1001 Esercizi Italiano Russo
Getting the books 1001 Esercizi Italiano Russo now is not type of
challenging means. You could not lonesome going afterward
books store or library or borrowing from your contacts to
approach them. This is an entirely easy means to specifically get
lead by on-line. This online publication 1001 Esercizi Italiano
Russo can be one of the options to accompany you once having
further time.
It will not waste your time. give a positive response me, the ebook will agreed sky you other thing to read. Just invest tiny era
to way in this on-line publication 1001 Esercizi Italiano Russo as
with ease as evaluation them wherever you are now.

Het meisje uit Aleppo Nujeen Mustafa 2018-01-09 De vlucht van
oorlog naar vrijheid Nujeen leidt een bijzonder leven. Omdat ze
spastisch is, gaat ze niet naar school en komt ze nauwelijks
buiten. Op de vijfde verdieping van het appartementencomplex in
Aleppo waar ze samen met haar familie woont, kijkt ze de hele
dag Amerikaanse soaps en documentaires. Zo leert ze zichzelf
talloze weetjes en maakt ze zich de Engelse taal eigen. En ze
droomt. Van vrijheid, van een leven zoals ándere zestienjarigen
dat hebben. En dan breekt de burgeroorlog uit en valt IS de wijk
binnen waarin Nujeens familie woont. Net als tienduizenden
anderen worden ze gedwongen het geweld te ontvluchten.
Geholpen door haar zus maakt Nujeen in haar rolstoel een
uitputtende en gevaarlijke tocht en weet ze via Turkije uiteindelijk
Duitsland te bereiken. Al die tijd houdt ze dapper vol, probeert ze

te blijven lachen en durft ze te blijven dromen...
Catalogo alfabetico ... Rome. Biblioteca militare centrale 1901
Storia della letteratura italiana 1987
Bibliografia nazionale italiana 1996
I diritti della scuola
BASTA Edwin Schoon 2019-12-02 Nog drie jaar lang heb ik alles
geprobeerd om weer fit te worden. Werkelijk alles. Ver voorbij de
pijngrens. Maar het was voorbij. Sterker nog, ik was uiteindelijk al
blij als ik weer zonder al te veel pijn naar de bakker kon lopen.
Dat heeft erin gehakt. Alles waar ik van droomde was weg.
Drievoudig Europees voetballer van het jaar. Eenmaal
Wereldvoetballer van het jaar. Drie Europa Cups, twee
wereldbekers, twee UEFA Super Cups, Europees Kampioen met
het Nederlands Elftal in 1988 en talloze landskampioenschappen
met zowel Ajax als AC Milan. Marco van Basten is een van de
grootste voetballers aller tijden, maar is voor velen altijd
enigszins een mysterie gebleven, een enigma, iemand die
ogenschijnlijk nooit het achterste van zijn tong liet zien.
Intelligent, analytisch sterk, welbespraakt, maar uiterlijk
onbewogen, wellicht zelfs emotieloos. Misschien is het rijping, is
het de rust, omdat ik gestopt ben in de voetballerij. Ik weet het
niet. Maar ik voel dat dit een goed moment is om mijn verhaal te
vertellen. Vanuit mijn perspectief. Mijn waarheid. Het verhaal dat
ik nog nooit verteld heb. Waarin ik dingen recht kan zetten. Ik zal
niemand sparen. Mezelf al helemaal niet. De tijd is rijp. BASTA is
de rauwe, eerlijke, maar vooral ook zeer onthullende
autobiografie van Marco van Basten. Het complete verhaal over
zijn jeugd, de ingewikkelde relatie met zijn ouders, zijn carrière de gekte in Italië, het ek '88, het mislukte wk '90 - zijn relatie met
Johan Cruijff, het pijnlijke verhaal van de enkel, financiële
tegenslagen, talloze successen en evenzovele dieptepunten.
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa
Biblioteca nazionale centrale di Firenze 1957
Vergelijkende taalwetenschap Robert Stephen Paul Beekes 1990
Het sprongbeen Albertine Sarrazin 2013-08-28 'De hemel was

zeker tien meter naar boven geschoven. Zo begint dit cultboek
dat de vlucht beschrijft van de negentienjarige Anne uit de
gevangenis, waar ze is beland vanwege een gewapende
roofoverval. Ze ontsnapt door van een tien meter hoge muur te
springen en breekt daarbij haar 'sprongbeen', een botje in de
voet, waardoor ze nauwelijks meer kan lopen. Annes weg kruist
vervolgens die van Julien, die de liefde van haar leven wordt. Net
als zij spreekt hij de taal van de gevangenis en hij helpt haar uit
handen te blijven van de politie. Het sprongbeen is een
ontroerende en energieke autobiografische roman over het
bewogen leven van een stoer meisje met een achtergrond van
tuchtschool en jeugdgevangenis. Met dit boek, dat in 1965 voor
het eerst verscheen, liet Albertine Sarrazin het publiek
kennismaken met haar geheel eigen stijl, waarin ze de ruwe
kracht van de straattaal vermengde met haar poëtische
vindingrijkheid en bijtende humor.
Grammatica d'uso della lingua russa A2 Natalia Nikitina 2022-0210T00:00:00+01:00 La Grammatica d’uso della lingua russa A2,
pensata per lo studio autonomo o come supporto al libro di testo
in aula, consente l’acquisizione delle competenze comunicative
elementari, corrispondenti al livello A2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue. La spiegazione dei
contenuti teorici è affrontata in modo chiaro e sintetico, per un
apprendimento rapido e completo delle regole grammaticali. Il
testo si articola in 63 unità, ciascuna relativa a un singolo aspetto
della lingua russa, disposte in sequenza progressiva a seconda
del grado di difficoltà delle strutture affrontate. Ogni unità è
strutturata come una pratica scheda su doppia pagina: la pagina
di sinistra (pari) presenta i contenuti teorici, organizzati
graficamente in schemi e rubriche che facilitano la comprensione
e la memorizzazione; la pagina di destra (dispari) propone invece
gli esercizi relativi all’argomento appena studiato. Alcuni gruppi di
unità che affrontano temi particolarmente complessi sono seguiti
da una batteria di esercizi di riepilogo, importanti per il
consolidamento delle conoscenze acquisite e per la loro verifica.

Sono inoltre presenti quattro test lessico-grammaticali, che
simulano le prove per la certificazione corrispondente al livello A2
del QCERL. Completano il testo le soluzioni di tutti gli esercizi
proposti e un indice analitico dei principali argomenti svolti.
Brieven aan Poseidon Cees Nooteboom 2012-10-04 In deze
brieven van een groot auteur aan de zeegod Poseidon ontstaat
een fascinerend weefwerk: een stervende walvis gaat een
verband aan met het heelal, en de laatste grote tocht van
Odysseus met Brigitte Bardot. Cees Nooteboom vertelt dit alles
in zijn eigen magische taal. Is de onsterfelijke Poseidon eigenlijk
wel geïnteresseerd in mensen? Volgt de heerser der zeeën ons
doen en laten nog wel? Cees Nooteboom is daar nieuwsgierig
naar: hij schrijft brieven aan de god met de drietand, aan wie hij
elke herfst, als hij zijn zomereiland verlaat, toestemming vraagt
het jaar erop terug te keren. In die brieven vertelt hij wat hem in
het dagelijks leven treft, hoe hij denkt over goden en God, en
geeft hij een nieuwe kijk op oude mythen. Zo vraagt hij zich bij
een toevallige ontmoeting op het strand af of een kleine jongen
de spiegel kan zijn waarin je eigen leeftijd verdwijnt. Het zal de
planten in de mediterrane tuin van de schrijver een zorg zijn, zij
leiden hun eigen leven: hibiscus en cactus zetten zich schrap als
de radio de krachtige klanken uit Bayreuth door de lucht laat
waaien. Cees Nooteboom beheerst virtuoos de kunst achter de
kleine dingen de grote levensvragen te laten opflitsen. Zijn
correspondentie met de zeegod is betoverend: ze zet speels en
serieus, laconiek en poëtisch het vertelde in een helder en warm
licht.
De apotheker van Auschwitz Dieter Schlesak 2017-04-11 *Een
geweldig boek dat je treft als een vuist... Een onvergetelijk
vlechtwerk van het Kwaad. - Claudio Magris De apotheker van
Auschwitz is een van de meest authentieke, precieze en
schokkende boeken die er ooit over de Holocaust zijn
geschreven. Het is een zeer realistisch portret van het
concentratiekamp Auschwitz, waar een Roemeense apotheker,
dr.Victor Capesius, assistent van Mengele, een belangrijke rol

speelde bij de selectie en vergassing van joden in doodsfabriek
Birkenau. Hoewel hij naar eigen zeggen persoonlijk niets tegen
joden had, stuurde hij velen van hen, onder wie een groot aantal
bekenden uit zijn geboortestreek, koelbloedig de gaskamer in en
verrijkte zich met hun bezittingen. Na de oorlog ontsnapte hij aan
een doodsvonnis en hervatte hij zijn civiele bestaan.
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Esercizi 2006
Mijn vriend Stieg Larsson Kurdo Baksi 2010-04-12 I.M. Stieg
Larsson (1954-2004) Kurdo Baksi was een van de weinige
vrienden van Stieg Larsson. Ze noemden elkaar grote broer en
kleine broer. Baksi was tevens een van de laatsten die Stieg vlak
voor hij overleed nog gesproken heeft. Pas vijf jaar later was
Baksi in staat te schrijven over de man die hij zo goed heeft
gekend. De meeste mensen kennen Larsson alleen van de
Millennium-trilogie, de spannende literaire romans over de
tegenpolen Lisbeth Salander en Mikael Blomkvist. Maar hij heeft
nog zoveel meer geschreven artikelen en boeken van een heel
ander kaliber. Baksi schetst in Mijn vriend Stieg Larsson een
indringend portret van het leven en werk van de bestsellerauteur.
Hij verhaalt over de voortdurende bedreigingen van
neonazistische groeperingen die Larsson en hijzelf te verduren
kregen, over Larssons harde werken en zijn nietsontziende
levensstijl met veel koffie, sigaretten, junkfood en weinig slaap.
Hun vele en lange discussies, Larssons onuitputtelijke energie en
vindingrijkheid, zijn bescheiden en zijn grote interesse en liefde
voor het thrillergenre die hem s nachts aan het schrijven zetten.
Storia della letteratura italiana Emilio Cecchi 1988
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Massimario della Giurisprudenza italiana 1963
Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude
hertogdom Brabant 1908
Alan Turing, het Enigma Andrew Hodges 2015-10-27 Er is niet
veel overdreven aan de stelling dat de Britse wiskundige Alan
Turing de geallieerden heeft gered in hun strijd tegen de Nazi's,
dat hij de uitvinder was van de computer, de bedenker van
kunstmatige intelligentie en een voorloper in de strijd om vrijheid
voor homoseksuelen - en dat alles voordat hij, 41 jaar oud,
zelfmoord pleegde. Deze schitterende biografie vertelt het
definitieve verhaal van een uitzonderlijk genie en een even
uitzonderlijk leven. Alan Turings grote kracht was zijn briljante
analytische geest gecombineerd met zijn gave voor het
ontwerpen van 'intelligente' machines. In 1940 wist hij met zijn
vindingen de Duitse Enigma-code te kraken - de code waarmee
de Duitse lucht- en zeemacht alle communicatie beveiligde. Hij
bracht er het Duitse oorlogscommando een slag mee toe die de
oorlog bekortte en vele mensenlevens redde. Het was niet
Turings enige wapenfeit. Al voor de oorlog werkte de briljante
wiskundige aan het concept van een universele machine, een
idee dat hij in 1945 uitwerkte tot de allereerste digitale computer.
In 1952 kwam een abrupt einde aan de glansrijke carrière van
Alan Turing, toen hij door de autoriteiten werd opgepakt wegens
homoseksualiteit, een strafbaar feit dat in die tijd nog actief werd
vervolgd. In het land dat hij zes jaar lang in het belang van de
vrijheid had gediend, volgde een veroordeling en een
mensonterende behandeling. In 1954 pleegde Alan Turing, 41
jaar oud, zelfmoord. Alan Turing, het Enigmaverscheen voor het
eerst in 1983 en kreeg een glorieuze ontvangst. Enkele jaren

geleden volgde een herziene editie, ingeleid door Douglas
Hofstadter.
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Keverkoningin M.G. Leonard 2017-05-18 Modekoningin Lucretia
Cutter heeft kwade plannen, die levensgevaarlijk zijn voor
Darkus, zijn neushoornkever Baxter en alle andere
kevervrienden. Darkus moet haar en haar spionerende gele
lieveheersbeestjes te slim af zijn. Zal het hem lukken de
keverkoningin te stoppen?
Tijdlijn / druk 1 Peter Goes 2015-09-25
Schittering Margaret Mazzantini 2016-04-07 Schittering is een
aangrijpend verhaal over de vraag hoeveel moed er voor nodig is
om jezelf te zijn. Twee jonge mannen, twee dubbellevens. Guido
groeit op in een welgesteld gezin, zijn vriend Costantino is de
zoon van de portier. Ze zijn van jongs af aan bevriend en voelen
zich op een verwarrende manier tot elkaar aangetrokken. Tijdens
een schoolreis naar Griekenland vindt er een eerste aarzelende
toenadering tussen hen plaats, maar ze ontkennen allebei hun
gevoelens. Daarna scheiden hun wegen en beiden beginnen aan
een doorsneeleven. Costantino blijft in Rome, trouwt en krijgt
twee kinderen. Guido komt in Londen terecht en trouwt met een
vrouw die al een dochter heeft. Maar ze blijven een moeizame
affaire in stand houden, die zich veelal afspeelt in hotels rond de
luchthaven van Rome. Juist als ze allebei zeker weten dat ze niet
langer zonder elkaar willen leven, slaat het noodlot toe.
Schittering is een aangrijpende roman over het zoeken naar
identiteit, over schoonheid en schaamte, over zoeken naar de
kern van je bestaan en anders durven zijn – en daarin de echte

schittering van het leven ontdekken.
La vita marittima e commerciale rassegna di marina, diritto
marittimo, commercio, emigrazione e colonie
Het spel van de raven Bernhard Hennen 2015-12-11 Van de
Elfen-boeken van Bernhard Hennen werden wereldwijd bijna 1
miljoen exemplaren verkocht – met de Ravenstorm-trilogie voegt
de elfenmeester een nieuw hoofdstuk toe aan zijn in elk opzicht
indrukwekkende schrijversloopbaan. Uitgedroogd en de uitputting
nabij komt Omar geketend in de woestijn bij zijn positieven. In
zijn wanhoop smeekt hij zijn god om zijn geliefde Melikae nog
een keer te mogen zien. Maar zijn wens vindt geen gehoor. Dan
duikt er, onverwacht en vanuit het niets, een vreemdeling voor
hem op. De onbekende stelt Omar voor een onmogelijke keuze:
of hij volgt de man als zijn leerling, of hij zal sterven in de
woestijn. Omar kan niet anders dan instemmen. Dat maakt zijn
vooruitzichten er evenwel niet rooskleuriger op. Omars geloof
verbiedt hem namelijk een belofte te verbreken, en de
vreemdeling is niet van plan achter de wrede tovenaar aan te
gaan die Melikae gevangen houdt. Omar zal het spelletje
voorlopig mee moeten spelen... ‘Bernhard Hennen creëert met
visuele kracht een meeslepende wereld waarin de lezer volledig
wordt ondergedompeld.’ – Bild am Sonntag
De breekbaarheid van het goede Martha Nussbaum 2011-01-27
In De breekbaarheid van het goede bestudeert Martha
Nussbaum verschillende opvattingen over moreel geluk uit de
Oudheid. Daarbij gaat ze in op het fundamentele ethische
probleem van de weerloosheid van het waardevolle: dat wat de
klassieke filosofen als grondleggend beschouwen voor een goed
en gelukkig leven blijkt vaak kwetsbaar voor onbeheersbare
invloeden van buitenaf. Aan dit belangrijke en intrigerende
probleem hebben de Grieken veelvuldig aandacht besteed, maar
in de geschiedenis van de westerse filosofie werd er tot nu toe
weinig over geschreven. Nussbaum behandelt dit thema zoals ze
over zoveel andere filosofische onderwerpen heeft geschreven:
in een inzichtelijke en aantrekkelijke vermenging van filosofie en

literatuur.
Giornale della libreria 2001
Het meisje met de Leica Helena Janeczek 2019-03-21 Het
meisje met de Leica is een bijzondere historische roman over
Gerda Taro: de eerste vrouwelijke oorlogsfotografe en de vrouw
achter de schuilnaam Robert Capa. Gerda Taro was de eerste
vrouw die als fotografe in oorlogsgebieden werkte. In 1937, op de
dag dat ze zevenentwintig jaar zou worden, stierf ze aan het front
tijdens de Spaanse Burgeroorlog. In Het meisje met de Leica
brengt Helena Janeczek Gerda Taro op unieke wijze tot leven.
Aan de hand van haar foto’s schetst Janeczek een weergaloos
portret van een bijzondere vrouw en haar nimmer aflatende strijd
tegen het fascisme. In 1933 verspreidt ze als jonge twintiger
antinazipropaganda in haar woonplaats Leipzig. Ze wordt
opgepakt, maar weet een jaar later te vluchten naar Parijs. Daar
ontmoet ze fotograaf André Friedmann. Hij wordt hopeloos
verliefd, en leert haar zijn Leica-camera te gebruiken. Ze
besluiten om hun foto’s te publiceren onder de schuilnaam
Robert Capa. WINNAAR PREMIO STREGA 2018 WINNAAR
PREMIO BAGUT TA 2018 SHORT L IST PREMIO CAMPIELLO
2018
Johan Cruijff - mijn verhaal Johan Cruijff 2016-10-06
Voetbalkunstenaar Johan Cruijff is een icoon. Hij was misschien
wel de beste speler aller tijden. De invloed van zijn speelstijl en
voetbalfilosofie was en is groot. Hij is een held, een voorbeeld,
een leermeester. Zowel voor- als tegenstanders luisterden
geboeid als hij het woord nam, op zijn onnavolgbare wijze. Johan
Cruijff is van ons allemaal en daardoor heeft iedereen zijn ‘eigen’
Johan: een mengeling van feit en fictie. Nu is dan het woord aan
hemzelf, in deze meeslepende autobiografie. Hierin geeft hij zíjn
visie op alles wat hem bezighield, op het voetbal en op het leven.
Johan Cruijff – Mijn verhaal is een heel persoonlijk boek, het
enige met zijn éígen verhaal. Als je het leest, is het alsof hij zelf
tegen je praat. Eindelijk leren wij de echte Johan kennen. ‘Je
bent net zo lang gestoord tot je een genie bent.’ Johan Cruijff ‘Ik

wist niks van voetbal voordat ik Cruijff leerde kennen.’ Pep
Guardiola ‘Cruijff was een icoon, maar hij bleef gewoon. Ik kan
me niet herinneren dat ik andere wereldsterren heb ontmoet die
zo benaderbaar bleven als hij.’ Edwin van der Sar ‘De beste die
er was en de beste die er ooit zal zijn! De man die ons spel heeft
veranderd.’ Robin van Persie ‘Johan is altijd een geweldige
inspirator geweest. Zijn visie op voetbal wist hij geweldig te
verwoorden en daarbij wist hij je altijd aan het denken te zetten.
Hij was een goede dwarsdenker.’ Guus Hiddink ‘Een wonderlijk
vrije geest, een briljant voetballer en een buitengewoon mens
(...).’ Mart Smeets ‘Ik heb vroeger altijd gedacht dat Cruijff een
van de beste voetballers was. Ik heb me vergist. Cruijff is de
beste voetballer aller tijden.’ Willem van Hanegem
Viola en Luce Sara Rattaro 2013-03-28 In het holst van een
zwoele lentenacht krijgt Viola, moeder en echtgenote, een
telefoontje van haar man Carlo. Ze neemt echter niet op want ze
is bij haar minnaar. Als ze s morgens het bericht afl uistert, hoort
Viola dat haar dochter in coma ligt. Verteerd door schuldgevoel
spoedt ze zich naar het ziekenhuis. De chirurg vertelt dat de
zestienjarige Luce drugs heeft gebruikt en ernstig verzwakt is
geraakt. Zij kan alleen overleven als ze een levertransplantatie
krijgt. Helaas is de lever van Carlo geen match. En dat heeft een
reden: al eerder heeft Viola Carlo bedrogen en sindsdien draagt
ze een afschuwelijk geheim met zich mee. Maar als ze het
geheim nu niet prijsgeeft, zal Luce overlijden. Viola beseft dat ze
tot het uiterste moet gaan om haar dochters leven te redden.
Viola & Luce is een spannende psychologische roman over
geheimen en leugens, over liefde en vergeving, geschreven in
een krachtige stijl, die je recht in je hart raakt.
Mijn vrouw en ik Harriet Elizabeth Beecher Stowe 1872
Naar een Europese Grondwet P. B. Cliteur 2004
Catalogo dei libri in commercio 1996
Il Foro italiano 1952
La finanza italiana rivista settimanale di banche, di produzione e
di traffico

1929
Het museum van verbroken beloftes Elizabeth Buchan 2020-0806 Het museum van verbroken beloftes van Elizabeth Buchan
gaat over onvervulde liefde. Gesitueerd in Praag (in 1985) en
Parijs. Laure stalt objecten uit die haar helpen haar verleden
onder ogen te komen. Het museum van verbroken beloftes van
Elizabeth Buchan is een beeldend geschreven liefdesverhaal,
gesitueerd in Praag ten tijde van de Koude Oorlog. Parijs, het
heden. Het museum van verbroken beloftes bevat objecten die
zijn gedoneerd – een cakeblik, een bruidssluier, een
babyschoentje – en symbool staan voor rouw of verraad. Het is
een plek van verlies en hoop: bezoekers komen er om het
verleden te verwerken en zo verder te kunnen met hun leven.
Ook Laure, de directeur en curator, heeft enkele objecten in het
museum uitgestald. Praag, 1985. Laures vader is net overleden
en zij vertrekt naar Praag om daar als nanny te gaan werken.
Maar het leven achter het IJzeren Gordijn is saai en grijs, met
een ondertoon van gevaar. Laure kan het politieke klimaat
nauwelijks doorgronden. Totdat ze een jonge dissidente
muzikant ontmoet. Haar verliefdheid heeft verregaande gevolgen
voor hen beiden. Pas jaren later kan Laure haar verleden onder
ogen komen. Het museum van verbroken beloftes van Elizabeth
Buchan is een hartverscheurende roman over een zwarte
bladzijde uit de Europese geschiedenis. ‘Een onderhoudende
roman.’ – The Daily Mail ‘Buchan schrijft over politieke onrust en
ontluikende liefde. Je reist mee met Laure, die op zoek is naar
vergiffenis omdat ze zelf ooit een belofte heeft verbroken.’ – The
Irish Times ‘Een onderhoudende historische roman over liefde en
verraad.’ – Metro
De wreedheid Nicola Lagioia 2016-02-25 In een warme
voorjaarsnacht loopt een jonge vrouw midden op de provinciale
weg. Ze is naakt en zit onder het bloed. Als ze een paar uur later
levenloos bij een parkeergarage wordt gevonden, komt aan het
licht wie ze is: Clara Salvemini, de oudste dochter van de
invloedrijkste aannemer ter plaatse, die zichzelf wijsmaakt dat hij

alles voor zijn kinderen doet maar uiteindelijk alles en iedereen
kapotmaakt. Alle betrokkenen zeggen dat het zelfmoord is, maar
klopt dat wel? Wat had Clara te maken met de zaken van haar
vader? En kan haar band met haar broers en zusje – met name
met Michele, de schuwe, labiele, opstandige halfbroer – bij haar
dood een beslissende rol hebben gespeeld? Tegen de
achtergrond van de rijke buitenwijken in Bari ensceneert Nicola
Lagioia met zijn oorspronkelijke beeldentaal het drama van een
gezin dat tussen overdaad en ondergang balanceert. Zijn
suggestieve stijl zuigt de lezer een labyrint in van emoties,
geheimen en onthullingen: een confrontatie met verbijsterende
wreedheid.
De geur van hooi Giorgio Bassani 2018-04-12 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.
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