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Roma kaputtrivelazioni inedite, scandali e verità nascoste di
una citta sull'orlo del baratroControcorrenteRoma
KaputtNewton Compton Editori
Oleg Chlevnjoek concentreert zich in deze nieuwe
Stalinbiografie op zes sleutelperiodes in het leven van Stalin:
de jaren vlak voor de revolutie, de macht die van Lenin naar
Stalin verschuift, de collectivisatie en de hongersnood, de
terreur van de late jaren dertig, de oorlog met nazi-Duitsland
en het begin van de Koude Oorlog. De auteur heeft uitputtend
onderzoek verricht in alle archieven die sinds begin jaren
negentig openbaar zijn geworden. Alle belangrijke stukken
van en over Stalin heeft hij onder ogen gekregen. Het
resultaat is een zeer toegankelijke en compacte biografie vol
nieuwe inzichten, die de standaard voor het komende
decennium zal worden.
Dagboek over de liefdesrelatie tussen een succesvolle
advocaat en een cliënte.
Als negentienjarige student staat Frank Westerman in een
Spaans museum oog in oog met een opgezette Afrikaan: ‘El
Negro’. Wie is deze mens? En wie heeft zijn lichaam
geprepareerd? Het spoor terug volgend van Barcelona via
Parijs naar Kaapstad, tot diep in de negentiende eeuw, toont
de auteur El Negro als spiegel van zijn tijd: een naamloze
zwarte man, die, genageld aan zijn voetstuk, het Europese
denken over slavernij, kolonialisme en racisme in een
schrijnend licht plaatst. Deze editie van El Negro en ik is
aangevuld met nieuwe, schokkende ontdekkingen, inclusief
een spraakmakende zedenzaak rond de jeugdige Franse
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preparateur van El Negro uit Kaapstad, die in 1827 een jonge
Nederlandse vrouw zwanger maakte, maar weigerde met
haar te trouwen.
In 1999 worden de tienjarige Charlene en Lisa op weg naar
school in een auto getrokken. Vier dagen lang worden zij
gevangengehouden, gemarteld, verkracht en bijna vermoord.
Het nieuws over de verdwijning van de meisjes beheerst
dagenlang alle media en heel Engeland bidt voor hun veilige
terugkeer. Maar dan gebeurt er een wonder: ze worden
levend teruggevonden. Hun ontvoerder verdwijnt in de
gevangenis en de zaak wordt gesloten. Voor Charlene en
Lisa is de zaak echter verre van ten einde. Gedurende de
jaren die volgen worstelen ze elk op hun eigen manier met
hun pijnlijke herinneringen. Het gebeurde op een dinsdag is
het bewonderenswaardige relaas van Charlene en Lisa over
hoe het voelt om ontvoerd te zijn, hoe ze die gruwelijke
dagen overleefden en hoe zij de kracht vonden om het
verleden achter zich te laten en hun leven opnieuw op te
bouwen
Egyptoloog Ralph Trilipush is geobsedeerd door de apocriefe
koning Atum-hadu, tevens dichter van erotische kwatrijnen.
Het duistere labyrint opent zich in 1922 in de woestijn van
Egypte, waar Pushy op zoek gaat naar de graftombe, en
slingert zich dan een weg door Australische sloppenwijken,
ballrooms in Boston, en via Oxford en de slagvelden van de
Eerste Wereldoorlog, naar een koninklijk hof in verval.
Ondertussen begint een Australische detective aan de zaak
van zijn leven: hij moet een moordenaar opsporen. En nog
één. En misschien zelfs nog één. Zijn zoektocht voert hem de
wereld over en eindigt in Egypte. Daar worden de beide
verhalen in een explosieve climax samengesmeed. Het
resultaat is een briljante expeditie vol literaire bravoure.

Een jong ambitieus echtpaar raakt steeds meer in de
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ban van de materiële kanten van de welvaart.
Op fijngevoelige wijze vertelt de vrouw van de acteur
Gérard Philipe hoe zij na het sterven van haar man
vecht met het raadsel van de dood en probeert een
zin te vinden voor haar verdere leven alleen.
De Landover-boeken gaan over de Amerikaanse
advocaat Ben Holiday, die op een dag voor een
miljoen dollar een magisch koninkrijk koopt om het
verlies van zijn vrouw en kind te verwerken. De
avonturen zijn kleurrijk en licht van toon, Vol
bijzondere wendingen en verbazende personages.
Ben Holiday staat misschien wel het dichtst bij Terry
Brooks, die, voor hij een succesvol schrijver werd,
zelf advocaat was.Horris Kew, goochelaar,
zwendelaar en oplichter, komt vanuit de wereld van
Ben Holiday terug naar Landover. Hij is de voorbode
van slechte tijden, want de kist die hij bij zich heeft,
draagt een duister geheim. Het is een Demonkist
waarin de Gorse, een kwade magiër, ooit gevangen
is gezet. Al snel ontsnapt de Gorse en is hij precies
waar hij wil zijn: in Bens magische koninkrijk om
wraak te nemen op de elfen die hem ooit
gevangennamen.Maar eerst wil hij iedereen
uitschakelen die hem daarbij zoukunnen
belemmeren. Al gauw wordt koning Ben zelf
gevangen in de duistere gloed van de Demonkist...
Een vrouw reconstrueert hoe haar echtgenoot haar,
schijnbaar willens en wetens, heeft geanalyseerd tot
zij het gevoel had dat er niets meer van haar over
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was.
Xavier Radek is een in Basel woonachtige,
geassimileerde, niet-joodse jongeman met een
missie: hij wil meer weten over het lijden van de
joden. Daarom besluit hij de ‘vijanden van het
geluk’ te gaan troosten. Zijn grootvader was een
nazi die het handwerk van de dood nog verstond.
Zijn vader is een bekende architect, met een
voorliefde voor massagesalons. En dan zijn moeder:
een hartstochtelijke vrouw, die een aquarellerende
dictator die zeventig jaar geleden actief was
consequent aanduidt als ‘Je-weet-wel-wie’. Hoewel
zijn ouders Xaviers gedrag afdoen als puberale
stoornis, raakt hij bevriend met Awromele, zoon van
een rabbijn, die hem adviseert Jiddische lessen te
nemen en zich te laten besnijden. Na een
problematische besnijdenis raakt Xavier volledig
overtuigd van zijn messianistische aspiraties: hij gaat
schilderen om te troosten en vertrekt met Awromele
naar het Venetië van het Noorden, alwaar hij zich
aanmeldt bij de Rietveld Academie, terwijl Awromele
werk vindt als vakkenvuller bij Albert Heijn. Door de
Europese woestijn trekken ze naar het beloofde
land...
Rivelazioni inedite, scandali e verità nascoste di una
città sull’orlo del baratro È possibile amministrare
bene Roma? No. Perché è altrettanto impossibile
amministrare bene l’Italia. Nella capitale questa
realtà si tocca con mano perché, a un insieme di
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regole assurde, che condiziona la vita di tutti i
Comuni, le Regioni e gli enti locali, si somma una
città con una geografia, un’estensione, una struttura
istituzionale e burocratica tali da renderla
ingovernabile anche per un politico ben intenzionato.
Inoltre la presenza sul territorio urbano di tutti gli
uffici pubblici e le sedi centrali di associazioni di
categoria del Paese rende il quadro ancora più
caotico. La combinazione di questi fattori ha creato
un groviglio esplosivo che viaggia spedito verso il
momento della deflagrazione. Marco Bettini racconta
il disastro romano con un duplice sguardo: quello del
dirigente che ha lavorato per l’amministrazione
capitolina e si è trovato quotidianamente a che fare
col “sistema”, e quello del giornalista che
ricostruisce alcuni dei fatti e delle dinamiche che
hanno condizionato la vita della capitale negli ultimi
anni. Guardare con attenzione il “caso Roma” vuol
dire comprendere meglio i tanti difetti della
complessa macchina dell’amministrazione pubblica.
La paralisi della capitale è la paralisi dell’Italia Le
carenze, le inefficienze e i disastri della pubblica
amministrazione raccontati da un insider Tra i
capitoli del libro: • Primo comandamento: non è di
mia competenza • questa gara non s’ha da fare •
una nomina affossa l’altra • l’abuso è la mia legge
• spazza che ti passa • abbellire i conti fa sempre
bene • il collasso della politica • viva il codicillo •
una capitale da smontare Marco BettiniGiornalista, è
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stato Capo ufficio stampa del Comune di Roma e di
quello di Bologna. Ha pubblicato sei romanzi e un
saggio sulla comunicazione politica. Con Mai più la
verità ha vinto il premio Fedeli nel 2007.
Berlijn, 1933. Met de opkomst van het
nationaalsocialisme wordt de introverte scholiere
Charlotte Salomon almaar stiller, en ze is vaak alleen;
haar klasgenootjes mogen niet meer met joden omgaan.
Toch begint het leven haar langzaam maar zeker ook toe
te lachen: haar stiefmoeder, een beroemde zangeres,
brengt leven in de brouwerij, en heeft bovendien een wel
erg aantrekkelijke zangleraar, die interesse lijkt te
hebben in Charlotte. Dan wordt ze ook nog eens – bij
hoge uitzondering, ze is immers joods – toegelaten tot
de kunstacademie. Haar wereld stort in wanneer ze
vlucht naar haar grootouders in Zuid-Frankrijk, en daar
voor het eerst beseft dat haar moeder niet is overleden
aan de gevolgen van een zware griep, maar zelf een
einde aan haar leven heeft gemaakt. Zelfmoord herhaalt
zich binnen haar familie als een refrein. Charlotte is
vastberaden deze naargeestige traditie hier en nu te
doorbreken. Ze gaat aan het werk; ze moet schilderen,
de doden tot leven wekken. Ze schildert veel, snel,
kleurrijk en groots, ze gaat de strijd aan in een gigantisch
kunstproject dat schilderijen, muziek en tekst
combineert: Leven? Of theater? Maar de dreiging van de
dood is overal om haar heen: in haar familie, in haar
geboortestad, in haar Franse toevluchtsoord – en, tot
slot, in Auschwitz. Charlotte is het buitengewone portret
van een bijzondere en ongekend moedige vrouw. David
Foenkinos ging in haar voetsporen op zoek naar het
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ware verhaal van haar leven, en heeft dat weten te
vatten in een onvergetelijke roman. Niet eerder was een
literair eerbetoon zo aangrijpend.
Deze laatste zomer is een indringende roman over een
ernstig zieke vrouw die, al dromend, afwisselend bewust
en onbewust, terugkijkt op haar leven en zich zowel de
goede als de slechte dingen herinnert. De hoofdpersoon,
Z., is een non-conformistische vrouw, barstend van
intellectuele nieuwsgierigheid, die haar dromen en
aspiraties door haar gevoeligheid echter niet in vervulling
heeft kunnen laten gaan. Haar behoefte zich uit te
drukken door middel van schrijven wordt uiteindelijk haar
redding. Het helpt haar om haar in wezen pessimistische
karakter te overwinnen. Met een cynische en vaak
geamuseerde kijk op de gebeurtenissen herleeft Z. haar
verleden: Het leven is een tragedie als je het van dichtbij
bekijkt, maar een komedie vanaf een afstand. De
openhartigheid van deze dramatisch late debuutroman,
maar ook de fijngevoelige, treffende woorden waarmee
de schrijfster bepaalde taboeonderwerpen als lijden,
ouderdom en dood aanpakt, zijn bijzonder verrassend.
Deze laatste zomer is een unieke literaire roman, die
door de Italiaanse pers werd bestempeld als een
glorieuze ode aan het leven.
Drie generaties vrouwen van een Amerikaanse familie
gaan telkens hun eigen weg naar succes.
Beelden van lust en geweld uit Berlijn in de nacht waarin
de muur viel.
Essay van de Duits-Franse schrijver (1912-1978) naar
aanleiding van zijn verblijf in Auschwitz over het
slachtoffer zijn van marteling en gevangenschap.
Page 7/11

Read Book Roma Kaputt Rivelazioni Inedite
Scandali E Verit Nascoste Di Una Citt Sullorlo Del
Baratro
Een ingenieur die met zijn moeder in een villa woont,
wordt al sinds zijn jeugd verteerd door haat voor
iedereen, zichzelf inbegrepen.

Aan de hand van historische voorbeelden wordt
aangetoond dat de verovering en de verdediging van
een staat geen politiek maar een technisch probleem
is.
Een jongeman van het eiland Sardinië beschrijft zijn
zeer harde jeugd en zijn pogingen om zich aan de
tirannie van zijn vader en zijn omgeving te
onttrekken.
Smakelijke culinaire thriller over de schone schijn
van restaurants en het voedsel dat er geserveerd
wordt, gesitueerd op het door de maffia geteisterde
Sardinië. Gigi Vianello is de charmante, zwierige
eigenaar van een duur restaurant in Cagliari, Chez
Momò geheten. Zijn ogen hebben een verschillende
kleur: een blauw en eengroen oog, wat hem een
merkwaardige uitstraling geeft. Hij heeft zijn leven in
Venetië als drugsdealer in discotheken in allerijl
moeten verlaten en zich gevestigd op Sardinië, waar
zijn naam niet bekend is en hij niet zo snel door de
politie gezocht zal worden. Hij is geen standaard
crimineel die met pistolen zwaait en met geweld
macht probeert te verwerven, maar eerder een
onfatsoenlijke ondernemer die zijn vak goed
verstaat: groothandel in afgekeurde
voedingsmiddelen. Hij koopt en verkoopt sjiek
voedsel in alle uithoeken van de wereld. Voedsel dat
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in de supermarkten terechtkomt, in dure restaurants
of in de gaarkeukens van weeshuizen. Een markt die
beheerst wordt door een nieuwe maffia die brutaal
en gewetenloos haar gang gaat in een maatschappij
waarin blijkbaar op alle gebieden geknoeid wordt en
ook voedsel niet meer te vertrouwen is.
Behandeling van de Oud-Egyptische cultuur aan de
hand van archeologische vondsten van zuid naar
noord.
Dit onthutsende boek is het heroïsche verhaal van
een man die een eenzame strijd uitvocht met de
camorra en het kan navertellen. Wanneer Roberto
Saviano en Raffaele Cantone ergens samen gaan
lunchen, reserveren ze altijd voor veertien personen:
voor zichzelf en hun twaalf bodyguards. Raffaele
Cantone een rustige, maar onverzettelijke officier
van justitie in Napels heeft tien jaar gestreden tegen
de camorra. Na een jarenlange studie heeft hij zich
vastgebeten in de camorra, en zwoer de organisatie
justitieel te ontmantelen. Hij leidde diverse
onderzoeken naar deze criminele organisatie en
openbaarde hun gewelddadige en cynische
werkwijze: bouwfraude, witwasserij, corruptie in
Rome en het plan om de auteur Roberto Saviano om
te brengen. Uiteraard laat de camorra niet ongestraft
dat ze wordt aangepakt door Cantone, en zo wordt
hij net als eerdere rechters als Falcone en Borsalino,
die de dood vonden zelf tot doelwit gekozen en is
het over met een normaal leven: hij kan niet meer
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naar de film, naar een concert of restaurant, zonder
zware beveiliging voor hem en zijn familie.
De klassieke everseller van Allan Folsom: de
perfecte thriller voor de lezers van Ik ben pelgrim
Paul Osborn, een Amerikaans chirurg, herkent in
een Parijse bistro de man die jaren geleden zijn
vader heeft vermoord. Osborn gaat op jacht naar
deze man. Daarmee begint een verbijsterende
geschiedenis die voert naar een internationale
moordzaak met onthoofde lijken. Langzamerhand
wordt duidelijk dat achter al deze moorden een
geheimzinnige organisatie schuilgaat, die bindingen
heeft met het nazisme. De pers over de boeken van
Allan Folsom ‘Een zeer geslaagde thriller.’ De
Telegraaf ‘IJzingwekkend finale... Thrillers van dit
kaliber kom je niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar
tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan John Grisham,
zeker zo goed als Frederick Forsyth.’ GPD
Psychotherapeutische benadering van het ontstaan
en de bestrijding van kanker.
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
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Tommy’s zaken houdt.
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