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1866: il Veneto diventa parte del Regno d'Italia. Per paura, un tipografo si rifiuta di pubblicare un manoscritto e costringe l'autore a riscriverlo. Motivo? L'opera traccia una
scomoda storia del Risorgimento, dall’ottica di un nobile napoletano in esilio per la sua opposizione all’unità d’Italia. Il suo nome era Giacinto De Sivo, e morirà di lì a un anno
dopo essere riuscito finalmente a vedere stampato il libro. La “Storia delle Due Sicilie” viene oggi riproposta per la prima volta dopo più di quarant’anni in questa nuova edizione
in due volumi. Un’occasione in più per leggere la storia del nostro paese come nessuno ha mai raccontato.
Cercasi tutor per un bambino di quattro anni. Deve essere disposto a trasferirsi in una remota tenuta di montagna. 3.000$/settimana in contanti. In fuga da assassini spietati,
quando leggo l’annuncio ho solo dieci dollari nel portafogli e mezzo serbatoio di benzina nella mia vecchia macchina. Il lavoro sembra la risposta alle mie preghiere, ma c’è un
inganno. Il padre del bambino è l’uomo più bello e più pericoloso che abbia mai conosciuto. Oscuramente seducente e scandalosamente ricco, Nikolai Molotov è un mistero
allettante, una contraddizione letale e attraente. Nocche rovinate e completi su misura, teneri vezzeggiativi e promesse sporche—il mio nuovo datore di lavoro mi attira come una
calamita, anche se l’istinto mi urla di scappare. Avrei dovuto dargli ascolto... perché non sono l’unica ad avere dei segreti. Il mio rifugio sicuro potrebbe essere la tana del
diavolo, e una volta che mi avrà reclamata, sarà troppo tardi per fuggire.
Dando continuidade à publicação da nova edição integral de A comédia humana, a Biblioteca Azul lança o oitavo volume da obra máxima de Honoré de Balzac. Entre os títulos
que compõem os tomos, que traçam um retrato das Cenas da vida parisienses, destaca-se A História dos Treze. A sociedade secreta fictícia criada por Balzac é um núcleo
dentro das Cenas da vida parisiense, constituído por três romances: Ferragus, A duquesa de Langeais e A menina dos olhos de ouro. Obras que compõem A comédia humana
– volume 8 – Estudos de costumes – Cenas da vida parisiense Ferragus Ferragus, um descendente do romance “negro” inglês ao mesmo tempo que é um dos primeiros
espécimes da literatura policial, retrata a paixão de um jovem solteiro por uma mulher casada, filha de um ex-prisioneiro membro de uma sociedade secreta. Augusto de
Malincour apaixona-se por Clemência, casada com Júlio Desmarets, filha de Ferragus. A duquesa de Langeais A duquesa de Langeais é um dos melhores romances deste
núcleo, com sua notável análise psicológica de uma paixão entre um general e uma mulher casada. A história da tentação de Armando de Montrivau pela sedutora Antonieta de
Langeais remonta ao período em que a duquesa era solteira e faz um retrato da elite parisiense do passado. Adaptado para o cinema por Jacques Rivette, entre outros. A
menina dos olhos de ouro A menina dos olhos de ouro é um dos primeiros romances a retratar uma paixão lésbica, que, sobretudo depois de Freud, proliferaria nas literaturas
modernas. Henrique de Marsay, membro da sociedade dos Treze, se apaixona por Paquita Valdez, mantida escravizada pela Marquesa de San Real, meia-irmã de Henrique,
apaixonada por Paquita. Este romance aparece, lido pela personagem Gilberte, em O tempo redescoberto, de Proust. História da grandeza e da decadência de César Birotteau
Um dos melhores romances de Balzac, Birotteau é, nas palavras do autor, “um anjo do comércio, um anjo espezinhado”. A ascensão, a ruína e a ressurreição social de um
honesto perfumista, intrigado por um ex-funcionário, é o mais perfeito retrato dos meandros das finanças, do capitalismo financeiro na praça comercial de Paris em pleno
período da Restauração. O baile promovido por Birotteu é considerada uma das cenas centrais de toda A comédia humana. A Casa Nucingen Neste romance, segundo Paulo
Rónai, tudo “é moderno: tanto o assunto como a forma. Essa série de especulações, truques e golpes concertados entre cúmplices entendidos, esses crimes comerciais não
previstos em nenhum Código são contados num estilo nervoso, rápido, irônico, ora familiar, ora dialetal.” O narrador ouve, em um restaurante, a conversa de quatro jornalistas,
que comentam a história do enriquecimento de Rastignac e sua relação com a bolha financeira representada pela figura do banqueiro Nucingen. Volumes de A comédia
humana reeditados pela Biblioteca Azul Balzac e A comédia humana: reunião de ensaios de Paulo Rónai sobre a obra de Honoré de Balzac. Volume 1: A vida de Balzac, por
Paulo Rónai; Prefácio à comédia humana, por Honoré de Balzac; Ao “Chat-qui-pelote”; O baile de Sceaux; Memórias de duas jovens esposas; A bolsa; Modesta Mignon.
Volume 2: Uma estreia na vida; Alberto Savarus; A vendeta; Uma dupla família; A paz conjugal; A sra. Firmiani; Estudo de mulher; A falsa amante; Uma filha de Eva. Volume 3:
A mensagem; O romeiral; A mulher abandonada; Honorina; Beatriz; Gobseck; A mulher de trinta anos. Volume 4: O pai Goriot; O coronel Chabret; A missa do ateu; A interdição;
O contrato de casamento; Outro estudo de mulher. Volume 5: Úrsula Mirouët; Eugênia Grandet; Os celibatários: Pierrette; O cura de Tours. Volume 6:Um conchego de solteirão
; Os parisienses na província: o ilustre Gaudissart; A musa do departamento; As rivalidades: a solteirona; O gabinete das antiguidades. Volume 7: Ilusões perdidas.
Demon Hunter vol.8 - L'onore di un guerrieroYoucanprint
Twenty-nine-year-old Satoru Fujinuma is floundering through life. Amid his daily drudgery, he finds himself in the grip of an incredible, inexplicable, and uncontrollable phenomenon that
rewinds time, a condition that seems to only make his drab life worse. But then, one day, everything changes. A terrible incident forever changes Satoru's life as he knows it...and with it,
comes a "Revival" that sends Satoru eighteen years into the past! In the body of his boyhood self, Satoru encounters sights he never imagined he would see again--the smile of his mother,
alive and well, his old friends, and Kayo Hinazuki, the girl who was kidnapped and murdered when he was a boy the first time around. To return to the present and prevent the tragedy that
brought him back to his childhood in the first place, Satoru begins plotting a way to change Hinazuki's fate...But up against the clock and a faceless evil, does eleven-year-old Satoru even
stand a chance?
La tensione nella piccola cittadina di provincia, in cui Demòna si sta recando per affrontare la sua rivale Viper in uno scontro all’ultimo sangue, è alle stelle. La misteriosa morte del maestro di
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Wing-Chun ha innescato una lotta fratricida con i rivali della scuola Ninjutsu. Poco è il tempo che la giovane cacciatrice di taglie ha per fermare la guerra tra le due scuole. Riuscirà a
smascherare l’assassino prima che la spirale d’odio porti ad altre morti e altri dolori?
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
The story is written in first person. It depicts the main character going outside Hampden and finding a special tree. The tree makes him day dream about a big temple in a land with three suns.
The temple was half-violet, half-blue. Some shadows attracted him into the inside. He thought he saw three flaming eyes watching him and he shouted twice and the vision was gone.Howard
Phillips Lovecraft was an American author of fantasy, horror and science fiction.He is notable for blending elements of science fiction and horror; and for popularizing "cosmic horror": the
notion that some concepts, entities or experiences are barely comprehensible to human minds, and those who delve into such risk their sanity. Lovecraft has become a cult figure in the horror
genre and is noted as creator of the "Cthulhu Mythos," a series of loosely interconnected fictions featuring a "pantheon" of nonhuman creatures, as well as the famed Necronomicon, a
grimoire of magical rites and forbidden lore. His works typically had a tone of "cosmic pessimism," regarding mankind as insignificant and powerless in the universe.Lovecraft's readership was
limited during his life, and his works, particularly early in his career, have been criticized as occasionally ponderous, and for their uneven quality. Nevertheless, Lovecraft's reputation has
grown tremendously over the decades, and he is now commonly regarded as one of the most important horror writers of the 20th Century, exerting an influence that is widespread, though
often indirect.
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