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Lekker ouderwets maar toch spannend detectiveverhaal, geneer je niet en haal Christie in
huis!' Crimezone 75 jaar geleden verscheen het meesterwerk van Agatha Christie waarmee ze
wereldfaam zou verwerven: En toen waren er nog maar... Deze intrigerende klassieker werd
de bestverkochte detective aller tijden. In een afgelegen huis op een eiland zijn tien mensen
uitgenodigd door een mysterieuze gastheer die zelf niet verschijnt. Ze zijn volkomen van de
bewoonde wereld afgesloten en aangewezen op elkaars gezelschap. De avond begint
aangenaam, maar gaandeweg blijkt dat de gasten worden achtervolgd door schaduwen uit het
verleden. En dan wordt een van hen vermoord... En nog een. De angst slaat toe en het leven
van de achterblijvers wordt een hel.
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‘Mijn favoriet over het organiseren van je leven: Getting Things Done helpt je om nieuwe
mentale vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt in een tijd van multitasken en
informatiestress.’ – The Wall Street Journal ‘Getting Things Done beschrijft een ongelooflijk
praktische methode die drukke mensen weer controle geeft over hun leven. Het kan je helpen
om succesvoller te worden. En belangrijker, het kan je helpen om een gelukkiger leven te
leiden.’ – Marshall Goldsmith, auteur van Tot hier en nu verder!
‘Dit is een belangrijk werk, Sontags onderzoek naar ons denken over ziek zijn is nog altijd
relevant en soms onverwacht troostrijk. Geschreven met een gedrevenheid die imponeert én
ontroert.’ – Hanna Bervoets Elk tijdperk kent volgens Sontag een ziekte die het symbool van
het kwaad in de wereld wordt, in onze tijd zijn dat kanker en aids. Deze ziekte fungeert als
zondebok, waaraan oorzaken, eigenschappen en gevolgen worden toegeschreven die meer in
het rijk der mythen thuishoren dan in de werkelijkheid van het menselijk lichaam. ‘Een
invloedrijk, karakteristiek vurig pleidooi tegen het gebruik van wat voor metaforen dan ook
rondom ziekte.’ – De Correspondent ‘Een uitstekend beeld van de kracht van het intellect in
het zicht van de dodelijke metaforen van angst.’ – The New Republic ‘Een van de meest
bevrijdende boeken van zijn tijd.’ – Newsweek

Op onnavolgbare wijze beschrijft Yuval Noah Harari in zijn bestseller Sapiens 70.000
jaar menselijke evolutie, maar met Homo Deus richt hij zich op de toekomst. Met zijn
kenmerkende vermenging van wetenschap, geschiedenis en filosofie onderzoekt Harari
de dromen en nachtmerries van de eenentwintigste eeuw - van onsterfelijkheid tot
kunstmatig leven. Hij stelt fundamentele vragen: Waar gaan we naartoe? Hoe
beschermen we onze kwetsbare wereld tegen onze eigen verwoestende krachten? En
als we in staat zijn door technologische vooruitgang ons lichaam en onze geest te
verbeteren, wat gebeurt er dan met de mensen die zich niet laten upgraden? Wat voor
sociale gevolgen zal deze tweedeling hebben? Volgens Harari is het essentieel om
meer te begrijpen van de technologische revoluties om ons heen, anders hebben we
geen invloed op de koers van onze toekomst. Dit is de volgende stap in onze evolutie.
Dit is Homo Deus.
Il tema di questo XXXIV Convegno deiDocenti delle discipline della rappresentazione è
tutto incentrato sul-le teorie dell’area della rappresentazione, con la speranza che in
que-sto difficile momento di transizione dell’Università italiana e, di con-seguenza,
della nostra Comunità scientifica, i lavori qui raccolti pos-sano contribuire a quel
processo di identificazione delle nostre disci-pline e della nostra area culturale che si è
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auspicato in principio. [Riccardo Migliari] The theme of this XXXIV Conference of the
teachers of the repre-sentation disciplines is all focused on the theories of the field of
rep-resentation, with the hope that in this difficult transition phase of theItalian
University and, consequently, of our scientific Community, theworks here collected may
contribute toward the process of identifica-tion of our disciplines and of our Cultural
area, that was auspicated atthe beginning. [Riccardo Migliari]
Ormai tutto si comunica tramite immagini: organizzazioni, brand, prodotti, persone. E
sempre di più l'immagine è la forma usata per raccontare storie distintive, in grado di
cambiare la percezione dei pubblici. A fronte di questo fenomeno mancano strumenti
ad uso di professionisti – o semplicemente curiosi – in grado di fornire precise
definizioni, metodi di valutazione e tecniche di progettazione del racconto visivo. Visual
Storytelling nasce per rispondere a questa mancanza, ed è frutto dell'esperienza di
anni di attività di consulenza e progettazione del racconto visivo per aziende e
multinazionali. Cosa vuol dire, dunque, narrare per immagini? A chi serve? A cosa
serve? Chi lo fa? Come si fa? Qual è la differenza tra una composizione perfetta e una
narrazione esatta, tra un'immagine genericamente emozionale e una narrativamente
efficace? Questo libro fornisce le chiavi per scoprire che cosa ci nascondono le
immagini che quotidianamente si riversano – volenti o nolenti – nei nostri occhi. E ci
mostra come si costruiscono gli immaginari visivi che poi ci portano a scegliere e
comprare.
Eerst maakte de mens schulden, toen pas maakte hij het geld. In tegenstelling tot wat
de wetenschap altijd dacht, betoogt David Graeber dat schuld al bestond ver voordat
geld en munten werden uitgevonden en dat de mens al 5000 jaar gebruikmaakt van
uitgebreide kredietsystemen. Sterker nog: schuld en de kwijtschelding daarvan hebben
ons morele besef gevormd - het woord 'schuld' werd al vanaf het begin in zakelijke én
in religieuze zin gebruikt. Slavernij, geweld, oorlogen en opstanden: ze hangen samen
met ideeën over schuld. In dit veelomvattende boek bestudeert Graeber onze
opvattingen over beloftes, krediet en afbetaling, van de vroegste beschavingen tot het
moderne kapitalisme. Hij analyseert helder en buitengewoon leesbaar hoe de
wereldeconomie zich heeft ontwikkeld - en werpt een heel nieuw licht op de huidige
economische crisis. Dit boek is nu al een klassieker.
Georges Perec, ernstig getraumatiseerd door het verdwijnen van zijn ouders tijdens de
Tweede Wereldoorlog, onderging tijdens zijn leven diverse psychoanalytische behandelingen.
Het verklaart iets van het belang dat hij hechtte aan de dromen die hij tussen mei 1968 en
augustus 1972 noteerde in zijn dagboek, ook om in het reine te komen met een stukgelopen
liefde. Perec kwam al doende een nieuwe manier van schrijven op het spoor, die een
verontrustende intensiteit had. De gefragmenteerde grondstof van nachtelijke hersenspinsels
vormt in De duistere winkel een compleet verhaal, gedrenkt in humor en overlopend van
stilistische hoogstandjes. In dezelfde periode schreef hij ook een aantal van zijn bekendste
werken, waaronder W of de jeugdherinnering en Ruimten rondom.
Raymond Queneaus beroemde, uiterst vermakelijke en verbaal virtuoze Stijloefeningen
bestaat uit 99 variaties op één simpele gebeurtenis: een ontmoeting tussen twee mensen die
ruzie krijgen in de tram. Queneau laat zien wat schrijven vermag: het verrast, vermaakt,
verdiept telkens opnieuw.
Lofspreuken op de glasarchitectuur uit 1914 door een Duitse schrijver/kunstenaar (1863-1915).
Che cos'è la SpotPolitik? È la politica che pensa che per comunicare basti scegliere uno
slogan generico, due colori e qualche foto. Quella che riduce la comunicazione a uno spot
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televisivo. Di SpotPolitik hanno peccato tutti i partiti italiani con pochissime eccezioni. Gli anni
dal 2007 al 2011 sono stati i peggiori in questo senso, ma non illudiamoci che sia finita: la
cattiva comunicazione potrebbe sommergerci ancora.Riflettere sugli errori del passato può
essere utile ai politici, per non caderci ancora; e a tutti noi per scoprire come sia stato possibile
accettare (e votare) quella roba.

In vijf onvergetelijke verhalen, gebundeld onder de titel Binnen de muren, beschrijft
Giorgio Bassani voor het eerst de inwoners van Ferrara. Met een fijn oog voor detail en
in een prachtige poëtische stijl komt de stad tot leven - een jonge vrouw wordt door
haar minnaar verlaten, een overlevende van de Holocaust keert terug, een
socialistische activist omzeilt zijn huisarrest, en een getuige van een oorlogsmisdaad
spreekt zich uit. De verhalen en romans van Giorgio Bassani zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden en vormen een overweldigend portret van het Italië van na de oorlog.
Ze spelen zich allemaal af in Ferrara, een stad in Noord-Italië die eeuwenlang het
centrum van de joodse cultuur was, en waar Bassani zelf opgroeide. Voor Bassani is
Ferrara een voedingsbodem voor de herinnering; ieder verhaal vormt een tegenwicht
voor het wegvallen van het verleden.
This manual provides an extensive overview of the importance and use of Romance
languages in the media, both in a diachronic and synchronic perspective. Its chapters
discuss language in television and the new media, the language of advertising, or
special cases such as translation platforms or subtitling. Separate chapters are
dedicated to minority languages and smaller varieties such as Galician and Picard, and
to methodological approaches such as linguistic discourse analysis and writing process
research.
Per competere a livello nazionale e internazionale, le aziende dimostrano un bisogno
crescente di comunicatori, marketer e storyteller, di gestori di dati e contenuti, e persino
di psicologi e filosofi. Da questo nasce l’esigenza di un libro che affronti le sfide che la
digital transformation ha lanciato ad aziende e professionisti, e che spieghi le abilità
sulle quali investire per la propria carriera: le cosiddette digital soft-skill, attitudini
necessarie per eccellere in Rete. Le nuove professioni digitali approfondisce alcuni tra i
lavori più richiesti dal mercato: dai creatori di contenuti ai gestori di Social Media e
Community online, dai Digital PR e Digital Advertiser ai Web Analyst e agli specialisti di
Reputation, per chiudere con i SEO, esperti di visibilità sui motori di ricerca, e i Data
Scientist, veri e propri trend setter dei dati digitali. Il testo fa chiarezza sugli aspetti
distintivi e le peculiarità delle diverse professioni, individuando per ogni figura gli
obiettivi da presidiare, l’operato di una giornata tipo e consigliando realtà di formazione
e orientamento con cui sviluppare il proprio talento, in Italia e all’estero. Frutto della
collaborazione di alcuni tra i più autorevoli professionisti italiani del settore, il volume
offre al lettore contenuti attuali, numerosi punti di vista e strumenti concreti.
Questo manuale sulla comunicazione pubblicitaria nasce dal desiderio di mostrare a
studenti universitari, post-universitari e, forse, soprattutto a non universitari curiosi, i
meccanismi di un fenomeno pervasivo quale quello pubblicitario. Un fenomeno
analizzabile da punti di vista consolidati gi noti nella tradizione degli studi
sull?argomento - il caso del marketing nelle sue diverse declinazioni - ma oggi da
rivivificare alla luce di tutti i progressi compiuti nelle discipline del linguaggio applicate
alla comunicazione. Solo dall?insieme delle conoscenze acquisite negli ultimi decenni
sull?organizzazione mentale, sulla produzione e la ricezione di testi - la forma in cui
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trova la migliore espressione l?istinto di comunicazione umano - pu infatti derivare una
conoscenza alternativa e complementare del messaggio pubblicitario.

Come l’acqua, goccia dopo goccia, scava la pietra dandole nuova forma, così gli
studi compiuti nell’ultimo secolo hanno scandagliato gli universi fraseologici e
paremiologici rivelandone le peculiarità e il carattere interlinguistico, interculturale
e interdisciplinare. Continuando idealmente il cammino tracciato da Bally agli
albori del Novecento, il presente volume propone una serie di saggi volti a
esplorare le molteplici sfaccettature della fraseologia e della paremiologia,
soffermandosi su questioni relative alla natura, la definizione e l’uso delle
espressioni polilessicali, e indagando la dimensione lessicografica, contrastiva e
traduttologica di tali unità.
Pensare psicanaliticamente per un terapeuta significa tenere aperta la propria
mente alle infinite strade che può percorrere il proprio mestiere quando entra in
contatto con la soggettività sempre unica dei pazienti. Questo comporta la
necessità di tollerare continuamente l’ansia legata alla consapevolezza del
carattere spesso parziale delle proprie conoscenze teoriche e non di rado di
allontanarsi dalla tradizione teorico-tecnica stabilita per adattarsi alle esigenze
specifiche del paziente. In sostanza, di percorrere un pensiero e un modo di
essere terapeuta non ortodossi. Marco Nicastro, psicoterapeuta di formazione
psicanalitica, vive e lavora a Padova. Ha pubblicato il saggio Il carattere della
psicoanalisi (Edizioni Psiconline, 2017). È redattore della rivista di cultura
filosofica Kasparhauser; collabora inoltre con le riviste Psychiatryonline e Tysm.
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