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Sei Pezzi Facili
Wat is ruimte, wat is tijd? En de mysterieuze donkere
materie? Hoe passen wij binnen het universum? Hoe
past het universum in ons? Er is geen betere gids voor
deze geestverruimende vragen dan Amerika's
beroemdste astrofysicus en bestsellerauteur Neil
deGrasse Tyson. Maar tegenwoordig hebben we weinig
tijd om over de kosmos na te denken. In Sterrenkunde
voor mensen met haast brengt Tyson het universum in
hapklare brokken naar de aarde; kort en duidelijk, met
sprankelende humor, in twaalf vlot geschreven
hoofdstukken overal en altijd binnen handbereik. Terwijl
je 's ochtends je koffie zet, op de bus wacht, in de trein
of een vliegtuig zit, voert Tyson je moeiteloos mee op
een verrukkelijke reis door het heelal: van de Big Bang
naar zwarte gaten, van quarks tot kwantummechanica,
en van de zoektocht naar planeten naar het leven in het
universum.
Joods-Canadese klassieker nu verfilmd met Paul
Giamatti en Dustin Hoffman in de hoofdrollen. Barney
Panofski, een oudere, Canadese tweederangs
televisieproducent van Joodse afkomst besluit zijn
memoires te schrijven omdat die van zijn gezworen
vijand, waarin deze hem van moord beschuldigt, op het
punt staan te verschijnen. En hij haalt uit: met sardonisch
genoegen en bijtende spot geeft hij zijn versie van de
gebeurtenissen en haalt hij de wereld van valse
pretenties, of gewoon iedereen die hem dwars heeft
gezeten, door zijn sarcastische mangel. Daarbij kan hij
echter toch niet verhelen dat hij diep in zijn hart een
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romantische idealist is, een man met een nostalgisch
verlangen naar zuiverheid en schoonheid. De
bekentenissen van Barney, een hilarisch, onbetrouwbaar
en ontroerend verslag van een tegendraads leven, is een
virtuoze roman van meesterverteller Mordecai Richler,
die eerder onder meer Joshua toen en nu en Salomon
Gursky was hier (genomineerd voor de Booker Prize)
schreef.
De opkomst van vreemde nieuwe ziekten is een
schrikwekkend probleem dat alleen maar erger lijkt te
worden. Dankzij de luchtvaart dreigt iets als SARS of de
Mexicaanse griep gauw uit te lopen op een wereldwijde
pandemie. Ziekten als vogelgriep, ebola, hiv, en in ons
eigen land Q-koorts, hebben één ding gemeen: ze zijn
afkomstig van in het wild levende dieren en worden op
mensen overgebracht via een proces dat spillover wordt
genoemd: ‘soortoverschrijdende overdracht’. Maar bij
veel ziekten blijft de bron zo onvindbaar – en dus
onbeheersbaar. In Van dier naar mens neemt David
Quammen de lezer mee op een adembenemende
speurtocht naar de verwekkers van deze ziekten. Hij
doet verslag van avontuurlijke onderzoeken in het veld –
vleermuizen vangen in China, gorilla’s op de voet
volgen in Congo – met de voornaamste deskundigen op
het gebied van infectieziekten. En hij beantwoordt de
vraag: wat zou de volgende grote ziekte kunnen zijn?
Il monumentale lavoro di indagine nella storia della
Basilicata dal Cinquecento ad oggi, del professor Angelo
Lucano Larotonda, ha prodotto i ritratti di 405 lucani. I
lucani ritratti hanno evidenziato, in regione o fuori, le
proprie capacità nei campi del sapere e dell'arte
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apportando a vario titolo il loro personale contributo. Il
libro, parte con una citazione di Thomas Mann, "Ciò che
è scritto qui è vero senza essere tuttavia completamente
la verità", raccoglie con tono appassionato e
coinvolgente le tante storie di uomini ed è dunque un
visibile segno della memoria del patrimonio umano più
importante della Basilicata degli ultimi secoli.

Als een pronkzuchtige moeder haar 14-jarige
dochter uitsluit van een groots bal, neemt deze
wraak.
De jonge, getrouwde Denise wordt op vakantie in
Frans-Baskenland verliefd op de jonge vrijgezel
Yves Harteloup, een aan de bedelstaf geraakte
aristocraat. Hun zomerse flirt wordt een emotioneel
drama wanneer, terug in Parijs, hun relatie niet
opgewassen blijkt tegen de werkelijkheid.
Sei pezzi faciliAdelphi Edizioni spa
Diventare ricchi non è solo una questione di fortuna
e la felicità non è un tratto della personalità che si
possiede dalla nascita. A volte può sembrare che
questi traguardi siano fuori dalla nostra portata, ma
la ricchezza e la felicità sono semplicemente delle
capacità che possiamo acquisire e allenare. Ma quali
sono le abilità che ci possono aiutare a raggiungere
lo scopo e come possiamo acquisirle? Quali sono i
principi che dovrebbero guidare i nostri sforzi? Come
possiamo renderci conto dei reali progressi che
facciamo lungo questo cammino? Naval Ravikant è
un imprenditore e investitore. È il fondatore di
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Angellist, Epinions e Vast.com e come Angel
investor è stato uno dei primi a scommettere su
società come Twitter, Uber, Yammer e centinaia di
altre. Si è guadagnato una straordinaria visibilità e
un ampio seguito grazie alle sue idee su startup,
investimenti, criptovalute, benessere e ricerca della
felicità, tanto da essere definito da alcuni come un
filosofo. L’almanacco di Naval Ravikant è la summa
della saggezza e delle esperienze di Naval negli
ultimi dieci anni, sotto forma di una raccolta delle sue
più illuminanti interviste e delle sue riflessioni più
significative. Non si tratta di un manuale pratico o di
una guida step-by-step, ma, attraverso le parole di
Naval, potrete imparare come intraprendere il vostro
peculiare cammino verso una vita più felice e più
agiata. Prefazione di Tim Ferriss.
Nel corso della millenaria vicenda dell'uomo i giochi sono
andati e venuti, sottoposti a mode e gusti. Gli scacchi no: da
oltre millecinquecento anni continuano ad affascinare
personaggi d'ogni rango e livello culturale in qualsiasi angolo
del mondo. Perché sessantaquattro caselle e una manciata di
statuine sono stati così difficili da cancellare
dall'immaginazione umana? È quello che si è ripromesso di
scoprire David Shenk in questa appassionante storia degli
scacchi. Una introduzione non tecnica a un gioco avvincente
che, tra aneddoti curiosi e personaggi, illumina la nostra
comprensione della guerra, dell'arte, della scienza e della
mente umana.
Nel Tibet dei primi decenni del Novecento, dove il potere è
detenuto dai pochi signori feudali che controllano la
coltivazione e il traffico dell'oppio, si snoda la saga della
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dinastia Maichi.A raccontarla è l'ultimo discendente della
famiglia, un giovane ritenuto idiota, e come tale disprezzato e
ignorato da tutti, che sa osservare cose e persone con un
occhio ingenuo ma allo stesso tempo straordinariamente
acuto.E tra rivalità familiari, lotte di potere, amori e sconfitte,
la storia della dinastia diventa allo stesso tempo la storia del
paese e del tramonto di un mondo. Un paese fiabesco e
lontano da ogni stereotipo, in cui bellezza e violenza si
uniscono in un nodo inestricabile, crudele e affascinante.
Disponibile su o3s.pub/cpf Cinque pezzi facili è nato come
una collezione di piccoli atti unici, in tono ironico e un po’
surreale. Il tema, a me caro, è quello del rapporto con il
pubblico, il tema della finzione scenica e
dell’immedesimazione. Più volte gli attori richiamano il fatto
di essere in teatro e di essere attori che recitano, come a
creare un cortocircuito tra ruolo e persona, contesto e
rapporto. I Cinque pezzi “facili”, in realtà tutt’altro che facili,
nascono, almeno idealmente, da titoli che storpiano la
tradizione teatrale e cinematografica moderna. In “Umberto
C”. appare ad un povero Umberto in stile De Sica niente
meno che Giulio Andreotti, che parla di censura in teatro. In
“Natale in casa C.” una famiglia strampalata affronta il
dramma di rimanere senza luce in teatro, a partire da una
pochezza di sentimenti. In “Mio marito è uno Strehler”
un’attrice si rende conto della scorrettezza del marito regista.
In “Sei personaggi e punto.” sei attori tentano una
strampalata ed impossibile rivoluzione di ruoli, legando ad un
palo il regista. Prima del finale con “Fantasmi” che,
modellate le coscienze del pubblico, attacca alle viscere con
un caso di violenza domestica.
Il volume raccoglie gli atti della undicesima edizione delle
Giornate Gregoriane, organizzate dal Parco Archeologico e
Paesaggistico della Valle dei Templi nel 2017, un anno dopo
la felice scoperta del teatro antico di Agrigento. I contributi,
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suddivisi in sezioni tematiche, presentano alcuni casi studio
che evidenziano, alla luce delle fonti storiche ed
archeologiche, il ruolo dell’edificio teatrale, pensato non solo
per lo spettacolo, ma anche come luogo di aggregazione
sociale e spazio privilegiato per l’epifania del potere. Il titolo
delle Giornate, Theaomai, riassume in modo pregnante
l’esperienza contemplativa dell’andare a teatro, momento
fondamentale della dimensione comunitaria e partecipata
della vita della polis.

De jonge vertaalster Nat voelt zich niet meer op haar
plek in de stad, waar ze het te vluchtig en anoniem vindt.
Ze gaat haar geluk beproeven op het platteland en huurt
een vervallen huisje in het dorp La Escapa. Dat de
huisbaas een opdringerige, nare man is die soms
ongevraagd binnen staat, neemt ze op de koop toe. Wat
wél goed gaat is het contact met haar dorpsgenoten. Ze
zijn vriendelijk en geven haar het gevoel dat ze welkom
is. Maar Nat is ook onzeker en pakt de dingen niet altijd
aan zoals de dorpelingen vinden dat het hoort. Dat levert
haar een hoop weerstand op, en ondanks haar goede wil
brengt haar onhandigheid Nat uiteindelijk juist dieper in
de problemen. Een liefde is een roman vol stiltes,
misverstanden en vooroordelen. Sara Mesa portretteert
zonder te oordelen een jonge vrouw die soms het
verkeerde doet, terwijl ze alleen maar onafhankelijk wil
zijn. Ze weet alleen niet precies hoe.
“DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor
direct succes: samenzweringen, intriges, mysterie,
dappere ridders en opbloeiende relaties, compleet met
gebroken harten, bedrog en verraad. Het zal urenlang
boeien en is geschikt voor alle leeftijden. Aanbevolen
voor de collectie van alle liefhebbers van fantasy.”
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--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos De nummer
1 bestseller, met meer dan 400 vijfsterren-reviews op
Amazon! Het debuut van de bestverkopende auteur
Morgan Rice van een ongelofelijke nieuwe fantasy-serie.
EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN (het eerste boek van
De Tovenaarsring) gaat over het epische verhaal
rondom een speciale jongen van veertien, afkomstig uit
een klein dorpje aan de rand van het Koninkrijk van de
Ring. Hij is de jongste van vier kinderen, de minst
favoriete van zijn vader en gehaat door zijn broers.
Thorgrin voelt dat hij anders is dan de anderen. Hij
droomt ervan een geweldige krijger te worden, zich aan
te sluiten bij de mannen van de Koning en de Ring te
beschermen tegen de kwaadaardige wezens aan de
andere kant van het Ravijn. Wanneer zijn vader hem
verbied om deel te nemen aan de try-out voor de
Krijgsmacht van de Koning, weigert hij om bij de pakken
neer te gaan zitten: hij gaat er in zijn eentje op uit,
vastbesloten om het Koninklijk Hof te bereiken en
serieus genomen te worden. Maar in het Koninklijk Hof
loeren vele familiedrama’s, machtsstrijden, ambities,
jaloezie, geweld en verraad. Koning MacGil moet uit zijn
kinderen een erfgenaam kiezen en het eeuwenoude
Zwaard van het Lot, de bron van al hun kracht, ligt nog
steeds onaangeraakt, wachtend tot de uitverkorene
arriveert. Thorgrin is een buitenstaander en hij moet
vechten om geaccepteerd te worden, en zich bij de
Krijgsmacht aan te mogen sluiten. Thorgrin komt
erachter dat hij mysterieuze krachten heeft die hij niet
begrijpt, dat hij een gave heeft, en een bijzondere
lotsbestemming. Tegen alle verwachtingen in wordt hij
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verliefd op de dochter van de Koning, en terwijl hun
verboden relatie opbloeit, ontdekt hij dat hij machtige
rivalen heeft. Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe
krachten, neemt de tovenaar van de Koning hem onder
zijn hoede, en vertelt hij hem over een moeder die hij
nooit heeft gekend, in een land ver weg, voorbij het
Ravijn, voorbij het land van de Draken. Voor Thorgrin op
pad kan gaan en de krijger kan worden die hij wil zijn,
moet hij zijn training volbrengen. Maar die wordt
plotseling onderbroken, en hij wordt meegesleept in
Koninklijke samenzweringen die zijn liefde bedreigen en
hem, en het gehele Koninkrijk, willen vernietigen. EEN
ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het epische verhaal
van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders
en draken, intriges en politieke samenzweringen, van
volwassen worden, gebroken harten, bedrog, ambitie en
verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van
lotsbestemmingen, van tovenarij. Het is een fantasie die
ons meesleept in een wereld die we nooit zullen
vergeten en die alle leeftijden zal aanspreken. Het bevat
82.000 woorden. Boeken 2 -12 van de serie zijn nu ook
verkrijgbaar! “Had vanaf het begin mijn aandacht en liet
die niet los… Dit verhaal is een ongelofelijk avontuur in
een hoog tempo, vanaf het begin vol actie. Het wordt
nooit saai.” --Paranormal Romance Guild {over
Veranderd} “Boordevol actie, romantiek, avontuur en
spanning. Haal deze in huis en wordt opnieuw verliefd.”
--vampirebooksite.com (over Veranderd) “Een geweldig
plot; dit is echt zo’n boek dat je ’s avonds niet kan
wegleggen. Het einde was een cliffhanger die zo
spectaculair was dat je onmiddellijk het volgende boek
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wil kopen, alleen om erachter te komen wat er gebeurt.”
--The Dallas Examiner {over Geliefd}
Ons verlangen om te willen weten is oneindig: wat is de
oorsprong van het heelal, wat is tijd, wat zijn zwarte
gaten, hoe zit de kosmos in elkaar? Deze vragen vormen
het uitgangspunt van Carlo Rovelli’s Zeven korte
beschouwingen over natuurkunde. In dit overzichtelijke
boek behandelt hij de belangrijkste ontwikkelingen in de
twintigste-eeuwse natuurkunde. Zo bespreekt hij
Einsteins relativiteitstheorie, de kwantummechanica en
zwarte gaten, de architectuur van het heelal en andere
brandende kwesties met betrekking tot de fysische
wereld. Carlo Rovelli (1956) is een gerenommeerd
Italiaans natuurkundige en schrijver. Hij is een autoriteit
op het gebied van de kwantumgravitatie _ een belangrijk
onderwerp in de natuurkunde van dit moment. Rovelli is
verbonden aan het Centrum voor theoretische
natuurkunde van de Universiteit van Aix-Marseille. Van
Zeven korte beschouwingen over natuurkunde zijn in
Italië al meer dan 200.000 exemplaren verkocht. ‘Door
Carlo Rovelli’s Zeven korte beschouwingen over
natuurkunde zijn de relativiteitstheorie en de
kwantumfysica veranderd in bestsellermateriaal.’ La
Repubblica ‘Natuurkunde wordt altijd al
gepopulariseerd, maar professor Rovelli’s boek doet
meer: zijn stijl onderscheidt zich doordat die zowel
authentiek als aantrekkelijk is, en hij behandelt
vraagstukken die zijn lezers werkelijk interesseren.’
Corriere della Sera ‘Net zo ongecompliceerd als de titel
impliceert.’ The Guardian
A classic reference--to share with a friend.
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Le lezioni di fisica di Feynman sono ormai leggendarie
per la loro perspicuità ed efficacia. Quelle che qui
presentiamo sono le prime (saranno seguite da «Sei
pezzi meno facili») e partono da zero. Nel primo «pezzo»,
dopo una breve introduzione ai metodi e al significato
della ricerca – tre paginette che valgono intere
biblioteche di testi epistemologici –, si dice di che cos’è
fatta la materia che cade sotto i nostri sensi: atomi in
moto. Nel secondo si spiega che non tutto è così limpido
come sembra, e che nella materia c’è anche dell’altro: il
mondo quantistico e i suoi paradossi. Senza addentrarsi
in una ricostruzione storica, Feynman riesce tuttavia a
darci il senso dell’evolversi della fisica nel secolo
appena trascorso, mettendone in luce i legami con le
altre scienze. Gli ultimi tre saggi selezionano altrettanti
capisaldi (energia, gravitazione, la realtà quantistica),
presentati a livelli di complessità crescente: a ogni lettura
cade una buccia della magica cipolla e si apre un nuovo,
affascinante scenario. Chi prevedesse di naufragare su
un’isola deserta, e volesse esser certo di avere con sé
l’essenziale di quel che sappiamo sul mondo fisico,
potrà mettere nello zaino i «Sei pezzi facili».
La nostra epoca è segnata da un paradosso concettuale
di ampie proporzioni: da un lato la scienza e la tecnica
dominano incontrastate il progresso dell’umanità,
dall’altro, invece, la religione e la superstizione
illuminano -o illudono, dipende dai punti di vista- la vita
della stragrande maggioranza delle persone. Fede e
ragione, in questo contesto, lottano quotidianamente
contro i propri limiti concettuali dettati da questioni poco
dibattute, ma al contempo di forte impatto culturale.
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Sembra che le strade percorse da questi pilastri della
natura umana, inoltre, non siano destinate in alcun modo
a convergere nella solita traiettoria, rischiando di far
crollare le loro fondamenta nel baratro dell’incertezza.
La scienza, a quanto pare, gioca un ruolo di innegabile
superiorità, determinato dalla propria manifestazione
nella tecnologia (se le macchine si muovono, significa
che le leggi del moto approssimano molto bene la
realtà), ma deve fare i conti con l’indeterminazione, con
il caos e con la relatività di spazio e tempo. D’altro
canto, la religione, suffragata anche dalla fede dei
credenti, propone inesorabilmente le proprie verità senza
manifestare il benché minimo dubbio. Anche in questo
caso, però, i problemi ci sono e sono ancora più evidenti:
ogni giorno le nuove scoperte scientifiche fanno
assumere un ruolo sempre più marginale all’essere
umano che, nel contesto cosmico, sembra essere solo
una piccola parentesi circoscritta in un Universo che si
evolve indipendente dalla sua presenza. In virtù di
queste considerazioni, lo scopo di questo libro è quello di
gettare luce sulle fragilità di scienza e religione,
cercando dei parametri perlopiù oggettivi su cui costruire
un punto di vista razionale. In fondo, l’aspirazione
dell’autore, non è quella di proporre ancora nuove
certezze, ma piuttosto quella di istillare nella mente di chi
legge alcuni dubbi; sperando, attraverso le domande, di
generare nuove, meravigliose prospettive.
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