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Cure e terapie per inguaribili lettori Kit di pronto soccorso per lettori di ogni età, da usare al
bisogno. Se il dolore persiste consultare il libraio. Storie perfette per uscire dal mal d’amore
Entusiasmanti rimedi alla tristezza profonda Letture natalizie da leggere sotto l’albero Libri
antistress e antipanico Bisogno di una cura intensiva? La saga giusta è quello che ci vuole!
Parole dolci per carenze affettive E molto altro ancora... I libri sono una potente arma di difesa,
uno strumento fondamentale nella nostra perenne ricerca della felicità. Sono un vaccino
omeopatico contro gli attacchi quotidiani del cinismo, della disillusione e, peggio ancora, del
pessimismo; sono straordinari farmaci per curare malesseri interiori e inquietudini inspiegabili.
Immergersi in una storia ci allontana dai crucci e può aiutarci a vedere le cose da un’altra
angolazione. Questo sfizioso libro, una sorta di “biblioterapia”, vi suggerirà quale scegliere, a
seconda del mood in cui vi trovate. Che abbiate bisogno di ridere, piangere, rattoppare il cuore
a pezzi, evadere dalla realtà, superare indenni le feste natalizie, trascorrere una domenica di
pioggia, ma anche guarire dalla febbre, tirarvi su di morale, procurarvi una scarica di
adrenalina, sbollire un’arrabbiatura o tirare fuori la rabbia repressa, c’è sempre un libro che
può aiutarvi. Basta sapere quale! Giulia Fiore ColtellacciÈ nata a Roma nel 1982. È giornalista
pubblicista e ha collaborato con la RAI scrivendo e conducendo trasmissioni radiofoniche
dedicate alla cultura. Ha pubblicato Rome sweet Rome. Roma è come un millefoglie e, per la
Newton Compton, 365 giornate indimenticabili da vivere a Roma e I libri che ci aiutano a vivere
felici.
Sellerio, e/o, L'orma, Giunti, il Mulino, Zanichelli, Einaudi, Bao, Il Castoro, NN, La nave di
Teseo, Feltrinelli, GeMS, Mondadori: un viaggio in 14 case editrici italiane, per scoprire come e
chi progetta i libri, ne cura i testi e le immagini, ne disegna le copertine, li promuove presso i
lettori. Le case editrici sono, prima di tutto, case. I tavoli per le riunioni sostituiscono i tavoli da
pranzo, gli sgabuzzini diventano piccole cucine, le cantine archivi, biblioteche o studi di
registrazione per gli audiolibri. Piccoli marchi in appartamenti di poche stanze, holding che
occupano interi palazzi o che occupano sedi pensate su misura. Questo libro parte da qui:
accompagna il lettore dietro quei portoni, mostra chi abita quelle stanze, in quali spazi si
pensano e si realizzano i libri che leggiamo, come arrivano i grandi bestseller internazionali sui
tavoli degli editor o qual è la strada che percorre un dattiloscritto per arrivare nelle librerie.Da
Palermo a Milano, da Roma a Bologna e Torino, un viaggio per raccontare dall'interno marchi
storici o sigle appena nate, piccole imprese artigianali e grandi gruppi editoriali.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste deel in de
serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen. Bram Botermans
vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel blijven. Het zit
Bram Botermans niet mee. Zijn beste vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram gedumpt.
Probeer dan maar eens nieuwe vrienden te maken! Als laatste wanhopige poging probeert
Bram Sproet op te leiden tot officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens
plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij besluit daarom zijn geluk in handen van het lot
te leggen: dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En dan vindt hij iets dat hem écht kan
helpen bij zijn beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online games.
Als kind hield hij geen dagboek bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag cartoonist
worden.

Nigel è un adolescente quasi come tutti gli altri. Al pari dei suoi compagni di
classe fa i conti con ormoni impazziti, brufoli, genitori che non capiscono nulla e
ragazzine spietate, ma lui ha qualcosa in più: è un vampiro. e pure sfigato!
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Timido, sensibile e di animo gentile, non riesce proprio a controllare i suoi poteri
sovrannaturali. E ogni volta che si avvicina alla dolce Chloe, gli spuntano a
sproposito i canini. Riuscirà Nigel a farle capire che è solo un segno del suo
grande amore? Na een erfenis wordt Brams huis verbouwd. Zodra de werklui beginnen, gaat
alles mis. Totaal gesloopt vraagt Bram zich af of hij de renovatie wel overleeft.
Wordt het verbouwen of verhuizen? Opmerking Dit e-book is een
ePub3-bestand, dus geschikt voor tablets en de meeste e-readers met een
kleurenscherm (niet geschikt voor zwart-wit e-readers). Controleer of uw
apparaat dit bestandsformaat kan weergeven. Totaal gesloopt is deel 14 in de
megasuccesvolle en supergrappige graphicnovelserie Het leven van een Loser
van Jeff Kinney. Voor jongens en meiden van 8 jaar en ouder. Supergrappig
vertaald door Hanneke Majoor. De familie Botermans krijgt onverwacht een
erfenis. Bram weet daar wel raad mee. Maar zijn moeder vindt dat het geld
verantwoord moet worden besteed: het huis wordt verbouwd. Zodra de werklui
beginnen, gaat alles mis; de puinhoop is niet te overzien. Bram is totaal gesloopt
en vraagt zich af of er nog iets te redden valt. Dan daalt het stof neer... wordt het
verbouwen of verhuizen?
Brams moeder vindt dat het tijd is om Brams ‘horizon te verbreden’ en zijn
‘creatieve talenten’ te ontplooien. Vol verwachting regelt ze pianoles voor hem,
maar Bram vindt het Drie keer niks... Drie keer niks is het elfde deel in de
megasuccesvolle serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney. Bram vindt
zichzelf perfect, maar jij en ik weten beter... Bram Botermans is een held in
gamen, maar zijn moeder vindt dat het tijd is om Brams ‘horizon te verbreden’
door zijn ‘creatieve talenten’ te ontplooien. Vol verwachting regelt ze een piano
en een pianolerares voor hem, maar al snel blijken de pianolessen weggegooid
geld. Wanneer Bram na een Halloweenfeestje een oude videocamera vindt, is hij
vastbesloten om zijn grote filmtalent te verkennen. Hij besluit een griezelfilm te
maken en daarmee beroemd te worden. Bereikt Bram wereldfaam of wordt het
weer drie keer niks?
Diario di una schiappa. Portatemi a casa!Diario di una schiappa. Ora basta!Diario di una
schiappa fai-da-teDiario di una schiappaDiario di una schiappa. Disastro totaleDiario di una
schiappa. Vita da caniDiario di una schiappa. La dura veritàIl Castoro bambini
Brams moeder wil een weekend zonder elektriciteit: iedereen moet helemaal offline! Een
regelrechte ramp voor Bram. Zal hij dit overleven? Of wordt de oude wereld hem fataal? Dit ebook is niet geschikt voor zwart-wit e-readers. Bram Botermans moet helemaal offline in 'ff
offline', deel 10 van Jeff Kinneys graphicnovelserie Het leven van een Loser. Mevrouw
Botermans voert actie om een weekend alle elektriciteit af te laten sluiten in hun woonplaats.
Een regelrechte ramp voor Bram, die niet zo geschikt is voor de wereld van vroeger. Hij wil
online zijn! Als opa komt logeren, groeit de spanning in huize Botermans. Zal Bram dit
overleven? Of wordt de antieke wereld hem gewoonweg fataal?
Deel 2 van de populaire serie Het leven van een loser. Door Jeff Kinney, grootste
leesbevorderaar ter wereld. Bram Botermans verstopt zich per ongeluk in de meisjestoiletten...
Lachen gegarandeerd! Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Wat je ook doet,
vraag Bram niet hoe zijn vakantie was, want als er íets is waar hij niet over wil praten... Na een
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waardeloze zomervakantie kijkt Bram eigenlijk wel weer uit naar een nieuw schooljaar. Hij
heeft er zin in en wil alle vakantie-ellende zo snel mogelijk vergeten. Het schooljaar begint
goed: op dag één geeft hij de KaasTik door aan Jeremy. Maar al snel voltrekt zich de ene
ramp na de andere. Dieptepunt is de dag waarop Bram zich per ongeluk verstopt in de
meisjestoiletten...Hoewel hij die vernedering graag stil wil houden, verspreidt zo'n verhaal zich
nogal gemakkelijk op school. Zo fijn is het nieuwe schooljaar dus ook weer niet! Hoe overleeft
Bram dit jaar op school?

Deel 12 van de populaire serie Het leven van een loser. De familie Botermans kan
eindelijk op vakantie. Maar Brams vlucht is een ramp en eenmaal op het eiland blijkt
het vakantiepark een nachtmerrie. Dit e-book is een ePub3-bestand, dus geschikt voor
tablets en de meeste e-readers met een kleurenscherm (niet geschikt voor zwart-wit ereaders). Controleer of uw apparaat dit bestandsformaat kan weergeven. Wegwezen is
het twaalfde deel in de megasuccesvolle en supergrappige graphicnovelserie Het leven
van een Loser van Jeff Kinney. Bram vindt zichzelf perfect, maar jij en ik weten beter...
De familie Botermans kan eindelijk even op vakantie. Wegwezen! Een paar dagen zon
zal wonderen doen, dus vliegen ze naar een tropisch eiland. Maar alles pakt anders uit:
Brams vlucht is een ramp en eenmaal op het eiland blijkt het vakantiepark een
nachtmerrie. Er lopen veel te grote spinnen rond en de zon brandt harder dan
verwacht. Laten de Botermansjes hun vakantie verpesten?
De familie Botermans gaat op vakantie, met alle hilarisch gevolgen van dien... Met
Flutvakantie, deel 9 in de serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer
lachen geblazen. Bram Botermans vindt zichzelf perfect! Maar wij weten beter: Bram
zal altijd een sukkel blijven. De familie Botermans gaat op vakantie, met alle hilarisch
gevolgen van dien.
Luke Thorpe è un lupo mannaro schiappa di quindici anni. Bravissimo in matematica e
disastroso in ginnastica, non è il tipo di persona che ti aspetteresti di vedere ululare
nelle notti di luna piena. Ma da quando ha scoperto di essere un pelosissimo licantropo,
Luke si comporta in modo davvero bizzarro, terrorizzando amici e parenti con il suo
comportamento a dir poco imbarazzante. Tra emozionanti colpi di scena e situazioni
esilaranti, Luke ci descrive la sua nuova condizione e i suoi goffi tentativi per non farsi
smascherare. Finché il bene e il male non si affronteranno in uno scontro all'ultimo
sangue, in un duello ai confini della realtà.
Een hondenleven is deel 4 van de waanzinnig populaire graphic novel-serie Het leven
van een Loser van Jeff Kinney. Opnieuw: buikpijn van het lachen! Zomervakantie! Bram
vraagt zich af waarom iedereen zo nodig naar buiten moet als de zon schijnt. Als
zelfbewust binnenmens beleeft hij zijn ideale vakantie: geen verantwoordelijkheden,
geen regels en lekker met de gordijnen dicht achter zijn computer gamen. Totdat zijn
moeder de perfecte vakantie voor hem bedenkt: ze organiseert ZOMERACTIVITEITEN
met de familie en is ervan overtuigd dat Bram dit een van zijn allerbeste vakanties zal
vinden. Bram moet naar het zwembad en er is zelfs een LEESCLUB VOOR
JONGENS. Bram bedenkt een list: hij gaat geld verdienen als tuinier. Maar wordt hij
daar werkelijk rijk van? Of is hij deze vakantie veroordeeld tot zijn familie?
While trying to find a new best friend after feuding with Rowley, middle-school slacker
Greg Heffley is warned by older family members that adolescence is a time to act more
responsibly and to think seriously about his future.
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