
leert haar zijn Leica-camera te gebruiken. Ze besluiten om hun foto’s te
publiceren onder de schuilnaam Robert Capa. WINNAAR PREMIO STREGA 2018 WINNAAR
PREMIO BAGUT TA 2018 SHORT L IST PREMIO CAMPIELLO 2018
De lege kamer Sophie Hannah 2011-10-11 Wiegendood kan kindermoord lijken en
andersom... De dingen zijn zelden zoals ze lijken. Wiegendood kan kindermoord
lijken en andersom... ‘Volgens Sophie Hannah zijn de dingen zelden zo voor de hand
liggend als ze op het eerste oog lijken, en dat maakt haar boeken zo uitdagend.’
Daily Express Programmamaakster Fliss Benson ontvangt op haar werk een anonieme
kaart, waarop zestien cijfers staan, in rijen van vier. Het zegt haar helemaal
niks. Diezelfde dag gaat Fliss tegen haar zin aan de slag voor een documentaire
over gerechtelijke dwalingen bij de veroordeling voor moord van moeders wier
kinderen aan wiegendood zijn overleden. De documentaire volgt drie vrouwen: Helen
Yardley, Sarah Jaggard en Rachel Hines. Alle drie zijn ze nu vrij. Naar de arts
die hen achter de tralies heeft gekregen, dr. Judith Duffy, is onderzoek ingesteld
door het medisch tuchtcollege. Om redenen die ze met niemand deelt, zit Fliss niet
te wachten op dit project. Dan wordt Helen Yardley dood aangetroffen in haar
woning, met in haar zak een kaart met zestien cijfers erop, gerangschikt in rijen
van vier... ‘Het zijn de onaangepaste hoofdpersonen die Sophie Hannah’s thrillers
zo menselijk maken. Ze zitten vol twijfels, schaamte en spijt (...) Haar grondige
research naar de veroordelingen rond wiegendood maakt dit boek zo overtuigend en

Legenda aurea sanctorum. - Passionael, Winterstuck Jacobus (de Voragine) 1482
De robot en andere verhalen Alberto Moravia (pseud. van Alberto Pincherle.) 1970
De wreedheid Nicola Lagioia 2016-02-25 In een warme voorjaarsnacht loopt een jonge
vrouw midden op de provinciale weg. Ze is naakt en zit onder het bloed. Als ze een
paar uur later levenloos bij een parkeergarage wordt gevonden, komt aan het licht
wie ze is: Clara Salvemini, de oudste dochter van de invloedrijkste aannemer ter
plaatse, die zichzelf wijsmaakt dat hij alles voor zijn kinderen doet maar
uiteindelijk alles en iedereen kapotmaakt. Alle betrokkenen zeggen dat het
zelfmoord is, maar klopt dat wel? Wat had Clara te maken met de zaken van haar
vader? En kan haar band met haar broers en zusje – met name met Michele, de
schuwe, labiele, opstandige halfbroer – bij haar dood een beslissende rol hebben
gespeeld? Tegen de achtergrond van de rijke buitenwijken in Bari ensceneert Nicola
Lagioia met zijn oorspronkelijke beeldentaal het drama van een gezin dat tussen
overdaad en ondergang balanceert. Zijn suggestieve stijl zuigt de lezer een
labyrint in van emoties, geheimen en onthullingen: een confrontatie met
verbijsterende wreedheid.
De 50/50-moorden Steve Mosby 2008-01-01 Hij verschuilt zich in je huis. Volgt je
wekenlang. Weet alles van jou en je partner. En dan slaat hij toe... Wat zou jij
doen wanneer de 50/50-moordenaar jou en je geliefde uitkiest om zijn duivelse spel
te spelen? Een psychopaat met een duivelsmasker ontvoert stelletjes en dwingt hen
te kiezen wie van hen tot zonsopgang blijft leven en wie niet. De jonge profiler
Mark Nelson wordt op zijn eerste werkdag in het team van de succesvolle
rechercheur John Mercer meteen in de zaak van de 50/50-moordenaar betrokken. Op de
plaats delict ligt het lijk van een verbrande man in bad en vinden ze een
verontrustende tekening op de muur van een soort spinnenweb met symbolen. Als een
volgend slachtoffer ontsnapt en zich verward en verminkt op het politiebureau
meldt, wordt de zoektocht naar diens vriendin een race tegen de klok. Zij moet
vóór de ochtend aanbreekt gevonden worden... ‘Moeilijk neer te leggen. Zoals
alleen bij de beste thrillers kun je er niet van uitgaan dat je weet hoe het zit,
tot je op de allerlaatste pagina bent aanbeland.’ – The Guardian
De goede oude man en het mooie jonge meisje Italo Svevo (pseud. van Ettore
Schmitz.) 1989 Een oudere man ontmoet een jong, aantrekkelijk meisje.
Archeologia della moneta Federico Barello 2006
N of M? Agatha Christie 2015-03-25 Tommy en Tuppence Beresford hebben in hun jonge
jaren beiden bij de Britse geheime dienst gewerkt. Als de Tweede Wereldoorlog
uitbreekt, zijn ze bang dat men hen te oud zal vinden om nog een rol te spelen,
maar al gauw krijgt Tommy een belangrijke regeringsopdracht: het opsporen van een
paar leiders van de ‘Vijfde Colonne’. Tot haar verontwaardiging mag Tuppence niet
meewerken, maar dat betekent niet dat ze zich helemaal buiten Tommy’s zaken houdt.
Wat Is Psychiatrie? Damiaan Denys 2009-07-09 Onlangs zegde een zelfverklaarde
miljonair in een populair praatprogramma 150.000 euro toe aan een anorexiapatiënte
voor een exclusieve behandeling in Zweden. De man bleek een pathologische
leugenaar te zijn. Dr. Phil entertaint miljoenen kijkers met persoonlijke
perikelen en leerrijke levenswijsheden. Extreme makeover etaleert menselijke
onvolkomenheden en tovert psychisch lijden om tot vleselijk geluk. Nieuwe,
stichtelijk breinboekjes als Houd je hersens fit, Reis door het brein, Onze
hersenen, Het maakbare brein, Over de kop, Het slimme onbewuste en Eindeloos
bewustzijn zijn bestsellers. Psychiatrie is ongekend populair en de hersenen zijn
alomtegenwoordig, stelt Damiaan Denys. Maar wat is psychiatrie werkelijk?
De storm John Grisham 2020-06-23 Het vervolg op de zomerbestseller Het eiland
Wanneer Hurricane Leo plotseling van zijn pad afwijkt en koers zet richting Camino
Island voor de kust van Florida, valt het bezoek van bestsellerauteur Mercer Mann
aan de boekwinkel van Bruce Cable in duigen. Terwijl de meeste mensen de ramen van
hun huizen dicht timmeren en naar het vasteland vluchten, besluit Bruce te blijven
en de storm uit te zitten. De orkaan doet straten onderlopen en gebouwen
instorten, en er valt een tiental dodelijke slachtoffers te betreuren. Een van hen
is Nelson Kerr, een met Bruce bevriende thrillerschrijver. Nelson blijkt echter
verscheidene klappen tegen zijn hoofd te hebben gekregen, wat suggereert dat hij
niet in de storm is omgekomen. Wie zou Nelson willen doden? Het vermoeden bestaat
dat enkele van de duistere personages in Nelsons thrillers niet fictief zijn. Zou
de oplossing dan ook al zwart op wit kunnen liggen in het manuscript van zijn
nieuwe boek dat zich ergens in zijn computer bevindt? Wanneer Bruce op onderzoek
gaat, ontdekt hij tussen de regels door een geheim dat veel schokkender is dan
welke verzonnen plottwist ook. En veel gevaarlijker...
Willem de Maarschalk, of De beste ridder ter wereld 1145-1219 Georges Michel
Claude Duby 1986 Levensbeschrijving van William Marshall, adviseur van vijf
Engelse vorsten in de 12e en 13e eeuw.
De ziel van Napoleon / druk 1 Léon Marie Bloy 2004 Mystieke, orthodox-roomskatholieke visie op het leven van de Franse keizer (1769-1821).
Het Leeskaartboek van Wisbuy Cornelis Anthonisz 1920
De vloek van de farao's Philipp Vandenberg 2007 Journalistiek verslag van enkele
rampzalige voorvallen rond archeologen die onderzoek deden naar de graven van
farao's in Egypte, en van de uiteenlopende wijzen waarop de oude Egyptenaren
grafschenners bestreden.
Het complete handboek etsen / druk 1 Jordi Catafal 2007-10
Prima[-secunda] pars. Præcipuarum effigierum ac ornamentorum, amplissimæ Curiæ
amstelrodamensis Artus Quellinus 1655
Catalogo Alfa delle monete antiche. Magna Grecia Alberto Boasso 2012
Esopet 1881
De toverspiegel van Maurits Cornelis Escher Bruno Ernst (pseud. van J.A.F. de
Rijk.) 2007 Leven en werk van de kunstenaar (1898-1971), waarbij uitgebreid
aandacht wordt geschonken aan de mathematische aspecten van zijn kunst.
Jij bent het kwaad Roberto Costantini 2015-01-14 Commissaris Michele Balisteri is
voornamelijk geïnteresseerd in vrouwen, voetbal en potjes poker met zijn vrienden.
Vermoedelijk kost dat in de zomer van 1982 de jonge Elisa het leven: in plaats van
onmiddellijk haar mysterieuze verdwijning vlak voor de WK-finale te onderzoeken,
stelt Balistreri het politieonderzoek uit zodat hij naar de tweede helft van de
wedstrijd kan kijken. In 2006 staat Italië opnieuw in de WK-finale, en weer
verdwijnt een jonge vrouw. De daders worden van hogerhand op een presenteerblaadje
aangereikt: drie Roemeense arbeidsimmigranten. Maar Balistreri, die zijn fout van
vroeger nooit te boven is gekomen, wil niet dat er, zoals 24 jaar geleden, door
zijn onachtzaamheid fatale fouten worden gemaakt. Al helemaal niet wanneer blijkt
dat er een verband is met de moord op Elisa. Hij vermoedt dat er krachten in het
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zo verontrustend.’ The Independent
Bibliografia nazionale italiana 2006
David Golder Irène Némirovsky 2006 Een doodzieke, oude, rijke, door zijn omgeving
genegeerde zakenman gaat nog eenmaal een grote transactie aan.
Wanderlust Rebecca Solnit 2019-09-17 Wandelen is waarschijnlijk de meest simpele
en dagelijkse bezigheid die we kennen. In een wereld waar het steeds makkelijker
is geworden om ons snel en zonder fysieke inspanning te verplaatsen, laat
cultuurhistorica en bekroonde bestsellerauteur Rebecca Solnit ons zien hoe
belangrijk het is om te lopen, nietig te zijn in een eindeloos landschap, te
wandelen zonder te weten waarnaartoe, of te verdwalen in een stad. Solnit verbindt
de evolutie van het menselijk lichaam – ons vermogen om rechtop te staan en ons
voort te bewegen – met de belangrijkste wandelaars uit de geschiedenis en
literatuur: van Kierkegaard, Thoreau en Gary Snyder tot Jane Austens
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romanpersonage Elizabeth Bennet. Wanderlust is een fascinerend, persoonlijk
portret waarin Solnit de diepgaande, onlosmakelijke relatie tussen wandelen en
denken blootlegt. ‘Solnit is briljant en de sociale kwesties waar ze over schrijft
zijn zeer urgent.’ DE CORRESPONDENT Over Wanderlust : ‘Radicaal, menselijk,
humoristisch, hartstochtelijk en belangrijk.’ ALAIN DE BOTTON ‘Een schrijver met
verrassende frisheid en precisie.’ NEW YORK TIMES BOOK REVIEW ‘Ik loop van kust
naar kust dus neem ik Rebecca Solnits diepgravende en fascinerende Wanderlust mee
om me te laten inspireren.’ THE OBSERVER ‘Magistraal.’ THE GUARDIAN ‘Deze
aangename en verhelderende geschiedenis van het wandelen ontvouwt zich als een
gesprek met een bijzonder goed geïnformeerde en breed georiënteerde
medewandelaar.’ PUBLISHERS WEEKLY ‘Het thema van Wanderlust mag gewoontjes lijken,
wat zij ermee doet is ronduit fascinerend.’ L.A. WEEKLY
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