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Il monumentale lavoro di indagine nella storia della Basilicata
dal Cinquecento ad oggi, del professor Angelo Lucano
Larotonda, ha prodotto i ritratti di 405 lucani. I lucani ritratti
hanno evidenziato, in regione o fuori, le proprie capacità nei
campi del sapere e dell'arte apportando a vario titolo il loro
personale contributo. Il libro, parte con una citazione di
Thomas Mann, "Ciò che è scritto qui è vero senza essere
tuttavia completamente la verità", raccoglie con tono
appassionato e coinvolgente le tante storie di uomini ed è
dunque un visibile segno della memoria del patrimonio
umano più importante della Basilicata degli ultimi secoli.
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Het is de heetste zomer van de twintigste eeuw. De
setting: een kleine gemeenschap, bestaande uit vijf
huizen, omringd door korenvelden. Terwijl de ouderen
binnen schuilen tegen de hitte, trekken zes kinderen er
op hun fietsen op uit, in de door de zon geteisterde
desolate omgeving. Wanneer ze in een verlaten en
onbewoonde boerderij op onderzoek uitgaan, stuit de
negenjarige Michele Amitrano op een geheim, een
geheim dat zo indrukwekkend en zo verschrikkelijk is dat
hij niemand erover durft te vertellen. Om in het reine te
komen met zijn ontdekking, moet Michele over morele
dilemma's heen stappen en de strijd aangaan met zijn
geweten. In Ik ben niet bang slaagt Niccolò Ammaniti er
op verbluffende en meeslepende wijze in zich te
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verplaatsen in de geest van zijn jeugdige protagonist,
een kleine jongen die heen en weer geslingerd wordt
tussen onschuld en medeplichtigheid. Het is een
schitterende coming of age-roman, en het overtuigende
bewijs van Ammaniti's meesterlijke verteltrant.
Voor studenten in het universitair onderwijs en
praktijkjuristen.

Teksten van de joods godsdienstfilosoof
(1878-1965) over het chassidisme.
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