An Italian Education Tim Parks
Yeah, reviewing a ebook An Italian Education Tim Parks could ensue your close contacts listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, capability does not recommend that you have astonishing points.
Comprehending as well as concurrence even more than other will have the funds for each success. next to, the statement as competently as acuteness of this An Italian Education Tim Parks can be taken as capably as picked to act.

geïnteresseerd in zijn voormalige minnares, een pittige Française. De affaire is heel slecht afgelopen maar Jerry kan
de vrouw niet vergeten. Elke vrouw die hij verovert doet hem alleen maar aan haar denken. Alleen omdat zij zich had
opgegeven heeft Jerry zich aangesloten bij de demonstranten. Hij haat groepen. Terwijl de lire alsmaar keldert, raast
de touringcar vol jonge studentes en gefrustreerde leraren naar het hart van Europa. Iedereen maakt zich op voor een
paar wilde nachten. Ondertussen worstelt Jerry met zijn gedachten. Cynisme, walging en een wanhopig verlangen naar haar
strijden om de voorrang. Zijn scherpe geest maakt korte metten met de kleinzielige collega's, de naïeve studentes, de
stupide eenvormigheid van Europa. Maar zijn verlangen ergens bij te horen, al is het maar bij datzelfde Europa, laat
zich niet wegredeneren. 'Europa' werd genomineerd voor de Booker Prize 1997. Het beste aan deze roman is de stem die
Parks hier laat horen: Marlows droge, verslagen redeneringen boeien tot de laatste pagina." - Sunday Times. Een
meesterlijk portret van een wendbare geest, geketend door verlangen en walging." - Daily Telegraph
A Season With Verona Tim Parks 2011-04-18 Part travelogue, part mediation, and part football memoir.
Italian Education Tim Parks 2015
Mimi's Ghost Tim Parks 2011-04-18 The brilliant sequel to Juggling the Stars.
Destiny Tim Parks 1999 "Soem three months after returning to England, and having at last completed that collection of
material that, once assembled in a book, must serve to transform a respectable career into a monument -something so
comprehensive and final, this was my plan, as to be utterly irreftuable - I received, while standing as chance would
have it at the reception desk of the Rembrandt Hotel, Knightsbridge, the phonecal that informed me of my son's suicide.
Thus the opening sentence of Tim Park's tenth novel. But why, on receiving this terrible news, does Christopher Burton
immediately decide that he must leave his Italian wife of almost thirty years standing? Why does he find it so
difficult to focus on his grief for his son? Burton feels his pious, raffish and mercurial wife gave him his life in
Italy and his career as the foremost journalist on Italian affairs. But surely she ia also the person who has made life
impossible for him. Was their son somehow a victim of their explosive love and hate? Or is that thought simply the
expression of a deep paranoia?"
In extremis Tim Parks 2017-11-07 Thomas weet dat er iets is dat hij aan zijn moeder moet vertellen voor ze sterft. Maar
zal hij haar op tijd bereiken? En heeft hij de moed om te zeggen wat hij eerder niet kon? Zijn telefoon trilt, zijn
hersenen maken overuren, en hij kan zijn aandacht niet houden bij de ernst van wat er staat te gebeuren. Moet hij
proberen de familiecrisis van een vriend op te lossen? De scheiding van zijn eigen vrouw heroverwegen? Thomas beweegt
zich jachtig door de dagen, maar kan in feite geen stap zetten. Waarom is hij zo volslagen verward en verlamd? In
extremis onderzoekt hoezeer onze identiteit haar wortels vindt in onze familiegeschiedenis. Zijn we ooit in staat echt
te veranderen?
Europa Tim Parks 2011-04-18 A savagely funny portrait of Jerry Marlow, a middle-aged British academic teaching at an
Italian university, caught at the crossroads of his life, recounts his fantasies and memories with his current quest
for cultural unity and true love. Reprint. 15,000 first printing.
Numbers in the Dark Italo Calvino 2009-05-01 Numbers in the Dark is a collection of short stories covering the length
of Italo Calvino's extraordinary writing career, from when he was a teenager to shortly before his death. They include
witty allegories and wise fables; a town where everything has been forbidden apart from the game of tip-cat; a pitiable
tribe watching the flight paths of guided missiles from outside their mud huts; a computer programmer considering the
possible sequence of a series of brutal acts; and dialogues with Henry Ford, a Neanderthal and the gloomy, overthrown
Montezuma ...
Italiaanse opvoeding Tim Parks 2012-10-11 Hoe wordt een Italiaan een Italiaan? Of een Brit een Brit? Worden
vreemdelingen geboren of gemaakt? In dit onweerstaanbare vervolg op de bestseller Italiaanse buren volgt Parks de
gangen van zijn kinderen in het kleine dorpje bij Verona waar hij met zijn gezin woont. Aldus schetst hij een
fascinerend beeld van het hedendaagse Italiaanse gezin op school, thuis, aan het werk en in vrije tijd. Het resultaat
is prachtig: een warm en geestig familieboek en reisboek tegelijk, waarin noch met kinderen noch met Italië overdreven
gedweept wordt. Eeuwige bureaucratie en eindeloze wiegeliedjes, opvattingen over zwangerschap en grote families (wie
meer dan één kind neemt is gek, zeker als dat ene kind een zoon is), voedingsvoorschriften (veel, veel, veel), de
verering van `La Mama , hoe de vakanties door te brengen, wat leren we onze kinderen: al deze onderwerpen en nog veel
meer komen aan bod. Terwijl Parks beschrijft hoe Italianen elkaar leren Italiaan te worden, geeft hij ons
buitenstanders een onnavolgbaar nieuw inzicht in de rijke Italiaanse culturele traditie. Tim Parks woont sinds 1982 met
zijn vrouw en drie kinderen in Italië.
Performing National Identity 2008-01-01 National identity is not some naturally given or metaphysically sanctioned
racial or territorial essence that only needs to be conceptualised or spelt out in discursive texts; it emerges from,
takes shape in, and is constantly defined and redefined in individual and collective performances. It is in
performances—ranging from the scenarios of everyday interactions to ‘cultural performances’ such as pageants,
festivals, political manifestations or sports, to the artistic performances of music, dance, theatre, literature, the
visual and culinary arts and more recent media—that cultural identity and a sense of nationhood are fashioned. National
identity is not an essence one is born with but something acquired in and through performances. Particularly important
here are intercultural performances and transactions, and that not only in a colonial and postcolonial dimension, where
such performative aspects have already been considered, but also in inner-European transactions. ‘Englishness’ or
‘Britishness’ and Italianità, the subject of this anthology, are staged both within each culture and, more importantly,
in joint performances of difference across cultural borders. Performing difference highlights differences that ‘make a
difference’; it ‘draws a line’ between self and other—boundary lines that are, however, constantly being redrawn and
renegotiated, and remain instable and shifting.
Teach Us to Sit Still Tim Parks 2012-07-03 "Teach Us to Sit Still is the visceral, thought-provoking, and inexplicably
entertaining story of how Tim Parks found himself in serious pain, how doctors failed to help, and the quest he took to
find his own way out. Overwhelmed by a crippling conditionwhich nobody could explain or relieve, Parks follows a

Thomas en Mary Tim Parks 2016-06-21 Thomas en Mary zijn dertig jaar getrouwd. Ze hebben twee kinderen, een hond en een
huis in een buitenwijk. Al jaren groeien ze steeds verder uit elkaar, keer op keer bereikt hun relatie een kritiek
punt, maar kan Thomas niet beslissen te vertrekken. Wat gebeurt er in een relatie als de prille liefde allang heeft
plaatsgemaakt voor sleur en je in een ritme terecht bent gekomen van de hond uitlaten, na elkaar naar bed gaan en
ruziemaken over wie de deur van de koelkast open liet staan? Thomas en Mary gaat over de pijn die het hele gezin voelt
wanneer een koppel besluit dat het nu echt over is.
Italian Ways: On and Off the Rails from Milan to Palermo Tim Parks 2014-05-05 An Italian travelogue describes the
trains that traverse the country, from the architecture of old train stations to the new high-speed railways, and
portrays the author's memorable encounters along the way.
Kosmikomische verhalen / druk 2 Italo Calvino 2010-11 Verhalen over een wezen dat zo oud is als het heelal.
The Story of Motown Tim Parks 1979 The author of Italian Neighbors takes a lighthearted look at Italian family life
with an eye for detail and character that reveals the nature of relationships and culminates in a beach holiday
epitomizing the best in Italian life. 30,000 first printing. $35,000 ad/promo. Tour.
Last Vanities Fleur Jaeggy 1998 A dementedly prim wife spies on her husband and is hammered to death by his paramour of
the moment; a seemingly kind maid who mothers a wealthy orphan sets the house on fire; a retired couple are about to
celebrate their 50th wedding anniversary when the husband throws himself out the window, or does his wife give him a
little help? Set in mundane, repressed middle-class environments, these tales pivot on terrible slips off the leash.
The Novel Tim Parks 2015 The Novel: A Survival Skill radically reevaluates traditional literary criticism offering an
exciting account of what is really at stake in the business of writing and reading.
De gelukkigste kinderen van de wereld Rina Mae Acosta 2017-03-21 Het is de wens van elke ouder: gelukkige kinderen. En
wat is de sleutel tot dit succes? Welnu, die ligt ergens in ons eigen land. Onlangs werd het door Unicef weer
vastgesteld, Nederlandse kinderen zijn het gelukkigst. Blijkbaar doen we iets heel erg goed, maar wat? Misschien leer
je wel het meest over je eigen cultuur als je een keer door de ogen van een buitenlander kijkt. Michele Hutchison en
Rina Mae Acosta zijn beiden met Nederlanders getrouwd, ze wonen hier en voeden hier hun kinderen op. Allebei hopen ze
op het typisch Nederlandse resultaat dat ze overal om zich heen zien: evenwichtige en onafhankelijke baby’s, kinderen
en tieners. Met een scherpe blik en veel humor observeren ze de Nederlandse praktijken, in de hoop het geheim te
ontrafelen. Laat de rest van de wereld er zijn voordeel mee doen, en laten wij er zuinig op zijn. ‘Alle ouders zouden
dit boek moeten lezen.’ – The Daily Mail ‘Briljant, briljant, briljant!’ – BBC Radio 2 Breakfast Show ‘Een plezier om
te lezen!’ – Joris Luyendijk, Londen ‘Een geweldig boek.’ – The Sun
Hell and Back Tim Parks 2011-04-18 Filled with humor and insight, a vast array of thought-provoking reflections on
literature and the art of writing discusses literary masterpieces from such authors as Samuel Beckett, Jorge Luis
Borges, Henry Green, Christina Stead, and Giovanni Verga.
Italiaanse buren Tim Parks 2012-10-11 De Engelse schrijver Tim Parks woont in de buurt van Verona met zijn vrouw en
drie kinderen. Hij heeft aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het is niet te verdwalen in de doolhof van regels,
gewoontes, normen en waarden die het alledaagse leven in Italië bepalen.
Crime Scenes Anne Mullen 2000 The essays in this collection are based on papers given at a conference on detective
fiction in European culture, held at the University of Exeter in September 1997. The range of topics covered is
designed to show not only the presence and variety of narratives of detection across different European countries and
their different media (although there is a predictable emphasis on the novel). It also illustrates the fertility of the
genre, its openness to a spectrum of readings with different emphases, formal as well as thematic. Approaches to
detective fiction have often tended to confine them-selves to 'symptomatic' interpretation, where details of the
fictional world represented are used to diagnose a specific set of social preoccupations and priorities operative at
the time of writing. Such approaches can yield valuable insights. Nonetheless there is a risk of limiting the value of
the genre as a whole solely to its role as a mirror held up to society. In this perspective, issues of structure and
style are sidelined, or, if addressed, are praised to the extent that they approach invisibility -- concision,
spareness, realism are the qualities singled out for praise. The genre also gives much scope for formal innovation -and indeed has often attracted already established 'mainstream' writers and filmmakers for just this reason. The
eclectic diversity of the detective narratives considered in this volume reveal the malleability of the traditional
constraints of the genre. The essays bear rich testimony to the value of considering the interplay of thematic and
structural issues, even in the most apparently unselfconscious and popular (or populist) forms of narrative. The
patterns of reassurance, the triumph of intellect and the ordered, rational world 'of old' are now challenged by the
need to foreground the problems, ambiguities and uncertainties of the self and of society. The plurality of meanings
and the antithetical imperatives explored in these detective narratives confirm that the most recent forms of the genre
are not mere palimpsests of their 'golden age' precursors. The subversion of traditional expectations and the
implementation of diverse stylistic devices take the genre beyond mere homage and pastiche. The role of the
reader/spectator and critic in conferring meaning is a crucial one.
Bilingual Minds Aneta Pavlenko 2006-01-01 Do bi- and multilinguals perceive themselves differently in their respective
languages? Do they experience different emotions? How do they express emotions and do they have a favorite language for
emotional expressions? How are emotion words and concepts represented in the bi- and multilingual lexicons? This
ground-breaking book opens up a new field of study, bilingualism and emotions, and provides intriguing answers to these
and many related questions.
Europa Tim Parks 2012-10-11 'Europa' is de koortsige, obsessieve monologue intérieur van Jerry Marlow, een leraar
Engels in Italië die met een stel collega's en studenten op weg gaat naar Straatsburg om een petitie in te dienen.
Hooggestemde idealen zijn niet aan de orde in deze veldtocht: de leraren vinden dat ze worden achtergesteld bij hun
Italiaanse collega's. Eindelijk komt 'Europa' eens van pas. Jerry heeft geen politieke motieven. Hij is alleen
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fruitless journey through the conventional medical system only to find relief in the most unexpected place: a breathing
exercise that eventually leads him to take up meditation. This was the very last place Parks anticipated finding
answers; he was about as far from New Age as you can get. As everything that he once held true is called into question,
Parks confronts the relationship between his mind and body, the hectic modern world that seems to demand all our focus,
and his chosen life as an intellectual and writer. He is drawn to consider the effects of illness on the work of other
writers, the role of religion in shaping our sense of self, and the influence of sports and art on our attitudes toward
health and well-being. Most of us will fall ill at some point; few will describe that journey with the same verve,
insight, and radiant intelligence as Tim Parks"--Provided by publisher.
Italian Life Tim Parks 2020-07-30 'Parks...offers detailed cultural observation, witty yet eagle-eyed, of what makes
Italians so Italian' The Times How does Italy really work? When Valeria travels from hot, dusty Basilicata to begin her
studies in a northern university town, she has little idea of the kind of education she will find there. Italian Life
is her story, and that of the students and professors around her: a story of power and corruption, influence and
exclusion, and the workings of a society where your connections are everything. Written with flair and insight, Italian
Life joins Tim Parks' bestselling books about his beloved and paradoxical adopted country. It is a gripping,
entertaining, behind-the-scenes account of how Italy actually happens, and the ways it can surprise those who know it
inside out. 'A satisfyingly truthful, entertaining and provocative comedy' Daily Telegraph
Understanding Tim Parks Gillian Fenwick 2003 "Fenwick reckons with Parks's full literary range, from his novels and
nonfiction books to his translations and journalism, and sheds light on the work of a versatile English writer whose
international recognition is steadily growing."--BOOK JACKET.
De dienares Tim Parks 2012-04-26 Seks is verboden op het Dasgupta Instituut. Dus wat doet de bruisende onruststookster
Beth Marriot daar in vredesnaam? Wat heeft een vitale jonge vrouw met een gigantisch ego in de vegetarische keuken van
een boeddhistische ashram te zoeken, waar je om vier uur wakker gemaakt wordt door een gong en om negen uur gaat slapen
na een zegening en een kopje rooibosthee? Beth worstelt met haar verleden en mist vertrouwen in de toekomst, in
zichzelf. Haar nieuwsgierigheid is echter groter dan haar strijd. Ze vindt zichzelf steeds opnieuw uit om haar nieuwe
zelf ook weer even snel af te breken. Het resultaat is een fascinerend, bij tijd en wijle zelfs hilarisch boek, waarin
TIm Parks de westerse obsessie met het individu scherp afzet tegen het boeddhistische principe van ahimsa: het
denkbeeld dat het zelf niet bestaat.
Adultery & Other Diversions Tim Parks 1998 "Drawing on anecdote, autobiography, and an extraordinary range of reading,
novelist Tim Parks has fused together essay and narrative to create a beguilingly new reading experience, at once
charming, gripping and intellectually mind-blowing. Whether he is exploring ghosts or First World War Heroes, Indian
gods or Verona Football Club, adultery or the EC, each piece moves with masterful assurance towards those moments of
illumination when finally we appreciate, if only fleetingly, the relationship between our most intimate experiences and
the larger world of ideas, and in doing so grasp the principles that underlie our modern way of life."
Italian Neighbors Tim Parks 2003 An American expatriate describes life in Verona, Italy, the collision between invading
surburbia and the die-hard peasant tradition, the architecture, wine bottling, and the Veronese people. Reprint.
An Italian Education Tim Parks 2015-01-07 A “marvelous” Mediterranean memoir of an expatriate father raising his
children in Italy—from the author of Italian Neighbors (The Washington Post). Tim Parks offers another lively firsthand
account of Italian society and culture—this time focusing on all the little things that turn an ordinary newborn infant
into a true Italian. When British-born Tim Parks heard a mother at the beach in Pescara shout to her son, “Alberto,
don’t sweat! No you can’t go in the sea till eleven, it’s still too cold, go and see your cousin in row three number
fifty-two,” he was inspired to write about parenting in Italy—which he was doing himself at the time after adopting the
country as his own. In this humorous memoir, Parks offers an enchanting portrait of Italian childhood that shifts from
comedy to despair in the time it takes to sing a lullaby. The result is “a wry, thoughtful, and often hilarious book .
. . a parable of how our children, no matter what, are other than ourselves” (The New Yorker). “Glimpses of Italy that
are fond, critical, pithy and penetrating.” —The Atlanta Journal-Constitution
Sweet Days of Discipline Fleur Jaeggy 2019-10-29 On the heels of I Am the Brother of XX and These Possible Lives, here
is Jaeggy's fabulously witchy first book in English, with a new Peter Mendelsund cover A novel about obsessive love and
madness set in postwar Switzerland, Fleur Jaeggy’s eerily beautiful novel begins innocently enough: “At fourteen I was
a boarder in a school in the Appenzell.” But there is nothing innocent here. With the off-handed remorselessness of a
young Eve, the narrator describes her potentially lethal designs to win the affections of Fréderique, the apparently
perfect new girl. In Tim Parks’ consummate translation (with its “spare, haunting quality of a prose poem,” TLS), Sweet
Days of Discipline is a peerless, terrifying, and gorgeous work.
An Italian Education Tim Parks 1996
Leer ons stil te zitten Tim Parks 2011-08-24 Leer ons stil te zitten is het bijzonder onderhoudende verhaal van Tim
Parks' zoektocht naar genezing. Wanneer Parks wordt gekweld door pijn die niemand lijkt te kunnen verklaren of
verhelpen, wordt hij gedwongen een paar harde waarheden over de relatie tussen lichaam en geest, over onze hectische
samenleving en over zijn schrijverschap onder ogen te zien. Na een vruchteloze gang langs de loketten van de
traditionele geneeskunde vindt hij tot zijn eigen verbazing verlichting in het doen van ademhalings- en
ontspanningsoefeningen. Uiteindelijk komt hij zelfs uit bij meditatie, en dit was wel het allerlaatste wat Parks
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verwachtte. Gaandeweg rijzen bij Parks vragen over het effect van ziekte op het werk van geliefde schrijvers, over de
rol van religie als vormende kracht bij de ontwikkeling van ons zelfbeeld, en over de invloed van sport en kunst op
onze ideeën over gezondheid en welbevinden. Iedereen krijgt op enig moment met ziekte te maken - weinigen zullen die
ervaring met zo veel elan, inzicht en intelligentie kunnen beschrijven als Tim Parks.
Een huis in Toscane Frances Mayes 2011-03-22 Als de Amerikaanse Frances Mayes een verlaten villa koopt op het
platteland van Toscane treft ze verbleekte frescos aan onder het stucwerk in haar eetkamer, een wijngaard die is
overgroeid door braamstruiken, en een verdwaalde schorpioen onder haar kussen. Op de markten van de stadjes in de
naburige heuvels gaat Mayes op zoek naar de nuances van het Italiaanse landschap, de geschiedenis en de keuken. Vanuit
haar moestuin bereidt zij heerlijke recepten die in dit boek zijn verzameld. Wat Peter Mayle deed voor de Provence doet
Mayes in Een huis in Toscane _ ze schrijft met geestdrift en passie over de genoegens van een ander land. Een huis in
Toscane is een wereldwijde bestseller, een must voor iedereen die van Italië houdt. Het boek is verfilmd als Under the
Tuscan Sun met Diane Lane in de hoofdrol. Frances Mayes schrijft over koken en reizen voor The New York Times en Food
and Wine. Zij woont afwisselend in San Francisco en in Cortona, Italië. Het is geen reisverhaal, geen kookboek, geen
antropologische studie, geen autobiografie, geen geschiedenisboek, geen groengids en geen handleiding voor succesvol
verbouwen. Het is dat allemaal tezamen. standaard der letteren Haar warme gevoelens voor Toscane weet Frances trefzeker
te formuleren. de volkskrant Dit prachtig geschreven boek over wonen in Italië, de liefde voor een huis en allerlei
culinaire genoegens is ideaal om cadeau te geven. Maar lees het eerst zelf _ het is fantastisch. usa today
Juggling the Stars Tim Parks 2011-04-18 This comic thriller is the hugely enjoyable prequel to Mimi’s Ghost.
Italie op het spoor Tim Parks 2013-06-25 `Dit land zien per trein betekent een cruciale vraag stellen: maakt Italië wel
of geen deel uit van de moderne wereld? Aldus Tim Parks in Italië op het spoor. In zijn eerste Italië-boek in meer dan
tien jaar schetst hij een loepzuiver beeld van het land. Of het nu om zijn forensenrit Verona-Milaan gaat of om
incidentele reizen naar Napels, Sicilië of Rome, Parks zet zijn dertig jaar hilarische en gekmakende reisavonturen in
om ons het `charmant-irritante dystopische paradijs dat Italië is te tonen.
Rapids Tim Parks 2011-04-18 Gathering for a kayaking vacation in the Italian Alps, six adults and nine teenagers under
the leadership of the enigmatic Clive and his fragile girlfriend, Michela, experience unexpected hazards that threaten
their lives. By the author of Europa. 12,500 first printing.
Judge Savage Tim Parks 2011-04-18 Recently promoted to Crown Court judge, middle-aged Daniel Savage decides that it is
finally time to settle down, give up philandering, renew relationships with his family, and live an exemplary life in
light of his new position, but a young woman from his past possesses a secret that could ruin his career and marriage.
25,000 first printing.
De geest van Massimina Tim Parks 2012-10-11 Morris Duckworth kan Massimina niet vergeten. Twee jaar geleden was hij er
samen met haar vandoor gegaan. Maar hoewel Morris hun ontsnapping tot een heuse ontvoering wist te maken met
dreigbrieven en het innen van losgeld en al raakte hij hevig verliefd. Uiteindelijk was de moord op het meisje meer een
straf dan een misdaad: het overkwam hem, hij kon er niets aan doen. Nu, als geacht inwoner van Verona en getrouwd met
Massimina s jongere zusje realiseert hij zich dat het lot een spelletje met hem heeft gespeeld. Hij zal het verlies van
Massimina nooit kunnen verwerken. Maar blijkbaar kan ook de overleden Massimina op haar beurt Morris niet vergeten. Hij
hoort haar stem, ziet het portret op haar graf naar hem knipogen en in het museum neemt een schilderij van een madonna
Massimina s trekken aan. De geest van Massimina lijkt Morris Duckworth de weg naar zijn verlossing te wijzen: hij zet
zich in voor de Afrikaanse asielzoekers in Verona en laat hen, tegen de zin van zijn barse en achterdochtige zwager in,
werken op de familiewijngaarden. Een nieuwe Morris, een beter mens? Nee, Morris Duckworth blijft de arrogante, amorele
snob die telkens meent de ander te slim af te zijn maar uiteindelijk steeds door de werkelijkheid wordt ingehaald. En
wanneer hij er niet meer uitkomt is er altijd wel een zwaar voorwerp in de buurt waarmee hij het vege lijf kan redden
De geest van Massimina is het vervolg op Nieuwe kleren voor Massimina. Het is een inktzwarte komedie, vol Engelse humor
en doortrokken van de geur van Italië.
Cleaver Tim Parks 2011-04-18 In the aftermath of his celebrated interview with the president and his son's publication
of an incriminating memoir, journalist and documentary filmmaker Harold Cleaver unexpectedly relocates to a remote
Alpine village where he intends to spend the rest of his life, with unexpected results. 10,000 first printing.
The Hero's Way: Walking with Garibaldi from Rome to Ravenna Tim Parks 2022-07-12 The acclaimed author of Italian Ways
returns with an exploration into Italy's past and present--following in the footsteps of Garibaldi's famed 250-mile
journey across the Apennines.
The Edge of the Horizon Antonio Tabucchi 2015-08-27 New Directions is proud to be the publisher of the the
distinguished Italian novelist Antonio Tabucchi, whose works include The Edge of the Horizon, a story of an
“unimportant death,” now available for the first time in a paperback edition. Late on night, the body of a young man is
delivered to the morgue of an Italian town. The next day's newspapers report that he was killed in a police raid, and
that went by the obviously false name "Carlo Nobodi." Spino, the morgue attendant on duty at the time, becomes obsessed
with tracing the identity of the corpse. "Why do you want to know about him?" asks a local priest. "Because he is dead
and I'm alive," replies Spino. In this spare yet densely packed cautionary tale, Tabucchi reminds us that it is
impossible to reach the edge of the horizon since it always recedes before us, but suggests that some people "carry the
horizon with them in their eyes."
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