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Multinazionale Linchiesta Sul Sindacato
Cultuurhistorisch overzicht van de extremere uitingen, vooral in de literatuur, van de romantiek
in de 19e eeuw.
I sindacati sono oggi nel pieno di una profonda crisi di legittimità, che rischia di cancellare
anche i loro meriti storici. Lo strapotere e l’invadenza delle tre grandi centrali confederali, e le
sempre più scoperte ambizioni politiche dei loro leader, hanno prodotto nel paese un senso di
rigetto. Lo documentano tutti i più recenti sondaggi di opinione: solo un italiano su venti si
sente pienamente rappresentato dalle sigle sindacali e meno di uno su dieci dichiara di averne
fiducia. L’immagine del sindacato come di un soggetto responsabile, capace di interpretare gli
interessi generali, si è dunque dissolta. E ha lasciato il posto a quella di una casta
iperburocratizzata e autoreferenziale che ha perso via via il contatto con il paese reale, quello
delle buste paga sempre più leggere e delle fabbriche dove si muore troppo spesso.Un
apparato che, in nome di una concertazione degenerata in diritto di veto, pretende di avere
l’ultima parola sempre e su ogni cosa. Che si presenta come il legittimo rappresentante di tutti
i lavoratori. Ma bada in realtà solo agli interessi dei suoi iscritti, che valgono ormai meno di un
quarto dell’intero sistema produttivo nazionale. E perciò si mette puntualmente di traverso a
qualunque riforma in grado di porre in discussione uno status quo fatto di privilegi.
Dwight Wilmerding is pas achtentwintig jaar oud, maar zit al midden in een midlifecrisis. Op
zich niet vreemd: hij woont met wat vage vrienden in een klein appartement en zijn baan als
helpdeskmedewerker bij de farmaceutische gigant Pfizer is niet bepaald sfeerverhogend.
Daarbovenop lijdt hij ook nog eens aan aboulie: chronische besluiteloosheid die zo ver gaat
dat hij enkel een besluit kan nemen door erom te tossen. Aangemoedigd door een van zijn
kamergenoten onderwerpt hij zich aan een farmaceutisch experiment dat hem van zijn
besluiteloosheid moet genezen. Wanneer hij pfired wordt door Pfizer en uitgenodigd door een
vriendinnetje van de middelbare school om naar Ecuador te komen, reist hij abrupt af naar
Zuid-Amerika. Probleem is alleen dat Dwight maar niet kan besluiten of de pillen die hij slikt
werken of niet. Diep in de jungle wordt zijn romantische ontsnapping een hilarische reis, op
zoek naar verantwoordelijkheid, kennis en liefde.
Een heerlijk feelgoodverhaal met een vleugje mysterie. Alice Edevane is een intelligent,
nieuwsgierig meisje van veertien dat opgroeit op een prachtig landgoed aan de rand van een
meer in Cornwall. Ze schrijft graag verhalen, maar de mysteries die ze verzint verbleken bij wat
haar familie te wachten staat: na afloop van een groots en schitterend zomerfeest met
honderden gasten ontdekken de Edevanes dat hun jongste zoon Theo spoorloos is
verdwenen. Het drama verscheurt de familie, en het landgoed blijft uiteindelijk verlaten achter.
Bijna zestig jaar later kijkt Alice terug op een succesvolle carrière als schrijfster. Hoewel ze
tevreden is met haar leven, knaagt de onopgeloste verdwijningszaak nog steeds aan haar.
Honderden kilometers verderop logeert de jonge rechercheur Sadie Sparrow in het huis van
haar grootvader in Cornwall. Tijdens een wandeling stuit ze op het oude landgoed – nu een
overwoekerde ruïne. Haar nieuwsgierigheid is gewekt, waardoor een reeks gebeurtenissen in
gang wordt gezet die Sadie en Alice samenbrengt. Als de schokkende waarheid eindelijk aan
het licht komt, blijkt het verleden nog lang niet afgesloten te zijn... De pers over Aan de rand
van het meer ‘Een spannend en boeiend verhaal, vol mysteries.’ NBD Biblion ‘Het is een
zeer ontroerend en aangrijpend verhaal.’ Hebban.nl
Denis Avey, een dappere jonge Britse soldaat, vecht in de Tweede Wereldoorlog in NoordAfrika. Daar wordt hij in 1944 krijgsgevangen genomen. In het werkkamp in Duitsland waar hij
terechtkomt, werkt hij zij aan zij met gevangenen uit het nabijgelegen Auschwitz. Denis is
geschokt door de verhalen die hij van hen hoort en voelt het als zijn plicht er met eigen ogen
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kennis van te nemen en de wereld ooit zijn verhaal te kunnen vertellen. Denis vat het
gewaagde plan op van kamp te wisselen met een jonge joodse gevangene uit Nederland.
Gekleed in diens smerige gestreepte kampkleding met gele ster loopt hij tussen andere
gevangenen onder de poort met Arbeit Macht Frei Auschwitz binnen, niet wetende wat hem te
wachten staat en of ze elkaar ooit weer zullen zien.
Een tienerjongen groeit op in Ferrara in de jaren dertig. Op school, altijd al een plek van
rivaliteit en hiërarchie, is de spanning van de politieke veranderingen in Italië duidelijk
merkbaar. De jongen realiseert zich langzaamaan dat zijn joodse identiteit impliceert dat hij
wordt buitengesloten en verstoten en dat hij afscheid zal moeten nemen van zijn jonge,
onschuldige jaren. 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.

Deels feitelijke, deels gefantaseerde biografie van de Duitse componist Johann
Sebastian Bach (1685-1750).
L’ideologia liberista ha conquistato il mondo e lo ha “rieducato” alle disuguaglianze è
penetrata molecolarmente anche in chi continua a contrastarla, come la CGIL,
deformandone le pratiche con la diffusione dell’autoreferenzialità l’Autore, usando le
sue esperienze di dirigente sindacale nazionale, propone una osservazione
fenomenologia, dall’interno e da vicino, degli schemi con cui si esprimono queste
“deformazioni”, e pratiche pedagogiche sindacali per corregerle.
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 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.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano
e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
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loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Literatuurwetenschappelijke vergelijking van de weergave van de werkelijkheid in
enkele hoogtepunten van de westerse litteratuur van Homerus tot Proust.
Het meeslepende verhaal van een sterke vrouw, een politiek dier met maar één blinde
vlek: de onvoorwaardelijke liefde voor haar kinderen. Geen vrouw is in haar leven
zozeer belasterd als Catharina de Medici. Geboren in 1519 in het geslacht van de De
Medici's, de beroemde Florentijnse familie van machthebbers, wordt ze al op jonge
leeftijd betrokken bij allerlei politieke machinaties. Ze wordt gevangengezet door
vijanden van de familie en uitgehuwelijkt aan een prins, die later koning Hendrik II van
Frankrijk wordt. Haar rol als koningin is omstreden: was Catharina een koude,
meedogenloze moordenares of juist de meest competente monarch die Frankrijk heeft
gekend? Jeanne Kalogridis studeerde Russisch en microbiologie. Voordat ze fulltime
ging schrijven heeft ze in Washington acht jaar lesgegeven in 'Engels als tweede taal'.
De duivelse koningin is haar tweede roman die in het Nederlands verschijnt. Eerder
publiceerde ze Het portret van Mona Lisa.
Gedichten van de Franse dichter (1821-1867) met vertaling.
Het schokkende verhaal van de man die gedwongen werd de oorlogsmisdaden van de nazi's
vast te leggen Iedereen kent de foto’s van de gevangenen in Auschwitz en die van de
slachtoffers van Mengeles wetenschappelijke onderzoeken. Maar wíe nam die foto’s? Een
SS’er? Mengele zelf? Wilhelm Brasse, gevangene nummer 3444 in Auschwitz, werd van 1940
tot 1945 gedwongen om met ‘Deutsche Gründlichkeit’ elk gruwelijk detail van het kampleven
op foto’s vast te leggen. Dagelijks geconfronteerd met de wanhoop en het lijden van de
gevangenen, realiseerde Brasse zich dat hij iets moest doen om deze misdaden openbaar te
maken. Keer op keer riskeerde hij zijn leven door foto’s en negatieven in handen van het
Poolse verzet te spelen. Toch vond Brasse zelfs in de dodenkampen onverwachte blijken van
hoop: de moed van de verzetsstrijders, een klein, vriendelijk gebaar en het vinden van liefde
op de onwaarschijnlijkste plek op aarde, overtuigden Brasse ervan dat zelfs oog in oog met de
dood sommige mensen nooit hun menselijkheid en de hoop op een beter leven verliezen. De
pers over De fotograaf van Auschwitz ‘Een ontroerend bewijs van de kracht van een man die
vocht om zijn menselijkheid te bewaren in een tijd van mensonterende wreedheid.’ La Stampa
‘Wat een bescheiden maar onovertroffen getuige van de Holocaust.’ La Repubblica ‘Een
gezicht bij de gruwelen.’ HDC-kranten (Boek van de Dag)
Questo lavoro è destinato essenzialmente agli studenti e costituisce un esaustivo strumento di
apprendimento della materia pubblicistica. La prima parte è dedicata al diritto costituzionale; la
seconda parte al diritto amministrativo sostanziale e processuale, con puntuali riferimenti ad
istituti che assumono comunque rilevanza anche nell’ambito del diritto pubblico, nonché al
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diritto sanitario. I mirati cenni storici consentono una migliore comprensione della normativa
vigente. Inoltre, i diffusi riferimenti bibliografici ed il richiamo delle più significative pronunce
della Corte costituzionale e delle magistrature superiori hanno lo scopo di agevolare
l’approfondimento degli argomenti trattati. Il volume, pertanto, fornisce una solida base sulla
quale misurare le annunciate riforme che dovrebbero incidere profondamente, specie sul
nostro sistema costituzionale.
Na de mysterieuze dood van hun moeder worden de zusjes Linno en Anju Vallara opgevoed
door hun vader en grootmoeder. Als Linno door een ongeluk met vuurwerk een hand verliest is
hun leven in India nooit meer zoals het was. Haar zusje Anju weet op niet geheel eerlijke wijze
een beurs te krijgen voor een school in New York. Haar vertrek verbreekt de band tussen de
zusjes. Voor Linno heeft het leven ogenschijnlijk niet meer in petto dan een gunstig huwelijk.
Anju stort zich in de New Yorkse elitewereld van haar Hindoestaanse gastgezin, waarvan de
vrouw een bekende televisiepersoonlijkheid is en haar ambitieuze en duivelse zoon van plan is
een film over het leven van Anju te maken. Maar als Anju verstrikt raakt in het spinsel van haar
leugens vlucht ze. Linno gaat wanhopig op reis om haar verdwenen zuster te zoeken en mee
naar huis te nemen, een reis die haar ook terugbrengt naar de herinneringen aan haar
moeder, die ze al die tijd slapend heeft gehouden.
Dalla “carta dei servizi” dell’industriale Lombardi (ministro nel 1995), con lo studente- cliente
e le lettere anonime per valutare gli insegnanti, tutto è diventato “normale”. Normale, con
Berlinguer, pareggiare lacune in matematica con “crediti” in educazione motoria, la Gelmini
che s’inventa un “tunnel dei neutrini” dall’Aquila alla Svizzera e la Fedeli, diplomata con un
titolo triennale. Legittimo valutare gli studenti con quiz che trasformano la battaglia di Azio nella
“battaglia di Anzio” o che i genitori aggrediscano gli insegnanti senza venir denunciati. Che il
Ministero neghi i dati sul burn out e contra legem non faccia prevenzione, mentre faccia
valutare i docenti da presidi mai formati o valutati e vieti gli scioperi più che nelle unità
coronariche. Giacché per l’istruzione investono meno di noi solo Slovacchia, Romania e
Bulgaria, con l’80% degli istituti fuori-norma sulla sicurezza e l’obbligo più basso d’Europa, si
punta sul liceo scientifico a quattro anni e senza il latino. Un terzo degli insegnanti di sostegno
non è specializzato. Il codice deontologico dell’istruzione pubblica è stato scritto da un
cardinale. S’impedisce solo ai sindacati di base il diritto di assemblea durante le elezioni per la
rappresentatività e s’impone a tutti i pensionati l’iscrizione ai sindacati di partito. Una riforma
chiamata “Buona Scuola” demansiona abilitati per latino e greco a far supplenze nelle
primarie, e destina un professore di matematica dove ne serve uno di lettere. I docenti sono
relegati nel pubblico impiego ove gli “aumenti” contrattuali non possono superare l’inflazione
“programmata”, retribuiti al livello più basso della Ue e la metà dei coreani. Così è stata
distrutta la scuola.
Vaticaan, waar een bankschandaal een strijd heeft ontketend onder de kardinalen. Een zeer
verdienstelijk boek sterk genoeg om uit te kijken naar de volgende delen. **** Thrillergids Vrij
Nederland Mooi opgebouwde, spannende sfeervolle thriller, met de jonge Nic Costa als
veelbelovende sympathieke nieuwe held - NBD

Billy Sweeney is verkoper van schotelantennes. Zijn werk is houvast, tot zijn
jongste dochter, Maeve na een gewelddadige overval in coma raakt. Als een van
de vier daders ontsnapt, maakt Sweeney zich op voor een bloedstollende
wraakactie. Met een wrang gevoel voor humor weet O'Connor de lugubere
mentale oorlog tussen de twee mannen tot een onvermoed einde te voeren. De
verkoper is een zwartgallige biecht en een psychologische thriller, maar ook een
weemoedig verslag van een hartstochtelijke liefde.
Langs de Tiber wordt het goed geconserveerde lijk van een tienermeisje
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gevonden, gekleed in een klassieke toga. Patholoog Teresa Lupo denkt dat het
een eeuwenoud slachtoffer van een heidens ritueel betreft. Dan wordt een
Engelse tiener ontvoerd. Het meisje vertoont uiterlijke overeenkomsten met het
recent gevonden slachtoffer, dat pas zestien jaar geleden vermoord blijkt te zijn.
Het team van Nic Costa ontdekt dat de rituelen ter ere van Bacchus nog altijd
uitgevoerd worden... Het Bacchus offer is een politieroman vol vaart, dreiging en
onverwachte wendingen. Ik heb ervan genoten. - Crimezone.nl Hewsons sterkste
punt is de spanning in het verhaal houden door dicht bij de oorzaak van alle
kwaad te blijven: de mens zelf. - Nu.nl
In De geur van hooi memoreert Giorgio Bassani zijn eigen leven. Hij verhaalt
over de mensen die hij heeft ontmoet, de vakanties aan zee, en het geluk, het
verdriet en de jaloezie die zijn leven hebben bepaald. Het is een verhaal over
slechte hotels, armoedige dorpsfeesten, het hoofdkantoor van de politie en de
joodse begraafplaats in Ferrara. Maar het is bovenal een herinnering aan de
jaren dertig in Italië en het opkomende fascisme van Mussolini. 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.
Een student doet verslag van de geestesgesteldheid van een schilder die in een
afgelegen bergdorp verblijft waar hij zich voorbereidt op zijn zelfmoord.
De relatie tussen Beth en haar moeder Alice is altijd moeizaam geweest. Maar
wanneer haar demente moeder op sterven ligt, laat Beth haar leven in Londen
voor wat het is en komt ze terug naar huis in Dublin. Samen met haar broer
James blijft ze tot haar laatste adem bij haar moeder. Wanneer ze de brieven
leest die Alice heeft geschreven als spijtbetuiging over de ingewikkelde band met
haar dochter, blikken ze terug op hun jeugd. Laat Beth haar moeder eindelijk toe
in haar hart? ‘De ommuurde tuin’ is een ontroerende en intieme roman over
liefde, spijt en hoop. Catherine Dunne (1954) is een schrijfster uit Ierland. Als
kind schreef ze al korte verhalen en in 1995 werd ze fulltime romanschrijver. In
1997 brak ze internationaal door met haar roman ‘In het begin’, dat op de
Italiaanse bestsellers lijst, Bancarella, belandde en in meerdere talen vertaald
werd. In totaal bracht ze 10 romans uit, waaronder ‘De ommuurde tuin’.
Typerend voor haar romans zijn de intieme herinneringen en gebeurtenissen
binnen het gezinsleven.
Rome, januari 1944. Terwijl de geallieerde troepen steeds dichterbij komen,
beleeft de Italiaanse hoofdstad de meest dramatische dagen van de Duitse
bezetting: avondklok, hongersnood, arrestaties, deportaties, massamoord... In
deze gespannen sfeer krijgt Wehrmachtofficier Martin Bora de delicate opdracht
om drie moorden op te lossen. De slachtoffers zijn een jonge medewerkster van
de Duitse ambassade die onder verdachte omstandigheden uit de derde
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verdieping naar beneden is gevallen, een vrouw uit de societykringen die dood is
gevonden na een amoureuze ontmoeting, en een kardinaal van de Romeinse
curie die actief was in het verzet tegen de nazi’s. Met de Italiaanse inspecteur
Sandor Guidi aan zijn zijde begint Martin Bora aan een onderzoek dat hen in
groot gevaar brengt. Hij wordt tegengewerkt door vriend en vijand, krijgt te
maken met veldmaarschalk Kesselring en de toekomstige paus Paulus VI, en
ontdekt een waarheid die zijn leven en dat van Guidi voor altijd zal veranderen:
de menselijke waardigheid gaat boven alles.
Een nieuw, groots overzichtswerk over de georganiseerde misdaad in Italië van de auteur van
de internationale bestseller Cosa Nostra De Siciliaanse maffia is lang niet de enige en
machtigste criminele broederschap in Italië. Het zuiden van het land huisvest twee andere
omvangrijke maffia's: de camorra, uit Napels en omstreken, en de 'ndrangheta, de maffia van
Calabrië. Elk kent zijn eigen duistere rituelen en vormen van geweldsuitoefening, intimidatie en
corruptie. John Dickie onderzoekt de mythen die deze drie organisaties omgeven. Hij laat zien
hoe ze met elkaar hebben samengewerkt, maar vooral ook hoe ze elkaar hebben bestreden of
zelfs in een totale oorlog raakten. Bloedbroeders kwam tot stand op grond van uitvoerig en
minutieus archiefonderzoek en scherpe historische analyse. Maar bovenal is het een zeer
onderhoudend verteld verhaal over Italiës criminele ecosysteem en van de drie
broederschappen die daarin de dienst uitmaken.
Een man wordt beschoten bij zijn huis aan de Ligurische kust, maar uit het ziekenhuis gaat hij
meteen weer terug naar zijn geliefde kust.
Gebonden tien euro-editie van deze genadeloze satire van de Italiaanse ster Ammaniti. Dit
boek draait om de clash tussen de wereld van de elite en de wereld van de arbeidersklasse,
die samenkomen op de megaparty van de grootste vastgoedmagnaat van Rome, waar
Fabrizio Ciba (die ooit een grote bestseller schreef ) en Saverio Moneta (leider van de Beesten
van Abaddon), elkaar treffen.
L'altra castaL'altra castaPrivilegi, carriere, misfatti e fatturati da multinazionale. L'inchiesta sul
sindacatoGiunti
In een imaginair land in centraal Azië is de tijd stil blijven staan.
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