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Comportano così come vengono
Honora Jacqueline Briskin 1987

trattati Jan Hunt 2009

Wanneer twee Engelse zusjes in

Het grootste huis van de wereld

1949 berooid in San Francisco

Leo Leonie 1978 De moraal van

aankomen, neemt hun leven een

dit verhaal over de kleine slak is:

ingrijpende wending.

zorg dat je niet te veel materiële

Genitori con il cuore. I bambini si

ballast krijgt, dan kun je meer
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van het leven genieten. Mooie

volstrekt onduidelijk. De Britten

gekleurde platen over twee

en Amerikanen hebben geen

bladzijden beelden deze

bronnen binnen Al-Qaeda en het

geschiedenis uit

is onmogelijk om in deze

Wat meisjes doen Nikolaus

terreurorganisatie te infiltreren.

Heidelbach 1993 ABC-

Onmogelijk, tenzij... In

prentenboek waarin de letters

Guantanamo Bay zit al vijf jaar

van het alfabet steeds de eerste

Izmat Khan, 'de Afghaan',

letter van een meisjesnaam

gevangen. Khan is een voormalig

vormen. Op de gedetailleerde

bevelhebber van de taliban. Om

afbeeldingen worden de

meer te weten te komen over de

belevenissen van de meisjes

geplande aanslag, krijgt kolonel

verbeeld. Vanaf ca. 5 jaar.

Mike Martin de opdracht Khans

De Afghaan Frederick Forsyth

identiteit aan te nemen en in het

2010-01-01 Kort na de aanslagen

diepste geheim terug te keren

in Londen van juli 2005 komen

naar Afghanistan. Martin is een

de Britse Secret Intelligence

veteraan van de Special Forces

Service en de Amerikaanse CIA

die is geboren en opgegroeid in

er bij toeval achter dat Al Qaeda

Irak. Maar zullen de

vanuit Afghanistan een nieuwe,

inlichtingendiensten erin slagen

grote terreuraanslag voorbereidt.

een westerling te laten doorgaan

Een aanval die het Westen

voor een Afghaan?

harder zal treffen dan de

De geschiedenis van de

aanslagen van 11 september, een

Middellandse Zee David Abulafia

aanval die het speelveld van de

2011-09-09 De Middellandse Zee

wereldpolitiek voorgoed zal

is al meer dan drieduizend jaar

veranderen. Maar wat er precies

een van de centra van de

staat te gebeuren en waar en

menselijke beschaving, van het

wanneer dit zal plaatsvinden, is

historische Troje, de opkomst en
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ondergang van de Griekse

Freud 1976 De psychoanalytica

stadstaten en het Romeinse Rijk

(1895-1932), dochter van

tot en met de bloei van de

Sigmund Freud, analyseert hoe

laatmiddeleeuwse Italiaanse

de persoonlijkheid met

steden. David Abulafia heeft met

driftimpulsen omgaat.

zijn indrukwekkende boek voor

Morgenzee Margaret Mazzantini

het eerst de complete

2015-09-16 Voor wie alles kwijt

geschiedenis beschreven. Op

is, rest alleen nog hoop. Libië,

geniale wijze voert hij in zijn

zomer 2011. De jonge weduwe

verhaal individuen ten tonele

Jamila vlucht met haar zoontje

wiens leven op indringende

Farid voor Khadaffi’s troepen

wijze de grotere ontwikkelingen

naar zee. Ze hoopt op een betere

illustreren, van Gibraltar naar

toekomst in Europa en weet een

Jaffa en van Venetië naar

plek op een boot te bemachtigen

Alexandrië. De geschiedenis van

voor zichzelf en de jongen. Maar

de Middellandse Zee toont de

er ontstaat gebrek aan

adembenemende diversiteit van

drinkwater en benzine en velen

de volken etnisch, religieus en

in de boot zullen de overkant

politiek die de welvaart en

niet halen. Aan de andere kant

vooruitgang niet belemmerden,

van de Middellandse Zee woont

maar juist voorspoedden.

de 18-jarige Vito. Hij is met zijn

Een kleur van zichzelf Leo

moeder op reis geweest naar

Lionni 2009 Een kameleon wil

Libië, het land dat zij begin jaren

net als alle andere dieren een

’70 halsoverkop moest verlaten

eigen kleur. Prentenboek met

toen het Khadaffi-bewind haar

gekleurde illustraties in

verjoeg vanwege haar Italiaanse

stempeltechniek. Vanaf ca. 3 jaar.

afkomst. Een paar jaar geleden

Het Ik en de

kreeg ze toestemming om terug

afweermechanismen Anna

te keren. Ze liet haar zoon haar
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geboorteland zien en ging er op

Zijn ogen hebben een

zoek naar haar eerste grote,

verschillende kleur: een blauw

verloren liefde. Vito’s

en eengroen oog, wat hem een

herinneringen aan deze reis

merkwaardige uitstraling geeft.

komen naar boven als hij op het

Hij heeft zijn leven in Venetië

strand van Sicilië een Arabische

als drugsdealer in discotheken in

halsketting vindt. Twee

allerijl moeten verlaten en zich

vluchtpogingen uit hetzelfde

gevestigd op Sardinië, waar zijn

land verbinden leven en dood

naam niet bekend is en hij niet

met elkaar in een verhaal van

zo snel door de politie gezocht zal

wanhoop en hoop, liefde en

worden. Hij is geen standaard

onstilbaar verlangen.

crimineel die met pistolen zwaait

Sono qui con te. L'arte del

en met geweld macht probeert te

maternage. Ediz. ampliata Elena

verwerven, maar eerder een

Balsamo 2014

onfatsoenlijke ondernemer die

Stilte in augustus / druk 1 Cesare

zijn vak goed verstaat:

Pavese 2004

groothandel in afgekeurde

Alleen de rivier kent baar

voedingsmiddelen. Hij koopt en

geheim Nancy Cato 1986

verkoopt sjiek voedsel in alle

Ik vertrouw je F. Abate

uithoeken van de wereld.

2009-09-20 Smakelijke culinaire

Voedsel dat in de supermarkten

thriller over de schone schijn van

terechtkomt, in dure restaurants

restaurants en het voedsel dat er

of in de gaarkeukens van

geserveerd wordt, gesitueerd op

weeshuizen. Een markt die

het door de maffia geteisterde

beheerst wordt door een nieuwe

Sardinië. Gigi Vianello is de

maffia die brutaal en gewetenloos

charmante, zwierige eigenaar

haar gang gaat in een

van een duur restaurant in

maatschappij waarin blijkbaar op

Cagliari, Chez Momò geheten.

alle gebieden geknoeid wordt en
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ook voedsel niet meer te

de sleutel tot onsterfelijkheid in

vertrouwen is.

handen wil krijgen.

Het geheim van de alchemist

Aanwijzingen leiden Ben naar de

Scott Mariani 2010-05-17 Ontdek

oude kathaarse bolwerken in de

het geheim van het eeuwige

Languedoc, waar een

leven Maar sterf niet voor je het

verbazingwekkend geheim

vindt Een puissant rijke

eeuwenlang verborgen blijkt te

zakenman huurt voormalig SAS-

zijn geweest. EEN THRILLER

agent Ben Hope in om een oud

VOOR DE LIEFHEBBERS VAN

manuscript op te sporen van de

KATE MOSSE EN DAN

legendarische meester-alchemist

BROWN '

Fulcanelli. Daarin staat volgens

Kieuwen Niccolò Ammaniti

de overlevering het recept voor

2010-05-15 Marco, de held in

een levenselixer dat zijn

deze roman, is een jongeman die

doodzieke kleindochter zou

aquaria bouwt en het gedrag van

kunnen redden. Ben is begaan

vissen bestudeert. Hij lijdt aan

met het lot van het meisje, en

longkanker en struint de rijke

zijn besluit de uitzonderlijke

wijken van Rome af op zoek naar

opdracht aan te nemen markeert

een vriendin. Dan krijgt hij een

het begin van de gevaarlijkste

merkwaardig aanbod: hij wordt

zoektocht van zijn leven. Want

uitgenodigd om naar India te

algauw wordt duidelijk dat ook

gaan, en daar een aquarium te

andere organisaties achter het

bouwen voor een mysterieuze

Fulcanelli-manuscript aan zitten,

dame. Ammaniti¿s India is een

met veel duisterder bedoelingen.

jachtig en tumultueus land: de

Het lijkt erop dat iedereen van

jongeman wordt gekidnapt door

de nazis in de Tweede

een religieuze sekte, hij sluit zich

Wereldoorlog tot en met een

aan bij een groep muzikanten die

machtige katholieke organisatie

ondergronds leeft, hij wordt

sono-qui-con-te-larte-del-maternage

5/16

Downloaded from
equipoeducativo.com on
August 12, 2022 by guest

verleid door een vrouw die in

eeuw vanuit Noord-Italië naar de

een kasteel woont, en hij komt

Agro Pontino trokken. Dit

erachter dat de vrouw die hem

moerasgebied ten zuiden van

heeft uitgenodigd aan het hoofd

Rome werd in opdracht van

staat van een criminele bende die

Mussolini drooggelegd, bebouwd

organen steelt. Nadat hij wordt

met boerderijen en verdeeld

geopereerd aan zijn longen en

onder de Noord-Italiaanse

een paar kieuwen krijgt

immigranten. Het

geïmplanteerd, kan hij een

Mussolinikanaal is een

gelukkig leven opbouwen in een

meeslepend familie-epos in de

aquarium in Berlijn.

sfeer van Bernardo Bertolucci's

Het Mussolinikanaal Antonio

Novecento, waarin Pennacchi de

Pennacchi 2016-12-21 'Er zijn

intieme gebeurtenissen in de

schrijvers die een verhaal

levens van de onvergetelijke

kunnen vertellen, en andere -

hoofdrolspelers verweeft met de

zeer weinige eigenlijk - die aan

turbulente geschiedenis van

de hand van de levens van

Italië in de eerste helft van de

enkelen de memorabele daden

twintigste eeuw. Het lot van drie

van een heel volk weten te

generaties Peruzzi is verbonden

vertellen. Antonio Pennacchi

met de opkomst van Mussolini en

behoort tot die laatsten. Door zijn

zijn fascistische regime, de Eerste

grootsheid, zijn passie en zijn

en Tweede Wereldoorlog en de

kracht.' - Niccolò Ammaniti In

meedogenloze koloniale oorlog in

deze bijzondere familiekroniek

het huidige Ethiopië.

vertelt Antonio Pennacchi het

De wereld als wil en voorstelling

indrukwekkende verhaal van de

Arthur Schopenhauer 2018-03-27

Peruzzi's, een van de duizenden

Arthur Schopenhauer aan zijn

arme, landloze boerenfamilies die

uitgever, 28 maart 1818: `Mijn

in de jaren dertig van de vorige

boek bevat niets minder dan een
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nieuw filosofisch systeem, nieuw

anderen duidelijk te maken;

in de volle zin van het woord.

hiermee ben ik zojuist

Het is geen nieuwe weergave

klaargekomen. De waarde die ik

van wat er al was, maar een in

aan mijn werk hecht is zeer

de hoogste mate samenhangende

groot: ik beschouw het namelijk

reeks gedachten die tot dusverre

als de vrucht van mijn bestaan.'

nog nooit in een menselijk brein

Arthur Schopenhauer aan zijn

is opgekomen. Het boek, waarin

uitgever, 7 mei 1843: `U zult er

ik de zware taak heb volbracht

niet vreemd van opkijken dat ik

deze gedachtereeks op een

me tot u wend met het verzoek

begrijpelijke wijze aan anderen

deel twee van Die Welt als Wille

mee te delen, zal naar mijn vaste

und Vorstellung uit te geven, dat

overtuiging een van die werken

ik zojuist voltooid heb. Het zal u

zijn, die later bron en aanleiding

echter wel verbazen dat ik dit

tot tientallen andere boeken

pas vierentwintig jaar na het

worden. Deze reeks gedachten

eerste deel inlever. Toch is de

was in essentie reeds vier jaar

reden simpelweg deze, dat ik er

geleden in mijn hoofd aanwezig,

niet eerder mee heb kunnen

maar om haar te ontwikkelen en

klaarkomen, ofschoon ik me

met behulp van ontelbare

werkelijk gedurende al die jaren

opstellen en studies voor mezelf

beziggehouden heb met

helder te krijgen, heb ik vier

voorbereidende werkzaamheden.

lange jaren nodig gehad waarin

Wat lang moet blijven

ik me uitsluitend hiermee en

voortbestaan, komt langzaam tot

met de noodzakelijke bestudering

stand. Dit tweede deel heeft

van andere werken heb

beduidende voordelen boven het

beziggehouden. Een jaar geleden

eerste en verhoudt zich tot dat

ben ik begonnen een en ander in

deel als een uitgewerkt schilderij

een samenhangend betoog voor

tot een voorlopige schets. Wat
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het voor heeft op het eerste deel,

zijn vader een verrassingsreisje.

zijn de gedegenheid en de

Maar dit loopt uit de hand

rijkdom aan gedachten en

wanneer hij met de elegante

inzichten, die slechts de vrucht

meesteroplichter Felix een aantal

kunnen zijn van een leven dat

misdaden begaat en de politie

geheel gewijd is aan

achter zich aan krijgt. Tussen alle

onafgebroken studie en reflectie.

avonturen door ontdekt Nono het

Het is zelfs zo, dat het eerste deel

ware verhaal van zijn vader en

pas door dit tweede deel in zijn

zijn overleden moeder, en dat zet

volle betekenis naar voren zal

hem aan tot nadenken over wie

treden.'

hij eigenlijk is. Een magisch boek

De kinderbrug Max Bolliger 1979

voor zowel oudere als jongere

Twee elkaar vijandige families

lezers, die zich al vaker hebben

sluiten door toedoen van de

afgevraagd: wat is dat eigenlijk,

kinderen vriendschap met

volwassen worden? David

elkaar. Prachtig geïllustreerd

Grossman (1954) is een van

prentenboek voor grotere

Israëls beroemdste schrijvers.

kleuters.

Zijn roman Zie: liefde betekende

Pezzettino Leo Lionni 1985

zijn internationale doorbraak. Zijn

Pezzettino is maar klein en denkt

werk omvat behalve essays,

dat hij een stukje van wat anders

kinderboeken en een toneelstuk

moet zijn, totdat hij ontdekt dat

inmiddels negen romans

hij helemaal zichzelf is.

waaronder De stem van Tamar,

Prentenboek in vrolijke kleuren

De uitvinder van geheimen en

en diverse technieken. Vanaf ca.

Haar lichaam weet het. Zijn

5 jaar.

monumentale roman Een vrouw

Het zigzagkind David Grossman

op vlucht voor een bericht werd

2014-08-01 Nono, bijna dertien,

internationaal geprezen. In 2012

krijgt voor zijn bar mitswa van

verscheen het indrukwekkende
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boek Uit de tijd vallen.

drammatico ed eccitante, pieno di

Mamme con la partita Iva

storie e di aneddoti, ricco di

Valentina Simeoni

esperienze positive e negative.

2018-06-28T00:00:00+02:00 «Mi

Nel quale ogni donna, specie se

chiamo Valentina e sono una di

giovane madre o futura madre o

voi: lavoratrice autonoma dal

desiderosa di essere madre, può

2012, partita Iva dal 2013,

trovare qualcosa di utile o

mamma dal 2016.» Ma Valentina

confortante.

è una mamma un po’ particolare:

Kikker is verliefd Max Velthuijs

poiché la cosa che le piace di più

1989 Kikker is verliefd, maar hij

al mondo è, parole sue, osservare

weet niet hoe hij dit de liefste

la gente, ha studiato per

eend ter wereld moet laten

diventare antropologa. Questo

weten. Prentenboek met grote

non le ha impedito di fare tutti i

kleurrijke afbeeldingen in

mestieri del mondo: l’operaia, la

waterverf en krijt. Vanaf ca. 4

gelataia, la copywriter, la cuoca –

jaar.

e oggi fa l’insegnante di italiano

Het meisje uit het noorden

per stranieri. Ma osservare la

Katarzyna Bonda 2017-05-24 Het

gente rimane la sua vocazione. E

meisje uit het noorden van

così ha cominciato a raccogliere

Katarzyna Bonda is een

storie di altre donne che, come

ijzersterke psychologische

lei, stanno affrontando la

thriller voor de liefhebbers van

maternità nella condizione tutta

Samuel Bjørk en Ule Hansen.

particolare della lavoratrice con

Sasha Zaluska keert terug naar de

partita Iva, perennemente appesa

Poolse kust, na zeven jaar

alle scadenze, perennemente in

afwezigheid. Ze is inmiddels een

cerca di lavoro, perennemente in

talentvolle profiler van

lotta per farsi pagare il dovuto.

criminelen, en ze zoekt naar een

Ne è risultato un libro d’inchiesta

rustiger leven met haar
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achtjarige dochter. Dan krijgt ze

ripresenta in una veste

een opdracht van een voormalig

completamente rinnovata. Elena

hoofd van politie: raadselachtige

Balsamo, con questa rivisitazione

sterfgevallen van twintig jaar

della sua opera prima, ha voluto

geleden lijken gelinkt te kunnen

offrirci uno sguardo nuovo sulla

worden aan de maffia en lijken

vita prenatale e sulla nascita, una

zelfs de sleutel te zijn van

prospettiva rivoluzionaria

recente misdaden. Sasha keert

riguardo al periodo perinatale. Se

gedwongen terug uit haar

la prima parte del libro mira a

isolement. De eerste uit een

esplorare nello specifico le

nieuwe serie over profiler Sasha

pratiche di maternage – con

Zaluska. Een rauwe setting

riferimento alle diverse culture e

(zwarte markt en maffia),

ai saperi innati sulle cure

corrupte personages en een

materne che si rivelano simili in

gedoemde liefdesaffaire maken

ogni parte del mondo –, la

dit tot een onvergetelijke

seconda, invece, è un vero e

leeservaring.

proprio excursus che fa rivivere

Lekker slapen zonder huilen

al lettore la propria esperienza

Elizabeth Pantley 2010

intrauterina e di parto, unica e

Parenthood From Biology to

diversa per ognuno di noi. È

Relation. Prevention, Assessment

quindi uno strumento

and Interventions for

terapeutico, dedicato alle mamme

Developmental and Clinical Issues

e ai papà, ma anche agli operatori

Silvia Salcuni 2018-12-07

della nascita, per rivedere la

Sono qui con te - 2a edizione

propria vita sin dagli inizi, così da

Elena Balsamo 2016-05-04 Sono

modificarne gli schemi ripetitivi

qui con te, un classico della

che la limitano. Il messaggio di

collana del Bambino Naturale,

Sono qui con te diventa quindi

amato da tante mamme e papà, si

ancora più potente e ci apre alla
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speranza nella certezza che la

En in Vriendinnen heeft Rosetta

Vita ci offre sempre un’altra

het moeilijk omdat ze zich niet

possibilità… Basato su un’accurata

kan losmaken van een troebele,

e ampia documentazione

naargeestige verliefdheid.

scientifica ma scritto con un

Blauwtje en geeltje / druk 13

linguaggio semplice e poetico,

Leo Lionni 2014-11-25 Een uit

questo libro sa toccare il cuore di

blauw papier gescheurde

chi lo legge.

kleurenvlek heeft veel

De mooie zomer Cesare Pavese

vriendjes, maar zijn allerbeste

2015-06-04 De mooie zomer

vriend is Geeltje en samen zijn

bestaat uit drie novellen die

zij groen. Prentenboek met zeer

draaien om de machteloosheid

basale illustraties van stukjes

van jonge mensen, hun

gekleurd papier, die het mengen

onvermogen om deel te nemen

van kleuren aanschouwelijk

aan het ingewikkelde spel der

maakt. Vanaf ca. 4 jaar.

lusten, waarnaar ze wel vurig

Humanisme van de andere mens

verlangen. Het is zomer in

Emmanuel Levinas 1994 Bundel

Turijn, bloedheet en broeierig. In

wijsgerige artikelen van de

De mooie zomer bloost Ginia bij

Frans/joodse filosoof (1906- ),

de gedachte dat haar vriendin

waarin een humanisme bepleit

Amelia naakt poseert voor

wordt waarin de ander centraal

schilders. Ze zou net zo vrij

staat.

willen zijn als zij. De verteller

Schittering Margaret Mazzantini

van De duivel op de heuvels doet

2016-04-07 Schittering is een

mee met zijn vrienden als die

aangrijpend verhaal over de

zich naakt en onder de modder

vraag hoeveel moed er voor

koesteren in de zon, maar voelt

nodig is om jezelf te zijn. Twee

zich een buitenstaander tussen

jonge mannen, twee

die naakte lijven om hem heen.

dubbellevens. Guido groeit op in
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een welgesteld gezin, zijn vriend

bestaan en anders durven zijn –

Costantino is de zoon van de

en daarin de echte schittering

portier. Ze zijn van jongs af aan

van het leven ontdekken.

bevriend en voelen zich op een

De geur van hooi Giorgio Bassani

verwarrende manier tot elkaar

2018-04-12 In De geur van hooi

aangetrokken. Tijdens een

memoreert Giorgio Bassani zijn

schoolreis naar Griekenland vindt

eigen leven. Hij verhaalt over de

er een eerste aarzelende

mensen die hij heeft ontmoet, de

toenadering tussen hen plaats,

vakanties aan zee, en het geluk,

maar ze ontkennen allebei hun

het verdriet en de jaloezie die

gevoelens. Daarna scheiden hun

zijn leven hebben bepaald. Het is

wegen en beiden beginnen aan

een verhaal over slechte hotels,

een doorsneeleven. Costantino

armoedige dorpsfeesten, het

blijft in Rome, trouwt en krijgt

hoofdkantoor van de politie en de

twee kinderen. Guido komt in

joodse begraafplaats in Ferrara.

Londen terecht en trouwt met

Maar het is bovenal een

een vrouw die al een dochter

herinnering aan de jaren dertig

heeft. Maar ze blijven een

in Italië en het opkomende

moeizame affaire in stand

fascisme van Mussolini. De

houden, die zich veelal afspeelt

verhalen en romans van Giorgio

in hotels rond de luchthaven van

Bassani zijn onlosmakelijk met

Rome. Juist als ze allebei zeker

elkaar verbonden en vormen een

weten dat ze niet langer zonder

overweldigend portret van het

elkaar willen leven, slaat het

Italië van na de oorlog. Ze spelen

noodlot toe. Schittering is een

zich allemaal af in Ferrara, een

aangrijpende roman over het

stad in Noord-Italië die

zoeken naar identiteit, over

eeuwenlang het centrum van de

schoonheid en schaamte, over

joodse cultuur was, en waar

zoeken naar de kern van je

Bassani zelf opgroeide. Voor

sono-qui-con-te-larte-del-maternage
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Bassani is Ferrara een

gewone kameleon te zijn.

voedingsbodem voor de

Hardkartonnen prentenboek in

herinnering; ieder verhaal vormt

kleur; uitsparingen in de marge

een tegenwicht voor het

geven de behandelde kleuren

wegvallen van het verleden.

en/of dieren aan. Vanaf ca. 3 jaar.

Jouw land Cesare Pavese

Baby's eerste jaar Heidi Murkoff

2014-10-07 Pavese schreef zijn

2011-09-19 Alles wat je als ouder

debuut Jouw land in 1938, tijdens

moet weten over het eerste jaar

een ballingschap in Calabrië

met je kind Een pasgeboren baby

wegens antifascistische

is een klein wonder dat naast

activiteiten. Een mecanicien uit

grote blijdschap - veel vragen,

Turijn neemt, na een korte

zorgen en twijfels met zich

gevangenisstraf, zijn intrek bij

meebrengt. In Baby's eerste jaar

een boerengezin. Tussen de

wordt alles behandeld wat ouders

oudste zoon en een van de

moeten weten over het eerste

dochters lopen de spanningen

levensjaar van hun kind:

door zijn komst hoog op, met

verzorging, voeding,

fatale gevolgen. Met een

slaapgewoonten, huilbuien,

nawoord van Vincent Overeem.

kinderziekten,

Het Modigliani-schandaal

omgevingsgevaren en veiligheid.

Kenneth Martin Follett 1999 Een

Dit alles in een maand-tot-

aantal mensen maakt jacht op een

maandbenadering, inclusief het

onbekend, maar zeer belangrijk

geruststellende 'Wat jouw baby

kunstwerk.

al kan'. Er zijn aparte

De kakelbonte kameleon / druk 7

hoofdstukken over vader

Eric Carle 2004 Een kameleon

worden, Eerste Hulp, adoptie en

wil steeds op een ander dier

aangeboren afwijkingen. 'Baby's

lijken, totdat hij ontdekt dat het

eerste jaar is hét standaardwerk

toch het plezierigste is om een

dat de vragen van talloze ouders

sono-qui-con-te-larte-del-maternage
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heeft beantwoord. Betrouwbaar

in Manhattan...

en geruststellend: een onmisbare

Sono qui con te Elena Balsamo

informatiebron!'

2010-01-01 È un libro dedicato a

Callgirl van de jetset Tracy Quan

più personaggi: ai genitori, alle

2009-10-31 Als Nancy Chan, een

mamme in particolare, di ogni

succesvolle call girl in Manhattan,

nazionalità e cultura, per aiutarle

door haar favoriete klant wordt

a riscoprire quei saperi ancestrali

uitgenodigd om mee te gaan naar

che giacciono –anche se sommersi

zijn luxueuze villa in de

e sepolti – nel profondo del loro

Provence, moet ze een moeilijke

animo, in quanto patrimonio

keuze maken. Het levert haar

comune di tutte le femmine di

een smak geld op, maar kan ze

mammifero; agli “operatori” –

wel zo lang weg bij haar man

medici o educatori che siano - per

Matt zonder dat hij begint te

offrire loro un contributo alla

vermoeden dat het niet zomaar

comprensione dell’universo delle

een reisje is? Nancy besluit om

donne e dei bambini venuti

toch te gaan en verzint een

d’altrove; e in particolare ai

smoes voor Matt: ze gaat

bambini, i veri protagonisti di

zogenaamd op vakantie met haar

questo volume. È soprattutto

moeder. In werkelijkheid is

attraverso i loro occhi e il loro

Nancy druk bezig om haar viagra

sguardo infatti che l’autrice ha

slikkende klant waar voor zijn

voluto esplorare il mondo

geld te geven. En als dat

variegato e complesso del

betekent dat ze samen met twee

maternage. Elena Balsamo,

andere collega’s het onderste uit

Scrittrice, insegnante, pediatra,

de kan moet halen, dan zij het zo.

mamma… Una vita dedicata a farsi

Maar Nancy ontdekt al snel dat

interprete dei bambini, a dare

het leven op het Franse

parola a chi è troppo piccolo per

platteland een stuk lastiger is dan

farlo da solo… Specialista in

sono-qui-con-te-larte-del-maternage
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puericultura, si occupa da anni di

coautrice di Mille modi di

pratiche di maternage nelle

crescere (Franco Angeli, 2002) e

diverse culture e lavora in

Etnopediatria (Fimp, 2003). Con il

particolare a sostegno della coppia

Leone Verde ha pubblicato Sono

madre-bambino nei momenti

qui con te (2007) e Libertà e

critici della gravidanza, del parto

Amore (2010); e per i bambini

e dell’allattamento, attraverso

nel 2010 Il latte di mamma sa di

strumenti quali l’omeopatia e la

fragola, Girotondo intorno al

floriterapia. Dopo esperienze di

mondo e Il Quaderno del

viaggi in diversi paesi africani e

Neonato. Nel 2012 e apparso

di lavoro sul campo in Guinea-

sempre per i bambini Storia di un

Bissau, ha dedicato un decennio

piccolo seme.

della sua vita ad attività di

Ga niet weg Margaret

formazione all’interno

Mazzantini 2018-05-10 Nieuwe

dell’Associazione Interculturale

editie van een weergaloze roman

Bambaràn, da lei fondata a

en een wereldwijde bestseller!

Bologna, città in cui vive.

Door de ruit van een

Attualmente, oltre a continuare

operatiekamer kijkt Timoteo

l’attività di medico libero-

machteloos toe hoe een collega-

professionista e l’impegno in

chirurg het leven van zijn

ambito formativo sui temi

dochter probeert te redden. In de

dell’etnopediatria e del

nachtelijke stilte die hem

maternage consapevole, in

omringt, richt Timoteo zich tot

un’ottica prettamente

zijn dochter en tot zichzelf. ¿Ga

montessoriana, svolgendo corsi e

niet weg. Ik wil je iets

interventi in tutta Italia, si dedica

vertellen.¿ Hij biecht een pijnlijk

alla grande passione della sua vita:

geheim op dat hij verdwenen

la scrittura. Ha curato il volume

waande in de tijd, maar dat nu in

Lui,lei,noi (EMI,1994), è

alle hevigheid terugkeert: de

sono-qui-con-te-larte-del-maternage
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buitenechtelijke verhouding die

Andrea Frova

zijn steriele en uitgestippelde

2010-08 Deels feitelijke, deels

bestaan omvergooide en hem

gefantaseerde biografie van de

veranderen van een

Duitse componist Johann

gerespecteerde chirurg in een

Sebastian Bach (1685-1750).

gewelddadige man. 'Een boek dat
je in één adem uitleest, dat je

Thorwald Dethlefsen 1988

bijblijft en je een andere kijk op

Achtergronden en toepassing van

het leven geeft.' - Martha

een bewustzijnsverruimende

Baalbergen, boekhandel Van der

psychologie.

Meer, in Boekblad

Bravo Sebastian

Esoterische psychologie
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