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È forte la tentazione di aprire questa Prefazione agli atti del 40.mo Convegno dei
Docenti delle Discipline della Rappresentazione – il più importante dei nostri
appuntamenti annuali, la cui prima edizione si tenne il 3-4-5 maggio 1979 a
Santa Margherita Ligure – con qualche considerazione sul percorso che ci ha
condotto fin qui. È però anche facile rinunciare, perché il Comitato Tecnico
Scientifico della UID ha deciso di ricordare adeguatamente la ricorrenza,
avviando in realtà, considerato che nel 2020 cade poi il 40.mo anniversario della
fondazione della nostra società scientifica (formalmente costituita il 4 agosto
1980), un biennio di celebrazioni e, soprattutto, di riflessioni su “chi siamo, da
dove veniamo”, ma pure su “dove andiamo”, anzi: su dove “dobbiamo andare”.
Ci sta lavorando uno specifico gruppo di lavoro della UID, coordinato dal Vice
Presidente Mario Centofanti, e i primi prodotti sono stati preparati proprio per
questo Convegno di Milano, nel cui programma è stata prevista una sessione ad
hoc. Mi pare allora più opportuno segnalare come quest'appuntamento milanese
segni in maniera definitiva l'inserimento del Politecnico di Milano tra le realtà più
significative della comunità scientifica della rappresentazione. Forse da sempre
è, dopo Sapienza-Università di Roma, la sede con il maggior numero di
incardinati sul settore scientifico-disciplinare ICAR/17; di sicuro, è stata la prima
in Italia in cui la nostra attività di ricerca e didattica ha iniziato a cimentarsi a più
ampio spettro nei diversi campi dall'architettura, del design e dell'ingegneria.
Però solo negli ultimi anni è riuscita ad affermarsi in maniera esplicita, grazie
soprattutto a un gruppo di giovani preparati e motivati, che finalmente ha trovato
un'autorevole, consapevole e riconosciuta leadership in Rossella Salerno. Dopo
una serie di significative iniziative, anche a livello internazionale, che hanno
avuto il Patrocinio della UID – come il Seminario Brainstorming BIM. Il modello
tra rilievo e costruzione, promosso da Cecilia Bolognesi alla fine del 2016; il 5th
INTBAU International Annual Event, organizzato nel luglio 2017 da Giuseppe
Amoruso e la ICGG 2018, 18th International Conference on Geometry and
Graphics, l'appuntamento biennale della ISGG che si è svolta ad agosto scorso
per iniziativa di Luigi Cocchiarella – l'organizzazione del nostro Convegno
annuale costituisce un traguardo di assoluto rilievo. Per il Politecnico di Milano e
per la UID, che non poteva più fare a meno dell'importante e continuo contributo
milanese. Ringrazio Rossella, Michela Rossi, Andrea Rolando e tutti i colleghi del
Politecnico per il grande sforzo che hanno fatto. L'Introduzione di Rossella
Salerno mi consente, quest'anno, di essere più breve rispetto agli anni scorsi. Mi
limiterò, pertanto, ad alcune considerazioni sulla partecipazione al Convegno e a
una lettura trasversale dei paper, non per Focus, cercando soprattutto di cogliere
ed evidenziare i macro temi che risultano più o meno coltivati. A tal fine la lettura
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dei paper accettati per la pubblicazione agli Atti, finalizzata a scrivere questa
Prefazione, è una delle esperienze più faticose ma nello stesso tempo più
interessanti e istruttive, come Presidente della UID; determinante per rendersi
conto dello stato dell'attività scientifica in corso nella nostra comunità. È infatti nei
convegni che in genere vengono presentati, offrendoli alla discussione e alla
verifica dei colleghi, i primi risultati delle ricerche in atto, ben prima che sulle
stesse vengano redatti meditati articoli o, nei casi di temi di maggiore respiro,
scritte corpose monografie.
Amore, bisogno, egoismo, sopravvivere, fatica, gesto, cura... sono parole abituali
per chi lavora nel terzo settore, quello che si impegna a fornire aiuto ai più deboli,
senza scopo di lucro. Ma sono parole che corrono un rischio: quello di restare
confinate al terzo settore, rinchiuse nella prosa delle richieste di finanziamento, o
in quella delle presentazioni alla stampa. Invece sono parole vive, forti,
importanti. Parole che ispirano migliaia di persone ogni giorno a dare
volontariamente ad altri il proprio tempo e la propria energia, senza chiedere
soldi in cambio. Parole che risuonano in ognuno, e che in ognuno fanno nascere
immagini e riflessioni diverse. Gli autoriAndrea Antonello, Ilaria Bernardini, Mauro
Berruto, Claudio Bisio, Luca e Alessandro Blengino, Eugenio Borgna, Mario
Brunello, Vinicio Capossela, Paola Caridi, Alessandro Carrera, Ivana Castoldi,
Massimo Cirri, Samantha Cristoforetti, Elettra Dallimore Mallaby, Enrico Deaglio,
Erri De Luca, Ilvo Diamanti, Paolo di Paolo, Oscar Farinetti, Simona Forti, Nicola
Gardini, Paolo Giordano, Martino Gozzi, Emiliano Gucci, Kadi Koita, Alessandro
Leogrande, Gad Lerner, Andrea Lo Cicero, Marco Marzano, Paola Mastrocola,
Giovanni Montanaro, Gabriele Romagnoli, Rocco Ronchi, Chiara Saraceno,
Richard Sennett, Salvatore Settis, Simona Sparaco, Gabriella Turnaturi, Gabriele
Vacis, Stefano Valenti, Nicla Vassallo, Grazia Verasani, Valentina Vezzali,
Simone Weil.
Marlo Morgan krijgt een unieke kans een buitengewone reis te maken, waarmee
een levenslange wens in vervulling gaat. Ze gaat in op wat een onschuldige
uitnodiging voor een feestlunch lijkt te zijn, maar wat uitmondt in een trektocht
van drie maanden op blote voeten door het meest ontoegankelijke deel van
Australië. Met een groep van zo n zestig aboriginals gaat Marlo op walkabout,
een trektocht zonder een van tevoren vastgesteld doel en zonder tijdslimiet. Al
haar aardse bezittingen moet ze afgeven. Als bescherming tegen de brandende
zon krijgt ze niet meer dan een simpele lap om zich heen. Het eten bestaat
voornamelijk uit larven, rupsen en andere insecten. Ondanks haar onervarenheid
wordt ze na een paar weken aangewezen als leidster van de groep. Prompt moet
de groep, die zonder bagage reist, het dagenlang zonder voedsel of water stellen
De aboriginals beschouwen zichzelf als oermensen en zien westerlingen als
afwijkingen, `mutanten . Marlo ontdekt tijdens de tocht dat deze benaming heel
toepasselijk is. Ook begint ze te begrijpen waarom de aboriginals bewust niet in
de westerse samenleving willen integreren. Ze krijgt van deze fascinerende en
zwijgzame mensen een ontroerende en inspirerende boodschap mee. Voor alle
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`mutanten
Hanno collaborato: Paolo Giordano, Roberto Benigni, Viola Di Grado, Ginevra
Lamberti, Michela Monferrini, Niccolò Contessa, Matteo Trevisani, Marco
Cubeddu, Nicola Ingenito, Gaia Coltorti, Giorgio Ghiotti, Giuseppe Genna,
Tommaso Pincio, Rosa Chacel, Charles Simic, Claudio Damiani, Giorgio
Agamben, Massimo Rizzante, Leonardo Colombati.
"Con gli occhi chiusi è una radiografia della giovinezza. Di più: è una risonanza
magnetica, un esame approfondito dei suoi tessuti impalpabili. Dicevo all'inizio di
essermene portato dietro un senso di sospensione, ma nella rilettura ho trovato
un termine più azzeccato: "indefinitezza". Nell'esperienza di Pietro tutto è
indefinito: le aspirazioni, i rancori, il tempo, anche l'amore. L'accordo che
Federigo Tozzi riesce a trovare con questa indefinitezza è il dono unico di questo
romanzo." dalla Prefazione di Paolo Giordano
450 jaar geleden verdween de beruchte bibliotheek van Ivan de
Verschrikkelijke... maar één manuscript van onschatbare waarde vindt plots zijn
weg naar de openbaarheid. Eva Blake, een getalenteerde historica, wordt
onverwacht door de CIA gerekruteerd om op zoek te gaan naar de verdwenen
bibliotheek. Ze is nog maar net van die verrassing bekomen als ze met de dood
bedreigd wordt en op de vlucht moet slaan. Gelukkig wordt Eva hulp geboden
door Judd Ryder. Als voormalig agent van de militaire inlichtingendienst is hij in
het bezit van de juiste kwalificaties om huurmoordenaars op een afstand te
houden. In een levensgevaarlijke race die hen langs alle culturele hoofdsteden
van Europa voert, onthullen Eva en Judd stap voor stap een verbijsterende
schaduwwereld. De vraag rijst wie de wereldheerschappij nu écht in handen
heeft...
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
Van de schrijfster van Vita Na een bloedige aanslag op haar legereenheid in
Afghanistan keert de achtentwintigjarige Manuela Paris voor de kerst terug naar
huis, in een stadje aan zee nabij Rome. Ze is nog steeds niet volledig hersteld,
ze is getraumatiseerd en boven alles bezeten van het verlangen naar haar
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peloton terug te keren. Van de legerarts krijgt ze de therapeutische opdracht om
haar herinneringen op papier te zetten. Ze schrijft over haar stuurloze jeugd, over
haar jaren in de legeropleiding, de maanden in Afghanistan – de mooiste van
haar leven. Ondertussen ontmoet ze Mattia, de mysterieuze gast in het nabije
hotel. Een man die zich, net als zij, in een eigen limbo bevindt. Langzaam begint
Manuela weer hoop te koesteren: zou er wellicht toch een nieuw leven mogelijk
zijn, samen met hem? Melania Mazzucco werd in I966 geboren in Rome. Voor
haar roman Vita ontving ze in 2003 de Premio Strega.
De zevenjarige Alice moet van haar vader elke dag tegen haar zin naar skiles. Op een
mistige ochtend zondert zij zich af van haar skiklasje en besluit ze de afdaling alleen te
maken, maar ze komt ten val en raakt voor de rest van haar leven verlamd aan een
been. Mattia is de helft van een tweeling. Hij is hyperintelligent, zijn zusje Michela is
zwakbegaafd. Als de tweeling wordt uitgenodigd voor een verjaardagspartijtje schaamt
Mattia zich bij voorbaat voor het gedrag van Michela en hij besluit om haar op een bank
in het park achter te laten met de opdracht dat ze daar op hem moet wachten. Als hij
terugkomt is zijn zusje verdwenen en zij wordt nooit meer gevonden. Op de middelbare
school kruisen de levens van Alice en Mattia elkaar en er ontstaat een merkwaardige
vriendschap. Ze voelen zich vanaf de dag van hun ontmoeting verbonden, maar
merken al snel hoe moeilijk het is om wezenlijk contact met elkaar te krijgen. De
eenzaamheid van de priemgetallen is het aangrijpende verhaal van een bijzondere
vriendschap dat de lezer vanaf de eerste pagina in zijn greep houdt, en een grandioos
debuut waarmee Paolo Giordano blijk geeft van een scherp inzicht in de complexe
menselijke psyche.
Dit is het verhaal van een prille liefde. Van een gelukkig maar onervaren stel dat tot hun
schrik een groot verlies ervaart. Als Nora tijdens de laatste maanden van haar
zwangerschap door medische complicaties aan bed gebonden raakt, nemen zij en haar
man mevrouw A. in dienst om Nora te verzorgen en haar te helpen met het
huishouden. Na de geboorte van hun zoontje blijft mevrouw A. om voor hem te zorgen
als zijn ouders werken, maar zij is veel meer dan alleen een oppas of huishoudster. Ze
vangt in stilte alle onzekerheden van Nora en haar man op en wordt de bewaakster van
hun relatie, het kompas dat het paar door windstilte en storm loodst. En dan vallen zij in
een diep gat als mevrouw A. hun plotseling door ziekte wordt afgenomen. `Zij was de
enige echte getuige van de klus die we elke dag klaarden, de enige getuige van de
band die er tussen ons bestond. Zonder haar blik hadden we het gevoel dat we in
gevaar waren. Maar Nora en haar man moeten nog ontdekken dat zij inmiddels net zo
sterk zijn geworden als mevrouw A. In Het zwart en het zilver registreert Paolo
Giordano op gevoelige wijze de schokken in het dagelijks leven van een jong gezin, de
blijdschap en het verdriet, het onvermogen en het verlangen. Paolo Giordano (Turijn,
1982) heeft voor zijn debuutroman De eenzaamheid van de priemgetallen - verschenen
in meer dan veertig landen - vele prijzen ontvangen, waaronder de Premio Strega en
de Premio Campiello Opera Prima. In 2013 verscheen zijn tweede roman, Het
menselijk lichaam.
“Il ritmo del racconto è da togliere il fiato. Si passa senza soluzione di continuità
dall’oracolo di Delfi all’arte di Rubens, da Vesalio ai viaggi di Gulliver, da Aristotele ai
racconti di Gogol’.” - The Guardian “Come un Montaigne dei giorni nostri, AlderseyPage 4/14
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Williams ci accompagna in un viaggio nello spazio e nel tempo tra ipotesi scientifiche,
teorie filosofiche a dir poco audaci, intuizioni argute e aneddoti divertenti.” - The
Telegraph
'Ach, het is maar een dier,' hoorde Antoinnette Scheulderman regelmatig toen ze
rouwde om haar overleden hond Bubbels. Maar iedereen die ooit een huisdier heeft
gehad, weet hoe innig de band tussen mens en dier kan zijn. Tachtig procent van de
baasjes beschouwt hun huisdier als volwaardig onderdeel van het gezin, toch lijkt
verdriet om de dood van een dier nog altijd iets waarvoor je je zou moeten schamen.
Scheulderman gaat op zoek naar mensen die weten hoe groot de liefde voor een dier
kan zijn en zoekt antwoord op de vraag hoe om te gaan met het verdriet na het
onvermijdelijke afscheid. Interviews met o.a. Eva Jinek, Paul de Leeuw, Linda de Mol,
Jan Wouters, Janine Abbring, Britt Dekker, Barry Hay, Saskia Noort, Yvette van Boven,
Bridget Maasland, Annejet van der Zijl en deskundigen die handvaten geven voor rouw
om een dier.
Nach seinem weltweiten Bestseller „Die Einsamkeit der Primzahlen“ überrascht der
Shooting Star der neuen italienischen Literaturszene mit der Wahl des Sujets für seinen
zweiten Roman: Es geht ums Erwachsenwerden, um die Jugend und deren
unwiderrufliches Ende vor einem ganz besonderen Hintergrund - dem Krieg. Paolo
Giordano beschreibt, wie Gefühle entstehen. Es ist eine choral erzählte Geschichte:
Eine Truppe junger Soldaten, und auch eine Soldatin, brechen nach Afghanistan auf.
Sie chatten und telefonieren mit ihren Freundinnen und Freunden zu Hause, sehnen
sich nach dem Vertrauten und sind doch auf der Suche nach neuen Thrills. Wie wird
man Soldat? Warum bricht ein Krieg aus? Was ist eine Familie? Sie stellen viele
Fragen und sie treffen Entscheidungen, die sie ihr Leben lang nicht mehr loslassen
werden. Und dann kommt der Moment, in dem sie aus ihren Sicherheitszonen
herausmüssen: Sie begleiten afghanische Lastwagenfahrer durch ein von den Taliban
kontrolliertes Tal. Von da an verändert sich alles. Sie sind erwachsen geworden. Ein
existenzielles Buch, voll emotionaler Kraft.
Handleiding voor het doorzien van literaire technieken in poëzie en proza aan de hand
van voorbeelden uit de Nederlandse literatuur.
Marina is twintig jaar, beeldschoon en een talentvol zangeres. Ze groeide op met een
kwetsbare moeder en een afwezige vader naar wiens genegenheid ze altijd bleef
hunkeren. Daarom eist ze genoegdoening van het leven, en dat betekent het
achterlaten van haar geboortegrond, een vallei in de provincie Biella in Piëmont, naar
de stad vertrekken, de wereld aan haar voeten krijgen. Wie ook een droom heeft is de
zevenentwintigjarige Andrea. Hij wil terugkeren naar zijn wortels, naar de bergen, om
daar net als zijn opa vee te hoeden en kaas te maken. Twee contrasterende dromen,
maar diep vanbinnen verlangen ze allebei te ontsnappen aan hun verleden. Evenals
Staal is Marina Bellezza een sociaal bewogen roman die een genadeloos beeld geeft
van de huidige crisistijd in Italië. Het is ook een liefdesgeschiedenis en een coming-ofageroman over de onvergetelijke Marina en Andrea, die met vallen en opstaan hun
dromen blijven najagen.
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.
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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.

Revolutionair boek over de rol van God in moderne religie. Veel mensen geloven
tegenwoordig in `iets maar is dat echt wat anders dan geloven in God? Dit boek
is een pleidooi voor godsdienstvrijheid op rationele gronden. Veel mensen
geloven tegenwoordig in `iets, maar noemen zichzelf niet religieus. Het een sluit
het ander gelukkig niet uit, legt Dworkin uit in 'Religie zonder God'. Geloven in
God betekent het erkennen van waarden die vaak ook onder atheïsten bestaan.
Op dat punt verschillen gelovigen en ongelovigen dus niet zo veel van elkaar.
Alleen al daarom zouden ze elkaar de ruimte moeten geven op hun eigen manier
te geloven, zegt Dworkin. "Het standpunt dat Dworkin in Religie zonder God
inneemt reflecteert de toewijding aan het vinden van objectieve waarden die zo
kenmerkend is voor Dworkins werk" Jeremy Waldron, The Guardian -Ronald
Dworkin was emeritus hoogleraar rechtsgeleerdheid en filosofie aan de
Universiteit van New York. Hij gaf les aan Yale en de Universiteit van Oxford. In
2007 ontving hij de Ludvig Holberg International Memorial Prize voor zijn
onderzoek. Hij overleed in februari 2013. 'Religie zonder God' werd postuum
uitgebracht. Dworkin is een van de grootste rechtsfilosofen en denkers over de
democratische rechtsstaat uit de recente geschiedenis.
Volume di grande formato di oltre 1.200 pagine in edizione italiano e inglese
riccamente illustrato a cura della segreteria del 37° CONVEGNO
INTERNAZIONALE DEI DOCENTI DELLA RAPPRESENTAZIONE DODICESIMO CONGRESSO UID - TORINO 17 • 18 • 19 SETTEMBRE 2015 SEDE CENTRALE DEL POLITECNICO DI TORINO Nella complessità
dell'attuale contesto, teso a coniugare in tutti gli ambiti la dimensione locale con
quella globale, il binomio tra Disegno & Città può essere letto secondo approcci
metodologici integrati quale relazione inscindibile, di volta in volta caratterizzata
dalle specificità del ruolo che ognuno dei due termini può assumere. Il XXXVII
Convegno internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione (XII
Congresso della Unione Italiana del Disegno) continua la tradizione dei
precedenti incontri organizzati dalla nostra Società Scientifica e persegue una
linea di sempre maggiore condivisione e consapevolezza, ponendosi come
occasione per riflettere su temi forti insiti nella richiamata idea di complessità: in
particolare i due termini Disegno & Città, intesi tanto nelle loro singole e varie
accezioni quanto nelle loro infinite interazioni, si possono ridefinire se ispirati ai
concetti fondativi di Cultura, Arte, Scienza e Informazione. Se la Città è realtà
sempre più mutevole nei suoi caratteri sociali, politici e fisici, il Disegnare (che
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svolge un ruolo di mediazione culturale e scientifica, come visione,
rappresentazione, comunicazione secondo approcci molteplici) si configura quale
osservatorio privilegiato e laboratorio indispensabile per ripensare la stessa città
e il suo intorno – dalle città capitali ai centri minori – nella ricchezza dei processi
e delle dinamiche che li connotano, dal passato, alla contemporaneità, al futuro,
confermandosi come significativo contributo alla conoscenza. Il nostro invito a
Torino ha proposto di discutere sulle competenze disciplinari e sul patrimonio di
esperienze maturate all'interno della nostra comunità scientifica, per favorirne
una ulteriore valorizzazione, con l'obiettivo di estendere nuove prospettive di
ricerca e ampliare le possibilità di più meditati e aperti confronti interdisciplinari. A
partire dai suddetti concetti fondativi di Cultura, Arte, Scienza e Informazione,
intesi come filtri irrinunciabili, gli argomenti e i temi proposti alla discussione, di
seguito suggeriti, sono stati affrontati secondo chiavi di lettura da considerarsi in
modi alternativi o in maniera integrata. Sia il disegno per la città pensata che il
disegno per la città costruita e/o in divenire si configurano come modelli
concettuali per indagare, dall'analisi al progetto, gli infiniti processi costitutivi di
architettura, città, territorio. La proposta avanzata è stata quella di coniugare...
approcci di metodo e temi di indagine: Approcci di metodo Osservare, disegnare,
leggere, raffigurare, vedere, dar forma, comprendere, esprimere, studiare,
rappresentare, capire, comunicare, gestire Temi d'indagine • luoghi, dalla
memoria alla prefigurazione • trame e reti, materiali e immateriali, dal locale al
globale • realtà multiculturali che la città accoglie • la città per l'utenza debole •
forme, relazioni e strutture che qualificano smarter cities • la città in divenire Le
relazioni sono state raggruppate in tre sessioni tematiche ancorate agli approcci
metodologici suesposti, strutturati nell'ottica dell'analisi, del progetto, della
comunicazione, in un panorama contestualizzato nel tempo e nello spazio.
Disegnare per la città pensata La sessione è dedicata a tematiche relative
all'idea di Città, dalle radici teoriche alle concezioni rette da istanze di diverso
genere: dalle più concrete e funzionali a quelle ideali, artistiche e simboliche,
anche per città solo immaginate. L'azione nobile del “Disegnare”, come
processo ideativo e di comunicazione, rende possibile suggerire, evocare,
descrivere e comparare invenzioni ideali, proposte progettuali, ipotesi alternative
e vecchi e nuovi modelli di sistemi e ambienti urbani. La città, pensata anche
come organismo concepito e vissuto nella virtualità, può intendersi quale spazio
alternativo e complementare alla città reale. Disegnare per la città costruita La
sessione è dedicata a tematiche relative all'analisi e all'interpretazione dei sistemi
materiali e immateriali caratterizzanti città, territori e sistemi aggregativi
consolidati e in trasformazione. Riflettere sulla città costruita attraverso il
“Disegnare” significa riconoscere, registrare e selezionare criticamente tracciati,
trame, presenze distintive e segni puntuali, strutture e infrastrutture, entità
definite nella loro appartenenza al sistema urbano e territoriale, avendo cura di
individuare e ricostruire stratificazioni, trasformazioni, mutamenti, con
metodologie integrate, tradizionali e innovative. Significa anche riconoscere le
Page 7/14

Acces PDF Paolo Giordano Il Corpo Umano Free Ebooks About Paolo
Giordano Il Corpo Umano Or Read Online Viewer
relazioni caratterizzanti il rapporto tra le componenti urbane – tessuti, manufatti,
materiali – e il loro contesto ambientale, per mettere in evidenza antiche e nuove
strategie finalizzate alla sostenibilità degli interventi attuabili con attenzione
rivolta anche verso le componenti naturali. Rappresentare la città in divenire La
sessione è dedicata a ricerche e riflessioni inerenti le complesse dinamiche della
città e del suo intorno. Le mutazioni delle città, nelle loro realtà multiformi non
possono essere vissute, lette e trascritte in termini passivi, ma vanno affrontate
con responsabilità consapevole e attiva. In questo senso il “Disegnare”,
attraverso la selezione critica di modalità di comunicazione meditate e forme di
elaborazione più finalizzate, può accogliere ed essere espressione anche delle
istanze delle comunità coinvolte favorendo processi maggiormente partecipativi.
Tali rappresentazioni trovano nel Disegno, nelle sue forme più innovative e
avanzate basate anche su metodologie di matrice digitale, un utile laboratorio
che si interroga e matura modi sempre aggiornati su realtà urbane anch'esse in
perenne divenire: una fondamentale fucina culturale che, operando anche
attraverso un irrinunciabile confronto interdisciplinare, si conferma come
ambiente scientifico e culturale vitale, qualificato dalla propria riconosciuta
specificità, luogo di discussione autorevole per rispondere criticamente
all'impegnativo dibattito sulla continuità/discontinuità degli assetti urbani e della
loro identità ma anche valido contribuito per migliorare la qualità della vita. Dalla
presentazioni dei curatori SAGGI DI: Atousa Aghaali, Salvatore Agosta, Laura
Aiello, Marta Alonso Rodríguez, Susana Mora Alonso-Muñoyerro, Mario
Annunziata, Giuseppe Antuono, Fabrizio I. Apollonio, Adriana Arena, Marinella
Arena, Giovanni Asmundo, Barbara Aterini, Maria Cristina Azzolino, Robert
Thomas Bachmann, Vincenzo Bagnolo, Gian Maria Bagordo, Marcello Balzani,
Hugo Barros Costa, Hugo Antonio Barros da Costa e Rocha, Cristiana
Bartolomei, Manuela Bassetta, Carlo Battini, Moisés Bazán de Huerta, Paolo
Belardi, Alberta Bellia, Stefano Bertocci, Marco Giorgio Bevilacqua, Giorgia
Bianchi, Carlo Bianchini, Isabella Bianco, Enrica Bistagnino, Antonio Bixio,
Cecilia Bolognesi, Donatella Bontempi, Malvina Borgherini, Nazarena Bruno,
Pedro M. Cabezos-Bernal, Marianna Calia, Daniele Calisi, Michele Calvano,
Giuliana Campanella, Massimiliano Campi, Cristina Càndito, Mara Capone,
Alessio Capone, Alessio Cardaci, Tiziana Cardinale, Vito Cardone, Laura
Carnevali, Marco Carpiceci, Valentina Castagnolo, Giovanni Castaldo, Franco
Cervellini, Filiberto Chiabrando, Bernardino Chiaia, Pilar Chías Navarro,
Emanuela Chiavoni, Maria Grazia Cianci, Enrico Cicalò, Michela Cigola,
Alessandra Cirafici, Juan J. Cisneros-Vivó, Paolo Clini, Luigi Cocchiarella, Sara
Colaceci, Fabio Colonnese, Ugo Comollo, Sara Conte, Antonio Conte, Luigi
Corniello, Carmelo Cozzo, Pablo Fdez. Cueto, Cesare Cundari, Giancarlo
Cundari, Antonio D'Arpa, Giuseppe Damone, Mauro Luca De Bernardi, Laura De
Carlo, Giulio De Carolis, Marco De Francesca, Francesco Paolo De Mattia,
Massimo De Paoli, Matteo del Giudice, Emiliano Della Bella, Teresa Della Corte,
Olga Derzhavina, Giuseppe Di Gioia, Giuseppe Di Gregorio, Francesco Di
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Lorenzo, Mario Di Puppo, Alekos Diacodimitri, Elisabetta Donadio, Andrea
Donelli, Rita El Asmar, Tommaso Empler, Maria Linda Falcidieno, Federico
Fallavollita, Patrizia Falzone, Laura Farroni, Marco Fasolo, Francesca Fatta,
Federico Ferrari, Erika Ficarelli, Marco Filippucci, Riccardo Florio, Alessandro
Forlin, Franco Forzani Borroni, Carmela Frajese D'Amato, Antonino Frenda,
Arturo Gallozzi, Giorgio Garzino, Fabrizio Gay, Elena Gianasso, Paolo
Giandebiaggi, Marco Gilli, Gaetano Ginex, Paolo Giordano, Stefano Giovannitti,
Gian Marco Girgenti, Sebastiano Giuliano, Eleonora Gobbo, Renata Guadalupi,
Guido Guidano, M. Pompeiana Iarossi, Manuela Incerti, Carlo Inglese, Sereno
Innocenti, Elena Ippoliti, Alfonso Ippolito, Weile Jiang, Xiaotao Jiang, Masoud
Karimi Alavijeh, Mariya Komarova, Mariella La Mantia, Angela Lacirignola, Víctor
Antonio Lafuente Sánchez, Stefania Landi, Fabio Lanfranchi, Andrea Lingua,
Mariangela Liuzzo, Massimiliano Lo Turco, Antonio Giulio Loforese, Daniel López
Bragado, Ma Mar Lozano-Bartolozzi, Fabio Luce, Marcella Macera, Marta
Magagnini, Francesco Maggio, Federica Maietti, Andrea Maiocchi, Anna
Christiana Maiorano, Massimo Malagugini, Anna Maria Manferdini, Andrea Manti,
Alessandro Marata, Elena Teresa Clotilde Marchis, Aitana Marcos Guinea,
Graziano Mario Valenti, Anna Marotta, Rosario Marrocco, Maria Martone,
Giovanna A. Massari, Carlotta Matta, Giuseppe Mazzacuva, Maria Evelina
Melley, Valeria Menchetelli, Alessandra Meschini, Barbara Messina, Davide
Mezzino, Luca Micotti, Antonio Mollicone, Vincenzo Montefusco, Cosimo
Monteleone, Carlos Montes Serrano, Farzaneh Mosadegh, Ivana Mulatero,
Marco Muscogiuri, Pablo Navarro Camallonga, Pablo Navarro Esteve, Riccardo
Nelva, Romina Nespeca, Alessandro Nocentini, Giuseppa Novello, Valentina
Nuccitelli, Azrin Aris, Anna Osello, Caterina Palestini, Rosaria Palomba, Daniela
Palomba, Francesca Paluan, Floriana Papa, Daniele Papi, Leonardo Paris,
Sandro Parrinello, Maria Ines Pascariello, Emanuela Paternò, Martino
Pavignano, Cristina Pellegatta, Assunta Pelliccio, Sara Peñalver Martín, Paolo
Perfido, Enrica Petrucci, Giulia Pettoello, Francesca Picchio, Chiara Pietropaolo,
Andrea Pirinu, Maria Bruna Pisciotta, Manuela Piscitelli, Paolo Piumatti, Antonio
Pizzo, Giuseppe Portolese, Giovanni Procacci, Paola Puma, Ramona Quattrini,
Fabio Quici, Andrei D. Razin, Silvia Rinalduzzi, Andrea Rolando, Rocco Rolli,
Matteo Romanato, Michela Rossi, Adriana Rossi, Daniele Rossi, Pablo Ruffino,
Livio Sacchi, Rossella Salerno, Antonella Salucci, Giulia Sammartano, Giulia
Santucci, Salvatore Savarino, Alessandro Scandiffio, Alberto Sdegno, Michele
Segolini, Luca J. Senatore, Filippo Sicuranza, Giovanna Spadafora, Roberta
Spallone, Antonia Spanò, Valentina Spataro, Gaia Lisa Tacchi, Giacinto Taibi,
Riccardo Tavolare, Alessandro Ariel Terranova, Enza Tolla, Pasquale Tunzi,
Francesca Maria Ugliotti, Maurizio Unali, Rita Valenti, Starlight Vattano, Cesare
Verdoscia, Chiara Vernizzi, Antonella Versaci, Daniele Villa, Marco Vitali, Andrea
Zerbi, Marco Zerbinatti, Ornella Zerlenga, Ursula Zich, Magdalena Zmudzinsk
Nowak, Giovanni Zucchi
Del autor de La soledad de los números primos, una conmovedora novela de
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iniciación entre la juventud y la edad adulta: un relato que nos recuerda lo que
significa ser humano. Situada en pleno desierto, rodeada de un inmenso mar de
arena y castigada por una luz tan fulgurante que ciega la vista, la base avanzada
de operaciones Ice se encuentra en un remoto y peligroso enclave de
Afganistán. Hasta allí se traslada el último pelotón de voluntarios comandados
por el subteniente Antonio René, un grupo de jóvenes inexpertos que se
enfrentan a la primera gran prueba de sus vidas. En la base les espera el
teniente médico Alessandro Egitto, quien ha decidido prolongar su servicio para
escapar de unas circunstancias familiares para él más lacerantes que la guerra
misma. Así, intentando acostumbrarse al calor, al aburrimiento, a la espera de
enfrentarse a una amenaza sin rostro que por lejana y desconocida resulta casi
irreal, los chicos se construyen una nueva existencia, traban nuevas amistades,
afectos y rivalidades. Sin embargo, en el silencio absoluto de la noche,
tumbados en sus jergones, cuando los recuerdos de sus vidas desfilan por su
mente, sOlo oyen el latir de sus corazones, el rumor incesante del cuerpo
humano. Críticas: «Habilidad [...] gran equilibrio, credibilidad. Este segundo libro
es un avance definitivo que demuestra la madurez adquirida desde su primera
novela.» Corriere della Sera «Una novela guiada con mano firme, cargada de
meditadas sugerencias. Mucho más que la confirmación de un talento.» La
Stampa «Hace falta mucho valor para, cinco años después de un éxito arrollador,
reaparecer con una novela que habla de la guerra, del dolor, de la traición. Pero
El cuerpo humano dejará huella. Es un libro hermoso y valiente, cuyos
protagonistas no son héroes ni quieren serlo, con personajes que se nos
muestran en toda su fragilidad.» Vanity Fair «Los personajes de Paolo Giordano
padecen un trauma familiar que este autor desmenuza con rigor, armado con
una sensibilidad quirúrgica y una escritura creíble tanto en las descripciones
como en los diálogos. [...] páginas espléndidas, imprescindibles.» La Stampa
Chi sono le donne in armi nella storia? Perché sono spesso invisibili o tutt’al più
narrate in miti e leggende? Chi sono in realtà le militari nelle forze armate
contemporanee? Come vivono, lavorano e affrontano il combattimento accanto
agli uomini? A partire dalla seconda metà del Novecento le forze armate dei
paesi occidentali hanno vissuto cambiamenti profondi: uno dei più significativi,
dal punto di vista non solo organizzativo ma anche e soprattutto culturale e
sociale, è rappresentato dalla crescente e stabile partecipazione femminile. Il
libro è incentrato sull’intreccio tra genere, guerra e servizio militare femminile,
nel contesto Nato e nelle guerre contemporanee, dalla prima nel Golfo Persico a
quelle tutt’ora in corso. Nella parte finale, attraverso ricerche inedite e analisi di
dati, un bilancio della spesso dimenticata presenza delle militari nelle file delle
forze armate italiane offre un punto di vista davvero originale su cosa sia l’Italia
oggi.
Op een gure winterdag daalt Mevrouw Verona de heuvel van Oucwègne af, in de
wetenschap dat de terugtocht voor haar fysiek niet meer haalbaar is. In het dal
gaat ze bij de rivier zitten, in afwachting van haar laatste moment, aan haar
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voeten een trouwe hond.
«È esistita per ognuno di noi una fase simile. Un periodo in cui il mondo dei
grandi era ancora una mescolanza di esperienza personale e preconcetti. In
questa fase transitoria si gioca la vicenda del Diavolo sulle colline». Paolo
Giordano Con una postfazione di Marziano Guglielminetti; la cronologia della vita
e delle opere.
Il corpo umanoEdizioni Mondadori
Na twintig jaar keert een man terug naar de plek waar hij opgroeide om in het
reine te komen met een traumatische gebeurtenis die zijn leven en de levens van
de mensen om hem heen voorgoed veranderde. Als zoon van welvarende
ouders is hij naar een eliteschool gestuurd, waar hij vriendschap sluit met
Vincenzo en Giuseppe. De drie jongens moeten niets hebben van het burgerlijke
en zogenaamd succesvolle leven van hun families en storten zich op muziek,
meisjes, drank, drugs en feesten. Terwijl hun ouders in de problemen raken met
justitie door hun obsessieve hang naar rijkdom, ontdekken de drie jongens dat
ook hun eigen hedonisme een keerzijde heeft. Maar kunnen ze nog wel
ontsnappen uit de neerwaartse spiraal waarin ze terechtgekomen zijn? Breng
alles terug naar huis is eenindrukwekkende roman over de generatie die
opgroeide in de jaren tachtig, waarin Nicola Lagioia zowel de positieve als de
negatieve kanten van dit decennium met veel gevoel en precisie beschrijft. Zijn
verhaal over vriendschap, verraad en generatieconflicten fascineert van de
eerste tot de laatste pagina.
Op een wintermorgen worden drie inwoners van San Giuda, een afgelegen bergdorp in NoordItalië, geconfronteerd met elf zwaar verminkte lichamen, alle door verschillende oorzaken
omgekomen, en alle op hetzelfde tijdstip. Een dichte sneeuwbui heeft de plaats des onheils
nog enigszins toegedekt. Niemand begrijpt wat er is gebeurd. De tweeënveertig inwoners van
San Giuda vallen ten prooi aan de toesnellende media. Van eenvoudige getuigen van een
onbegrijpelijk kwaad worden zij de onvermoede hoofdfiguren van deze roman. En allen
verliezen langzaam de greep op de werkelijkheid. Don Ermete, die tot de eerste getuigen van
het bloedbad behoort, kan zijn parochianen niet in de steek laten. Samen met Giovanna
Gassion, een jonge psychiater die op de vlucht is voor een stukgelopen relatie, probeert hij
deze verloren, weerbarstige mensen te redden. Don Ermete moet zich schrap zetten om zich
staande te houden in de ijzig koude wind en toegang te krijgen tot de nederige woningen waar
de waanzin ontkiemt. X en Y, man en vrouw, geloof en wetenschap, ontmoeten elkaar in deze
weergaloze, beklemmende roman. XY is een sublieme vertelling, waarin de dictatuur van de
rede machteloos staat tegenover de absurde dans van het kwaad. XY, de nieuwe roman van
Sandro Veronesi, is een ongekende stap in een literaire carrière van formaat en dé grote
Italiaanse roman van het jaar. Sandro Veronesi (Florence, 1959) brak internationaal door met
zijn grote roman In de ban van mijn vader. Hij ontving verschillende internationale prijzen voor
zijn roman Kalme chaos, die in twintig talen werd vertaald. Over Kalme chaos: Een
geraffineerde roman over het verschil tussen succes en geluk. (...) Veronesi heeft zichzelf
overtroffen. trouw Opnieuw een schitterende combinatie van pageturner en hoogstaande
literatuur. vrij nederland Veronesi laat zijn hoofdpersoon op adembenemende wijze geleidelijk
alle grond onder zijn voeten verliezen. De roman leest als één groot bezweringsritueel (...).
Een overrompelende roman, waarin Veronesi het volle palet van zijn talent heeft ingezet. het
parool
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From the author of Heaven and Earth, a searing novel of the journey from youth into manhood
A heartrending, at times darkly comic but ultimately redemptive novel, Paolo Giordano’s The
Human Body is an exploration of brotherhood and family, of modern war and the wars we
wage within ourselves. It is a novel that reminds us of what it means to be human. A platoon of
young men and a single woman leave Italy for one of the most dangerous places on earth. At
their forward operating base in Afghanistan—an exposed sandpit scorched by inescapable
sunlight and mortar fire—this band of inexperienced soldiers navigates the irreversible journey
from youth to adulthood. But when a much-debated mission goes devastatingly awry, their
lives are changed in an instant. And on their return home, they will confront the most difficult
challenge of all: to create a life worth living.
Dal 1880 i numeri dell’emigrazione dall’Italia - e dal Friuli Venezia Giulia in modo più
significativo – mostrano un’impennata talmente brusca da far segnare per unanime consenso
in quell’anno l’inizio delle ondate migratorie, diverse e successive, che hanno visto milioni di
persone lasciare la regione e segnare una traccia profonda nella vita e della cultura di coloro
che sono andati e di coloro che sono rimasti. Il racconto di questa lunghissima vicenda è stato
proposto in diverse forme, attraverso la memoria e la ricerca d’archivio, e oggi possiamo dire
che fa parte della storia dell’Italia e di questa regione. Sono avvenuti però negli ultimi venti
anni mutamenti così profondi nella geografia mondiale, nella ercorribilità delle sue distanze, nel
sistema di telecomunicazione, da rendere necessario un ripensamento degli abituali sistemi di
riferimento al fenomeno dell’emigrazione. A questo riguardo, va detto subito che il
ripensamento non riguarda solo le forme attuali in cui si realizzano le motivazioni a lasciare il
proprio Paese, ma appare chiaro che i mutamenti in atto interessano anche gli emigranti di
seconda o di terza generazione in tutto il mondo.
Alessandro Egitto voelt zich vanaf zijn geboorte door zijn veeleisende ouders in de schaduw
gesteld van zijn oudere zus. Nu hij volwassen is, wordt hij nog dagelijks geconfronteerd met
pijnlijke herinneringen aan de wijze waarop zijn veeleisende ouders het zelfvertrouwen van
hun beide kinderen langzamerhand hebben afgebroken. Alessandro werkt als legerarts in
Afghanistan. Samen met hem zijn duizenden soldaten uitgezonden, allen jongemannen die
een verleden met zich meedragen. Wat brengt hen ertoe om hun leven in de waagschaal te
stellen? En wat doet het met hun jonge geesten om te leven zonder hun vrouwen en geliefdes,
en om de dood voor het eerst zo bewust in de ogen te kijken? Met een weergaloos
psychologisch inzicht beschrijft Giordano hoe naïeve jongens door de harde werkelijkheid
gedwongen worden verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor andere mensen en voor
hun daden. Het menselijk lichaam is een meer dan waardige opvolger van Giordano s
debuutroman De eenzaamheid van de priemgetallen, waarin de lezer opnieuw zal worden
meegevoerd door de unieke aantrekkingskracht van zijn stem.
De veertienjarige Lorenzo maakt moeilijk contact met leeftijdgenoten. Hij wil het liefst alleen
zijn. Zijn woedeaanvallen zijn inmiddels verdwenen; tegenwoordig excelleert hij in het imiteren
van het gedrag en uiterlijk van zijn klasgenoten om zo onzichtbaar te zijn voor iedereen. Zijn
moeder maakt zich zorgen en Lorenzo is zich daar pijnlijk van bewust. Om haar gerust te
stellen vertelt hij haar een leugen. Die leugen brengt hem in contact met zijn halfzusje Olivia,
over wie hij alleen maar slechte verhalen heeft gehoord. Hij wil haar in eerste instantie niet
zien en weigert haar toe te laten, totdat hij zich realiseert dat ze elkaar misschien wel tot steun
kunnen zijn. Jij en ik is een ontroerende novelle over twee jonge mensen die hunkeren naar
acceptatie, maar die bang zijn zichzelf te verliezen. Niccolò Ammaniti is er opnieuw in
geslaagd om met kleine, haarscherpe observaties en rake zinnen de kwetsbaarheid van een
kind te beschrijven dat gevangenzit in een keurslijf van verwachtingen.
The Britannica Book of the Year 2013 provides a valuable viewpoint of the people and events
that shaped the year and serves as a great reference source for the latest news on the ever
changing populations, governments, and economies throughout the world. It is an accurate
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and comprehensive reference that you will reach for again and again.
Una volta c’erano le fiabe, oggi sono i videogiochi a eccitare e appagare la fantasia di pubblici
sterminati e ubiqui. Si tratta sempre di forme di intrattenimento ludico, che sollecitano un
esercizio di intelligenza. E allora vale la pena di occuparsene seriamente, di questi giocattoli
supertecnologici, così facili e così difficili da usare con profitto. Alla base del balocco c’è
sempre una spinta di originalità creativa che occorre analizzare con attenzione, come un
aspetto nuovo della fiction duemillesca. Tirature è nato per dare conto spregiudicatamente di
tutti i processi di ammodernamento del sistema culturale. E quest’anno Tirature passa dal
cartaceo al digitale perché questa è una via importante per intercettare e ampliare il pubblico
leggente di giovane generazione, rispettandone le esigenze e valorizzandone le capacità.
Een urgent, elegant en uiteindelijk hoopvol essay van de auteur van De eenzaamheid van de
priemgetallen en De hemel verslinden De corona-epidemie dreigt de grootste
gezondheidsdreiging van onze tijd te worden. Het legt de verschillende niveaus bloot waarop
wij tegenwoordig met elkaar verbonden zijn - het maakt niet uit wie of waar we zijn, wat we nu
meemaken gaat voorbij aan landsgrenzen, identiteiten en culturen. De verspreiding van het
virus maakt ondubbelzinnig duidelijk hoezeer onze wereld geglobaliseerd is. De epidemie
moedigt ons aan de wereldbevolking als één grote samenleving te zien en dwingt ons om in te
zien dat individuele keuzes gevolgen hebben voor iedereen. De samenleving waar we ons nu
mee bezig moeten houden, is de gehele mensheid. De wereldwijde bestsellerauteur Paolo
Giordano schreef vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond met In tijden van besmetting een
glashelder, indringend en belangwekkend betoog.
Pietro Paladini is een tevreden man: hij heeft een uitstekende baan, een goede relatie en een
dochter van tien. Maar op een dag verandert zijn leven ingrijpend: terwijl hij s ochtends een
onbekende vrouw van de verdrinkingsdood redt, slaat thuis het noodlot toe. Vanaf dat moment
neemt zijn leven een andere wending. De bezorgdheid om zijn dochter neemt bizarre vormen
aan. Overdag verblijft hij in zijn auto die hij heeft geparkeerd bij haar school en wacht hij tot zij
weer naar buiten komt. Familieleden en collegas komen hem op die plek opzoeken. Hij ontdekt
de schaduwzijde van mensen die hij aanvankelijk als succesvol beschouwde. Terwijl de
anderen allemaal de behoefte voelen om hun leed bij Pietro neer te leggen, blijft hij zich
verwonderd afvragen wanneer zijn eigen verdriet in volle omvang tot hem zal doordringen. De
indringende stijl van Veronesi, zijn ononderbroken dans tussen het intellect en het woord, is
het touw waarmee Pietro de emmer vanaf de bodem van de put naar zich toe trekt. Sandro
Veronesi (1959) is een van de grootste Italiaanse schrijvers van zijn generatie. Zijn gestaag
groeiende oeuvre bevat onder meer de schitterende romans In de ban van mijn vader, xy en
Nauwelijks geraakt, boeken die ook in Nederland en België bijzonder veel succes hadden. Hij
mocht de Premio Campiello en de Premio Strega in ontvangst nemen, de belangrijkste literaire
prijzen van Italië. `Een geraffineerde roman over het verschil tussen succes en geluk. Het boek
verleidt de lezer tot belangrijke reflecties over de menselijke conditie in het huidige
tijdsgewricht, over de onderhuidse spanningen tussen succeseconomie en persoonlijk geluk.
Trouw `Hoogstaande literatuur en pageturner tegelijk, wat wil een mens nog meer? het Parool
En pluton unga män lämnar Italien för ett fredsuppdrag i Afghanistan. Var och en med sin egen
föreställning om insatsen, men för alla är den en privat angelägenhet. En flykt från
familjebekymmer eller en vag idé om självförverkligande; om att ge sig uti ett solpinat dammoln
iförd uniform och äntligen bli en man. Kriget är statistiskt sett ett ofarligt äventyr, "åtminstone
för oss italienare". Ingen av dem vet att deras destination har blivit en av de farligaste platserna
i den alltmer utdragna konflikten. "Den mänskliga kroppen" är en stark och omskakande roman
eftersom den ger en annan bild av kriget än den traditionella. Här utkämpas strider på flera
fronter, inom varje individ, mellan soldaterna i gruppen och mot den yttre fienden.
In de heerlijke roman ‘De zoetheid van perziken’ van Joanne Harris lees je meer over Vianne
Rocher, de hoofdpersoon uit de wereldwijde bestsellers ‘Chocolat’ en ‘Rode schoenen’. Het
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is een warme Parijse zomer. Vianne en Roux wonen op hun woonboot-chocolaterie met Anouk
van vijftien en Rosette, die net acht is. Er arriveert een brief van een oude bekende, die Vianne
terugroept naar Lansquenet, het dorp waar zij ooit een chocolaterie opende. Met haar dochters
keert Vianne er terug; ze bezoekt vrienden en ontdekt dat er in Lansquenet veel is veranderd.
In haar vroegere winkel is opnieuw een vrouw alleen komen wonen, die – net als zijzelf acht
jaar eerder – niet welkom is... Joanne Harris schreef al vier boeken met Vianne in de hoofdrol,
de bestsellers ‘Chocolat’, ‘Rode schoenen’, ‘De zoetheid van perziken’ en ‘De
aardbeiendief’. ‘Bij sommige boeken wil je het van de daken schreeuwen: dit boek moet je
lezen! De zoetheid van perziken is zo’n boek.’ Telegraaf VROUW
È un plotone di giovani ragazzi quello comandato dal maresciallo Antonio René. L'ultimo
arrivato, il caporalmaggiore Roberto Ietri, ha appena vent'anni e si sente inesperto in tutto. Per
lui, come per molti altri, la missione in Afghanistan è la prima grande prova della vita. Al
momento di partire, i protagonisti non sanno ancora che il luogo a cui verranno destinati è uno
dei più pericolosi di tutta l'area del conflitto: la forward operating base (fob) Ice, nel distretto del
Gulistan, "un recinto di sabbia esposto alle avversità", dove non c'è niente, soltanto polvere,
dove la luce del giorno è così forte da provocare la congiuntivite e la notte non si possono
accendere le luci per non attirare i colpi di mortaio. Ad attenderli laggiù, c'è il tenente medico
Alessandro Egitto. È rimasto in Afghanistan, all'interno di quella precaria "bolla di sicurezza", di
sua volontà, per sfuggire a una situazione privata che considera più pericolosa della guerra
combattuta con le armi da fuoco. Sfiniti dal caldo, dalla noia e dal timore per una minaccia che
appare ogni giorno più irreale, i soldati ricostruiscono dentro la fob la vita che conoscono,
approfondiscono le amicizie e i contrasti fra loro, cercano distrazioni di ogni tipo e si lasciano
andare a pericolosi scherzi camerateschi. Soltanto la notte, sdraiati sulle brande, vengono
sorpresi dai ricordi. Nel silenzio assoluto, che è silenzio della civiltà ma anche della natura,
riescono a sentire la pulsazione del proprio cuore, il ronzio degli altri organi interni è l'attività
incessante del corpo umano. L'occasione in cui saranno costretti a addentrarsi in territorio
nemico sarà anche quella in cui ognuno, all'improvviso, dovrà fare i conti con ciò che ha
lasciato in sospeso in Italia. Al loro ritorno, avranno sorpassato irreversibilmente la linea che
separa la giovinezza dall'età adulta. In un romanzo corale, che alterna spensieratezza e
dramma, Giordano delinea con precisione i contorni delle "nuove guerre". E, nel farlo, ci svela
l'esistenza di altri conflitti, ancora più sfuggenti ma non meno insidiosi: quelli familiari, quelli
affettivi e quelli sanguinosi e interminabili contro se stessi.
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