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buitenwereld: via haar borduurwerk.
Antifragiel / druk 1 Nassim Nicholas Taleb

Levensdraden strekt zich uit van middeleeuws

2013-05-04 Filosofische studie over de betekenis

Frankrijk tot naoorlogs Nederland, van een

van toeval, onzekerheid, risico en menselijk falen.

krijgsgevangenkamp in Singapore tot een

Attività estrattive: cave, recuperi, pianificazione. Il

familiezolder in Schotland, van de politieke

P.r.a.e. della regione Campania Antonio Del

propaganda van het tapijt van Bayeux en

Gaudio 2007

soldaten uit de Eerste Wereldoorlog met PTSS tot

Levensdraden Clare Hunter 2019-08-23 Voor de

de kaarten die meisjes in de Nieuwe Wereld

moeders van verdwenen jongeren in Argentinië

naaiden. Het is een kroniek van identiteit, protest,

was het in de jaren zeventig moeilijk om te

herinnering, macht en politiek, meesterlijk verteld

protesteren. Maar elke donderdag liepen ze langs

aan de hand van de geschiedenis van mannen

de overheidsgebouwen met hoofddoeken waarop

en vrouwen die, dwars door de eeuwen en over

ze hun namen hadden geborduurd. Zo voerden

continenten heen, de taal van naald en draad

ze actie, met naald en draad als wapen. Mary,

hebben gebruikt om hun stem te laten horen,

Queen of Scots stond in zestiende-eeuws

zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

Engeland onder huisarrest. Haar brieven werden

Levensdraden is een even fascinerend als

gecensureerd. Toch wist ze geheime

ontroerend boek over de grote sociale,

boodschappen over te brengen aan de

emotionele en politieke betekenis van handwerk.
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Clare Hunter is textielkunstenaar en -curator. Zij

sentimenteel.’ The Irish Times ‘Als dit je niet

schreef deze unieke geschiedenis met een grote

raakt, ben je echt van steen. Deze personages

kennis van een ambacht dat al te vaak over het

zijn zó levensecht, dat je ze direct in je hart sluit.’

hoofd is gezien of vergeten.

Heat ‘Een fantastische schrijver, die met recht de

Achter de horizon Ciara Geraghty 2020-11-17

Ierse Jojo Moyes wordt genoemd. Ze schrijft

Een onverwachte reis verandert het leven van

prachtig: warm, humoristisch en empathisch.’ Irish

twee vriendinnen voorgoed Voor de lezers van Jill

Examiner ‘Achter de horizon maakte me aan het

Mansell, Rosie Walsh en Jojo Moyes Terry en Iris

lachen én aan het huilen, allemaal in de spanne

zijn al heel lang hartsvriendinnen die alles met

van één pagina.’ Patricia Scanlan ‘Dit is feelgood

elkaar delen. Als Terry langsgaat om Iris’

op zijn best: even ontroerend als vermakelijk.’

achtenvijftigste verjaardag te vieren, maar haar

The Independent

huis volkomen verlaten aantreft, weet ze meteen

Dalle esigenze alle opportunità. La difesa

dat er iets heel erg mis is. Iris staat met volle

idraulica fluviale occasione per un progetto di

overgave midden in het leven, maar omdat ze wel

«paesaggio terzo» Michele Ercolini 2006 This

een ernstige chronische ziekte heeft, is Terry

book sets itself specific objective: namely, the

bang dat Iris misschien een radicale beslissing

consideration of the design of the river landscape

heeft genomen. Dan krijgt ze een brief waaruit

as a cultural and social investment. The aim is at

blijkt dat haar angstige vermoeden klopt: Iris is op

"control" of a landscape which is transformed

weg naar Zwitserland, om daar in een kliniek voor

while preserving harmonious forms and structures

levensbeëindiging een waardige dood tegemoet

that are sustainable from an ecological and

te zien. Terry reist haar achterna, samen met

environmental aspect, and is continually

haar dementerende vader Eugene, die ze niet

redesigned on the basis of human requirements,

zomaar achter kan laten. Ze is vastbesloten haar

without overwhelming nature. The need for

vriendin op andere gedachten te brengen. Maar

hydraulic defence of the rivers thus becomes an

als ze Iris ingehaald heeft, blijkt die niet

opportunity for a "third landscape" project, a

omgepraat te kunnen worden. Als ze besluiten de

chance to transform "non-places" into "places."

reis met zijn drieën voort te zetten, volgen zes

De dochter van de President James Patterson

emotionele dagen die eigenlijk de ergste van

2021-06-07 Met details die alleen een president

Terry’s leven zouden moeten zijn, maar tot de

kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt

beste zullen gaan behoren. In de pers ‘Heel

inzicht over hoe het er achter de schermen van

aangrijpend, heel grappig en nergens overdreven

het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een
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nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de

Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor

vorige first family die boven aan de hitlijst staat

over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt

van een internationale terroristische organisatie.

een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds,

Matthew Keating is een voormalig Navy seal en

die het klimaat nog niet goed kennen, worden

de vorige president van de Verenigde Staten.

overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs

Nadat een dappere maar noodlottige militaire

leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees

missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft

verder »

gekost, verhuist hij naar het platteland van New

Lutje Giel Ole Lund Kirkegaard 2012-04-03 Lutje

Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van

Giel en zijn vriendjes halen veel en vaak

een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-

kattenkwaad uit. De kruidenier uit het dorp en de

president wordt nooit meer een gewone burger.

buurvrouw weten niet wat hen overkomt. En de

En een oud-president heeft vijanden. Wanneer

moeder van Willem Pieter praat zo raar. Lutje

zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-

Giel laat alle kinderen lachen. Een uniek boek

training en alle connecties die hij als president

van een uniek schrijver.

heeft opgedaan in om haar te redden. Want het

Oasis 1994

is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het

De wegen van de wereld Nicolas Bouvier 2009

Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur

Beschrijving van een reis met de auto van

Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-

Zwitserland naar Afghanistan in 1953-1954.

President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare

L'Elettrotecnica 1971

figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

Catalogo dei libri in commercio 1999

Het land van duizend morgens Lauraine Snelling

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23

2012-03-06 De belofte van gratis land lokt Roald

Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill

en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis

in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een

hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie

grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot

lange jaren sparen en een barre overtocht naar

Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te

Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van

komen logeren. Margot werkt aan een boek over

New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed

de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet

leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een

dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen

mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven

met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon

betekent keihard bikkelen, onder primitieve

Colm kan zich allerminst vinden in de plannen

omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere

van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn
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ouders alle contact met zijn vader verbroken,

zijn neushoornkever Baxter en alle andere

maar nu JP van plan is de vuile was over de

kevervrienden. Darkus moet haar en haar

familie buiten te hangen, voelt Colm zich

spionerende gele lieveheersbeestjes te slim af

geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij

zijn. Zal het hem lukken de keverkoningin te

daarvoor de degens moet kruisen met de

stoppen?

charmante en onafhankelijke Margot. In de pers

Bibliografia nazionale italiana 1988

‘Net als in de voorgaande romans van de auteur

Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den

is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend

Kerchove 2021-03-16 Combineer de

en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om

gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet

met regenachtige dagen op de bank onder een

met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70

dekentje met een kop thee te lezen en absoluut

eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met

een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl

uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke

‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je

vetverbranding te activeren Elke dag met volle

bent.’ Libelle

teugen genieten van veel verse groenten, fruit en

Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het

het beste wat de zee te bieden heeft, is de

leven op een high school met wel heel bijzondere

sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In

leerlingen De spanning tussen de normo's en de

haar nieuwe boek Keto in 15 minuten Mediterraan

monsters loopt hoog op. Frankie en Melody

toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove

vinden dat de tijd gekomen is om beide groepen

hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het

voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze

mediterrane dieet combineert met de kracht van

bedenken een geniaal plan. Maar dan hebben ze

gezonde vetten voor meer energie, een vlottere

niet op Cleo gerekend. Deze populaire

vetverbranding en een sterker immuunsysteem.

Egyptische prinses was lange tijd de

Met 21 gedetailleerde dagmenu's (met

bijenkoningin onder de monsters en doet er nu

boodschappenlijstjes en meal preptips) om je

alles aan om het masterplan van Frankie en

natuurlijke vetverbranding te activeren en van de

Melody te laten mislukken.

low carbkeuken een duurzame, flexibele

Manuale tecnico di ingegneria naturalistica

levensstijl te maken. De 70 mediterrane

Emilia-Romagna. Assesorato all'Ambiente 1997

gerechten bereid je in minder dan 15 minuten en

Keverkoningin M.G. Leonard 2017-05-18

zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels

Modekoningin Lucretia Cutter heeft kwade

lactosevrij en een combinatie van vegan,

plannen, die levensgevaarlijk zijn voor Darkus,

vegetarisch, vis en gevogelte.
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L'Italia forestale e montana 1994

misschien is dat wel precies wat hen in elkaar

Repertorio generale della Giurisprudenza italiana

aantrekt - die andere kijk op gewone dingen. De

1975

cursus is inmiddels allang afgelopen, maar elke

L'uomo delle ceramiche Sandro Spreafico 2006

donderdagochtend om acht uur ontmoeten ze

Stormwaarschuwing Maria Adolfsson 2020-02-26

elkaar in een restaurant. Om te ontbijten, om bij

Keer terug naar Doggerland, waar de stilte soms

te praten en om ervaringen uit te wisselen. En zo

gevaarlijker is dan de storm. Dit is het vervolg op

ontstaat de ontbijtclub - basis voor een hechte

de Scandinavische thrillersensatie Misleiding van

vriendschap, bron van bemoediging en steun, en

Maria Adolfsson. Stormwaarschuwing is de

al snel niet meer weg te denken uit hun levens.

tweede Doggerland-thriller van thrillerauteur Maria

Gelittekende harten Max Blecher 2015-05-29

Adolfsson. Het is kerstmis wanneer een man

‘Vijfduizend patiënten met bottuberculose liggen

dood wordt aangetroffen op Noorö, het

in Berck in het gips en wachten op hun genezing.

noordelijkste eilandje van Doggerland. Karen

De gruwelijke ziekte kiest bij voorkeur gewrichten

Eiken Hornby stort zich op het onderzoek,

uit – wervels, heup, knie – die meteen worden

opgelucht zo de festiviteiten te kunnen vermijden.

geïmmobiliseerd. De zieken liggen languit in hun

Wanneer een tweede lichaam wordt gevonden,

karretjes en bedden, verloren in dagdromen,

begint het er steeds meer op te lijken dat haar

verzonken in eindeloze lectuur of onthecht in de

familieleden bij de moorden betrokken zijn. Meer

oneindige contemplatie van de onmetelijkheid van

dan ooit wordt het een levensgevaarlijke

de oceaan.’ In deze autobiografische roman

evenwichtsoefening tussen haar privéleven en

schetst Max Blecher van binnenuit de wereld van

haar rol bij de politie.

terminale patiënten. Zijn alter ego, Emanuel, komt

Esopet 1881

in een wereld terecht die niet meer aan de

De ontbijtclub Debbie Macomber 2014-11-04

levenden toebehoort, en nog niet aan de doden –

Moet je op elkaar lijken om goede vriendinnen te

het is de wereld van de ‘ondoden’, in het

kunnen worden? Ooit zouden Clare, Elizabeth,

kuuroord Berck-sur-Mer, de ‘stad der

Karen en Julia deze vraag met `ja hebben

verdoemden’.

beantwoord, maar nu weten ze wel beter... De

Alta frequenza 1971

wegen van de vier vrouwen kruisen tijdens een

Door bloed gebonden Amy Blankenship

cursus dagboek schrijven. Allemaal hebben ze

2019-01-10 Met de bloedspreuk verbroken,

hun eigen redenen om erheen te gaan, al even

klauwde Kane zich een weg uit de grond en

verschillend als de levens die ze leiden. Maar

zocht naar de zielsverwant die hem had bevrijd
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om te ontdekken dat ze was verdwenen. Met

dochter achter. Wanneer Isabelle zelf kinderen

niets meer te verliezen en wraak in zijn

krijgt, blijkt haar jeugd ernstige sporen achter te

gedachten, begon hij een oorlog. Het laatste wat

hebben gelaten en lijkt de geschiedenis zich te

hij verwachtte, was zijn ongrijpbare zielsverwant

herhalen. Of toch niet?

vinden op het pad van vernietiging dat hij had

Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het

veroorzaakt. Hij raakt snel geobsedeerd, kijkt toe

begin van het nieuwe academiejaar krijgt

wanneer ze niet kijkt, luistert wanneer hij niet is

hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief.

uitgenodigd en achtervolgt haar overal... en de

Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal

demon die hem achtervolgt, weet dat ze zijn

buitenlandse studenten aan de Leuvense

zwakte is. Om haar te beschermen, belooft Kane

universiteit drastisch moet verminderen. Om die

dat ze hem zal haten, zelfs als hij zich bij de

eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van

demonenkant moet voegen om het te doen. Maar

vreemde origine opsluiten in een ruimte met een

hoe kan hij haar beschermen tegen haar grootste

beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij

vijand van allemaal als hij die vijand zelf is?

slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie

PUBLISHER: TEKTIME

aanwijzingen te geven om de studenten te

Annali Accademia italiana di scienze forestali

redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen.

1996

Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de

Wij zijn niet als hagedissen Erika Bianchi

eerste ontvoerde student. De boodschap is echter

2020-04-16 Een prachtige, tedere en soms rauwe

zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt.

roman over hoe de fouten van ouders op de

Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus

schouders van kinderen vallen. De Bretonse kust,

dan te proberen om het raadsel op tijd op te

1948. Het is eind juli, de Tour de France is in

lossen. De race tegen de klok is begonnen.

volle gang en de achttienjarige Zaro Checcacci,

Ideale buren Brenda Novak 2011-10-07 Het is

monteur van de Italiaanse ploeg, ontmoet de

een prachtige, zonnige dag in mei, en Samantha

jonge Franse serveerster Lena. Negen maanden

Duncan ligt zich te pletter te vervelen bij het

later wordt Isabelle geboren, maar Zaro wil niets

zwembad in haar achtertuin. Haar moeder, Zoe,

van het kind weten. Tien jaar later besluit Lena

is op haar werk; van haar neurotische

dat het genoeg is en zoekt Zaro in Italië op. Die

aanstaande stiefvader mag ze nergens

is inmiddels getrouwd en heeft een zoontje. Lena

aankomen, en omdat ze de ziekte van Pfeiffer

vestigt zich met Isabelle in het dorpje, maar als

heeft, is ze gedwongen thuis te blijven van

ze een nieuwe liefde ontmoet, laat ze haar

school. Ze is dan ook blij als ze de buurvrouw

manuale-tecnico-malaguti-centro

6/9

Downloaded from amalattea.com on
August 17, 2022 by guest

hoort thuiskomen. Misschien heeft Tiffany wel tijd

Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover

om even met haar te kletsen. Privédetective

na te denken. Hoe moeten we onze economische

Jonathan Stivers van De Laatste Linie wordt

relance organiseren? Hoe bereiken we een

gevraagd om Zoe Duncan te helpen bij het

wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren

opsporen van haar spoorloos verdwenen dochter.

om Europa te versterken? Hoe moeten we onze

Omdat niemand iets heeft gezien of gehoord en

relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen

er geen enkel spoor is, is hij ervan overtuigd dat

steden een rol spelen in onze democratische

Sam door iemand uit haar naaste omgeving is

samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze

ontvoerd. Maar zelfs hij weet niet hoe dichtbij

crisis?

Sam is, tot hij begint te vermoeden dat de

Vignevini 1995

keurige buren misschien niet zo netjes zijn als ze

De geniale stad Koen De Vos 2019-10-12 De

doen voorkomen...

geniale stad, Waarom Florence zoveel genieën

Het verboden dakterras Fatima Mernissi 1998

voortbracht in haar gouden vijftiende eeuw, van

Erosione e conservazione del suolo Vincenzo

Koen De Vos. Prachtige geschiedenis over de

Bagarello 2006

geniale kunstenaars in Florence. De geniale stad

De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17

van wetenschapper Koen de Vos is een ode aan

"De wereldwijde corona-pandemie is een

de Italiaanse renaissance. Een prachtige

geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide

geschiedenis over de geniale kunstenaar in

handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke

vijftiende-eeuws Florence en de meesterwerken

boodschap van Karel Vinck, gewezen

die zij nalieten. Wat de zeventiende eeuw voor

topmanager, die talrijke grote bedrijven door een

Amsterdam is, is de vijftiende eeuw voor

zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-

Florence. In minder dan honderd jaar maakte

)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk

deze stad een uitzonderlijke bloeiperiode door die

kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande

tal van genieën voortbracht, zoals Leonardo da

orde staat op losse schroeven, structuren worden

Vinci, Michelangelo, Rafaël, Machiavelli, Botticelli,

vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om

Brunelleschi, Donatello, Fra Angelico, Lorenzo de’

cruciale verbeteringen door te voeren, om

Medici en Amerigo Vespucci. Met hun werken

stappen te zetten naar een betere wereld. Een

legden deze kunstenaars en geleerden de kiem

wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,

voor de renaissance, een periode die enkele

duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek

fundamentele innovaties in de kunst zou

nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim

introduceren. Deze meesterwerken worden over
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de hele wereld bewonderd en hebben grote

supernatuurlijke wezens. Als Cleo op hun

invloed uitgeoefend op onze westerse cultuur.

boerderij belandt vliegen de vonken echt in het

Hoe is die ongeëvenaarde bloei te verklaren?

rond. Deze spetterende novelle voor de

Hoe is het mogelijk dat een stadje met 60.000

volwassen lezers bevatten een letterlijke rol in het

inwoners in nauwelijks honderd jaar tijd zoveel

hooi, natte en hete gevechten tegen het vuur en

genieën voortbracht? Aan de hand van negen

een liefde, magisch tot de derde macht. Het

voorwaarden die genialiteit mogelijk maken,

domein van de Alpha: Sally heeft net ontdekt dat

schetst Koen De Vos in De geniale stad een

ze een heks is. Ben probeert de moord op zijn

beeld van de creatieve dynamiek in vijftiende-

clan te wreken. Zijn die twee te veel afgeleidt om

eeuws Florence. Hij laat zien hoe zoveel

te merken dat ze verliefd worden, op elkaar?

Florentijnse kunstenaars en denkers de loop van

Deze paranormale roman voor volwassenen gaat

de (kunst)geschiedenis voorgoed hebben kunnen

over sexy vormwisselaars, explosieve magie en

bepalen.

een romance op de werkplek die zo heet is dat

Beer Vormwisselaar Miljardair: Vier Boek Alpha

zelfs de koudste harten zullen smelten. Alpha's

Roman Bundel AJ Tipton 2017-03-24 Beer

Kerstvlam: Dean is een brandweerman die geen

miljardairs vechten voor hun ware liefde. Deze

geluk heeft. Donna is een briljante miljardair die

serie vol actie gaat over sterke mannen,

probeert zichzelf te bewijzen. Hun avonturen op

vrouwenvol zelfvertrouwen, stomende

zoek naar de liefde gaat ook over moedige pixies,

liefdesscenes in een magische multidimensionele

stomende strip-poker en een brandweer-romance

wereld die de zinnen prikkelt. Erfgenaam voor de

die te heet is om aan te pakken. Het geheel

Alpha: Orson loopt weg voor verplichtingen.

speelt zich af in dezelfde wereld als de "The

Casey wil alleen maar verbazingwekkend lekker

Elemental Viking" serie van AJ Tipton en bevat

eten koken. Als ze met elkaar in botsing komen is

memorabele hoofdrolspelers, zoals Lola, de

het effect eenvoudig heerlijk. Deze novelle bevat

misteriueze bovennatuurlijke bardame die meer

kookscenes waarbij u het water in de mond loopt,

weet dan ze ooit zal vertellen, Audrey, een heks

angstaanjagende gevechten tussen

met een tal

vormwisselaars en een liefde zo heet dat de

De hemel van Heivisj Benny Lindelauf 2010 Fing

spetters er van af vliegen. Mannen voor de Alpha:

Boon (ik-figuur), dochter uit een groot, arm

Cleo is een Alpha en CEO van haar eigen heel

eenoudergezin in Zuid-Limburg, kan goed leren.

succesvol bedrijf. Titus en Conner hebben een

Toch moet ze aan het werk bij een rijke familie.

boerderij dat een toevluchtsoord is voor

Als de oorlog uitbreekt, wordt het gezin Boon
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hard getroffen. Vanaf ca. 13 jaar.

Giornale della libreria 2006

De kindertrein Viola Ardone 2020
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