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van bestsellerauteur Rick
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Sadie Kane de aarde redden?

kosten, als het al werkt. Ze

Toen de jonge tovenaars

zouden wel gek moeten zijn om

leerden hoe je het pad van de

het te proberen. Nou, noem ze

oude Egyptische goden volgt,

gek!

wisten ze dat ze een belangrijke

Masterclass Steve Jobs

rol zouden moeten gaan spelen

Carmine Gallo 2012-06-18

bij het herstel van Ma’at (orde)

Steve Jobs was een visionaire

in de wereld. Wat ze niet wisten

en legendarische ondernemer.

was hoe chaotisch de wereld

Zijn slogan 'Think different' is

zou worden. De Chaos-slang

meer dan een marketingkreet,

Apophis is ontwaakt en dreigt

het is een manier van leven en

de aarde in drie dagen tijd te

werken. Maar je hoeft niet bij

vernietigen. De magiërs zijn

Apple te werken om van zijn

verdeeld, de goden verdwijnen

voorbeeld te kunnen leren! De

en degenen die overblijven zijn

innovatieve aanpak van Jobs en

zwak. Wat kunnen een paar

Apple kan voor iedereen

tieners beginnen tegen deze

werken. In dit boek, een

chaos? Er is een manier om

bestseller in de VS, onthult

Apophis te stoppen, maar het is

Carmine Gallo de zeven

zo moeilijk dat het Carter en

succesvolle principes die Steve

Sadie hun leven zou kunnen

Jobs toepaste in zijn eigen
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leven en werk. Gallo baseerde

journalisten ‘de vijand van het

zich daarvoor op honderden

volk’.In dit boek vertelt Jim

interviews met Apple-

Acosta onder meer over

medewerkers en op eigen

Trumps ontkenningen,

onderzoek. Met dit boek leer je

beschuldigingen en pogingen

anders kijken naar je eigen

om de democratie te

verhaal, je visie - en ook naar je

ondermijnen. Hij bracht

carrière, je klanten en je merk.

honderden uren door met het

Vijand van het volk Jim Acosta

personeel van het Witte Huis,

2019-06-12 Een gevaarlijke tijd

en schetst levendige portretten

om de waarheid te vertellenJim

van mensen over wie we voor

Acosta, CNN’s perschef voor

het Trump-tijdperk nog nooit

het Witte Huis, doet in Vijand

hadden gehoord: van Hope

van het volk verslag van

Hicks tot Steve Bannon, van

president Trumps strijd tegen

Sean Spicer tot Jared Kushner.

de waarheid. Vanaf het moment

Acosta noemt het een

dat Donald Trump aankondigde

gevaarlijke tijd om de waarheid

een gooi te doen naar de

te vertellen in Amerika, maar

hoogste positie in het Witte

toch is hij vastbesloten om het

Huis heeft hij oorlog gevoerd

échte nieuws over de regering-

tegen ‘fake news’ en noemt hij

Trump naar buiten te
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brengen.Over Vijand van het

hun krachten om samen te

volk'Knap boek over de kern

strijden tegen het kwaad. In dit

van de journalistiek.' - Het

eerste verhaal onderzoekt

belang van Limburg

Carter Kane geruchten over een

Lila Robert Maynard Pirsig 2000

monster dat gezien is op Long

Tijdens een boottocht overdenkt

Island. Daar ontmoet hij de

een man de filosofische

mysterieuze Percy Jackson en

waarden die de Amerikaanse

die kennismaking is niet

samenleving beheersen.

bepaald vriendelijk. De tovenaar

ABC3D / druk 1 Marion Bataille

en de halfgod moet het samen

2010-06 Grafisch prentenboek

opnemen tegen een gigantisch

waarin de letters van het alfabet

krokodillenmonster.

op kunstzinnige wijze een pop-

Dood door wc-papier Donna

up vormen. Vanaf ca. 6 jaar.

Gephart 2014-10-06 Hilarisch

De zoon van Sobek Rick

en vertederend tegelijk Ben

Riordan 2015-09-10 In drie

bedenkt van alles om geld te

korte verhalen bundelen de

verdienen om te voorkomen dat

bekende helden uit Percy

zijn moeder en hij uit hun huis

Jackson en de Olympiërs, De

gezet worden. Zijn vader is

helden van Olympus en De

dood en sindsdien proberen ze

avonturen van de familie Kane

zo goed en zo kwaad mogelijk
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de eindjes aan elkaar te

grenzen die Kamp Halfbloed

knopen, of zoals Ben zegt:

beschermen tegen woeste

eerst verdween het lekker

monsters. Percy onderneemt

zachte wc-papier uit huis, toen

samen met zijn vrienden een

werd de kabel voor de tv

gevaarlijke reis over de Zee van

afgesloten en dat was slechts

Monsters op zoek naar het

het begin. Ben is een ster in het

tegengif, maar de klok tikt en

verzinnen van grappige en

Percy heeft maar enkele dagen

originele slogans en hij stuurt

de tijd...

ze dan ook in naar elke

Anna is er nog Ida Vos

wedstrijd, maakt niet uit wat de

2013-03-06 'Vandaag proberen

prijs zo ongeveer is. Maar zal

we over de zee te schreeuwen,'

hij zelfs met zijn creatieve geest

zegt vader. 'Rennen, Anna!'

ooit eens een hoofdprijs winnen

Hand in hand rennen ze naar

en de belofte aan zijn overleden

de zee. Het stormt en de golven

vader kunnen nakomen? Of zal

zijn zo hoog als een kerktoren.

zijn leven nog verder instorten?

'Aan de overkant ligt Engeland,'

De zee van monsters Rick

zegt vader. 'Wie is de koning

Riordan 2012-08-29 Als de

van Engeland?' 'Koning

boom van Thalia vergiftigd

George.' 'Goed zo. Roep jij nu

raakt, vervagen de magische

maar eens naar de koning van
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Engeland en vraag wat hij bij

ze vertelt over de tijd dat ze zelf

zijn ontbijt wil vanmorgen.

was ondergedoken. Ook Anna

Vooruit maar.' Anna was tijdens

is er nog is gebaseerd op de

de oorlog ondergedoken en

werkelijkheid. De

gescheiden van haar ouders.

gebeurtenissen die worden

Nu woont ze weer bij hen, maar

beschreven heeft Ida zelf

ze moeten aan elkaar wennen.

meegemaakt of van andere

En het is moeilijk om niet meer

mensen gehoord.

bang te zijn. Als je zo lang

Zeil- en tuigtrim Ivar Dedekam

nauwelijks hebt gepraat, kun je

2006 Tips en trucs om de boot

niet meer schreeuwen... Anna

sneller te laten zeilen.

durft bijna niemand te

Into the Blizzard Michael J.

vertrouwen. Ook mevrouw

Tougias 2019-12-10 A riveting

Neumann niet. Tot ze het

true account of a rescue at sea

verhaal hoort over haar

from Michael J. Tougias, the

verdwenen dochtertje. Dan

author of the New York Times

neemt Anna een besluit: Fannie

bestseller The Finest Hours. In

moet gevonden worden! Ida

the midst of the Blizzard of

Vos kreeg bekendheid als

1978, the tanker Global Hope

jeugdboekenschrijfster met Wie

floundered on the shoals in

niet weg is wordt gezien, waarin

Salem Sound off the
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Massachusetts coast. When the

struggled in the holds of a

Coast Guard heard the Mayday

radical storm. It's an epic tale of

calls, they immediately

heroism and bravery at sea.

dispatched a patrol rescue boat.

Christy Ottaviano Books New

But within an hour, the Coast

York Times bestselling author

Guard rescue boat was in as

Michael J. Tougias adapts his

much trouble as the

histories of real life stories for

tanker—both paralyzed in

young readers in his True

unrelenting seas. Enter Captain

Rescue Series, capturing the

Frank Quirk who was compelled

heroism and humanity of people

to act. Gathering his crew of

on life-saving missions during

four, Quirk plunged his forty-

maritime disasters. Illustrated

nine-foot steel boat, the Can

Chapter Books for ages 6-9:

Do, into the blizzard. Perfect for

True Rescue: The Finest Hours

fans of the I Survived series

True Rescue: A Storm Too

ready for a longer form account,

Soon Young Readers

this middle-grade adaptation of

Adaptations, for ages 9-14 The

an adult nonfiction book

Finest Hours (Young Readers

chronicles the harrowing

Edition) A Storm Too Soon

journey between Captain Quirk

(Young Readers Edition) Into

and the Coast Guard as they

the Blizzard (Young Readers
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Edition) Attacked at Sea (Young

dompelen.

Readers Edition)

Migraine voor Dummies Diane

De troon van vuur Rick Riordan

Stafford 2004 Praktische en

2014-08-22 Rick Riordan is niet

medische informatie voor

alleen een meesterkenner van

patiënten, met adviezen voor

de Griekse en Romeinse

diverse vormen van preventie

mythologie, ook de Egyptische

en behandeling.

goden komen tot leven in deze

De grote transformatie / druk 5

serie waarvan in de VS al meer

Karen Armstrong 2006

dan 4 miljoen exemplaren zijn

De bliksemdief Rick Riordan

verkocht. In dit tweede deel van

2012-08-29 Percy Jackson staat

De avonturen van de familie

op het punt om van school

Kane moeten Carter en Sadie,

getrapt te worden. Alweer... Een

de kinderen van de briljante

dat is nog maar zijn kleinste

Egyptoloog Julius Kane, op

zorg, want hij ontdekt dat hij de

zoek naar een eeuwenoud

nakomeling is van een Griekse

boek. Hun reis voert hen over

god. Als de bliksemschicht van

de hele wereld, waarbij ze

Zeus wordt gestolen hebben

constant worden tegengewerkt

Percy en zijn vrienden tien

door duistere krachten die alles

dagen de tijd om zijn onschuld

en iedereen in chaos willen

te bewijzen, anders zal er een
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oorlog uitbreken op de

veerkracht. Dit boek, dat

Olympus.

bekroond is met een Gouden

Aspecten van het nieuwe

Griffel, verschijnt nu met een

rechts-radicalisme Theodor

nieuw omslag van Gouden

Ludwig Wiesengrund Adorno

Penseel-winnaar Ludwig

2019 De uitgave is gebaseerd

Volbeda. Andalusië, eind jaren

op een voordracht gehouden op

veertig van de vorige eeuw. De

9 april 1967 in Wenen. De

Spaanse burgeroorlog is

oorspronkelijke uitgave is

voorbij, maar in Spanje zijn veel

samengesteld op basis van

mensen nog altijd straatarm. Zo

transcriptie en aantekeningen

ook Curro en zijn familie.

van Adorno.

Wanneer Curro acht jaar wordt,

De eikelvreters Els Pelgrom

moet hij van school om te

2022-03-29 Aangrijpende

werken als varkenshoeder. Om

jeugdroman van Els Pelgrom

zijn honger te stillen zoekt hij

weer verkrijgbaar, nu met een

tijdens het werken eikels om te

omslag van Gouden Penseel-

eten. Maar alles op het land is

winnaar Ludwig Volbeda De

eigendom van de rijke

eikelvreters van Els Pelgrom is

landeigenaren, en het stelen

een van de mooiste

van eikels is niet zonder

jeugdboeken over armoede en

gevaar... De eikelvreters is een
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indrukwekkende jeugdroman

godin Artemis vermist wordt,

over de kloof tussen arm en rijk.

denkt iedereen dat ze ontvoerd

Maar bovenal gaat het over de

is. En nu is het de taak van

veerkracht van een jongen die

Percy en zijn vrienden om te

leerde zijn geluk niet te laten

ontdekken wat er gebeurd is.

afhangen van zijn

Ze moeten haar vóór de

omstandigheden. Els Pelgrom,

zonnewende van de winter zien

die bekend is van o.a. Sofie en

te vinden, want haar invloed op

Lange Wapper en De kinderen

de Raad van Olympus kan

van het Achtste Woud, won in

doorslaggevend zijn voor een

binnen- en buitenland veel

belangrijke beslissing in de

prijzen, waaronder drie keer

oorlog tegen de Titanen.

een Gouden Griffel. ‘Het

The Waters Between Us Michael

authentieke karakter wordt

Tougias 2021-03-15 Untamed.

versterkt door de vorm van het

Unsupervised. Uncontrolled.

verhaal, waarin het net is of

Boyhood in the 1960s and ‘70s

Curro naast je zit te vertellen

was a time for exploration and

over zijn jeugd.’ Uit het

mischief. Author Michael

juryrapport Gouden Griffel

Tougias found more than his

De vloek van de Titaan Rick

share of misadventures in the

Riordan 2011-10-07 Als de

woods and on the water: some
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life-threatening but others

natural world through the eyes

innocently hilarious. Over time –

of a curious boy. Tougias is a

and after reading a multitude of

New York Times Bestselling

adventure books -- these

author and co-author of 31

experiences took shape in his

books, including There’s A

quest to be a mountain man,

Porcupine In My Outhouse

owning a cabin in the forest and

(Winner of the Independent

living off the land. Part of that

Publishers “Best Nature Book

dream would come true, but

of the Year”) and The Finest

only after a family tragedy that

Hours (inspiration for a 2016

shook his world and forced

Disney movie). He has received

changes in his life. This is also

many writing awards.

a story of a complex and

De rode piramide Rick Riordan

strained relationship between

2013-10-11 Rick Riordan komt

father and son, the efforts at

met een opwindende nieuwe

understanding, and ultimately

serie: De avonturen van de

respect and devotion. In The

familie Kane, waarin de lang

Waters Between Us Tougias

verloren gewaande Egyptische

channels Bryson’s “A Walk in

goden weer tot leven komen!

the Woods” to mix laugh out

Van De rode piramide werden

loud humor with insight into the

in de V.S. in de eerste week na
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verschijnen maar liefst 100.000

laat is?

exemplaren verkocht.Nadat hun

De wonderbaarlijke laatste reis

moeder stierf hebben Sadie en

van Donald Crowhurst Ron Hall

Carter elkaar nauwelijks meer

2017-02-18 In 1968 besloot

gezien: Sadie woont bij hun

Donald Crowhurst mee te doen

grootouders, en Carter zwerft

aan de allereerste solozeilrace

met hun vader, de beroemde

rond de wereld. Afgaand op zijn

Egyptoloog Julius Kane, over

enthousiaste radioberichten

de wereld. Tot Kane zijn

dacht iedereen in Engeland dat

kinderen weer bijeenbrengt in

hij zou winnen. Het land maakte

Londen voor een experiment;

zich al op voor een

een experiment dat gruwelijk

heldenontvangst. Maar acht

misloopt. Kane wekt per

maanden na zijn vertrek werd

ongeluk de afschrikwekkende

zijn boot gevonden, midden op

Egyptische god Seth tot leven.

de Atlantische Oceaan, zonder

Kane verdwijnt spoorloos en

Crowhurst aan boord. Van hem

Sadie en Carter komen erachter

is nooit meer iets vernomen. In

dat nog meer Egyptische goden

'De wonderbaarlijke laatste reis'

tot leven dreigen te komen.

van Donald Crowhurst

Kunnen zij het geheim van hun

reconstrueren Nicholas Tomalin

familie ontrafelen voor het te

en Ron Hall deze fatale tocht
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over de oceaan. Op basis van

van de Afrikaanse nieuwe

de logboeken aan boord en

maan, van de ploegen in het

vele gesprekken met

veld en de bezwete gezichten

Crowhursts familie en vrienden

van de koffieplukkers, kent

ontdekken ze hoe hij iedereen

Afrika dan ook een lied van

om de tuin wist te leiden. De

mij?” Out of Africa is een

stoere oceaanzeiler die velen in

onwaarschijnlijk mooi

Crowhurst zagen, bleek een

geschreven roman over het

eersteklas oplichter en fantast.

leven op een koffieplantage in

'Een van de meest bijzondere

Afrika. In 1937 schreef Karen

verhalen over de zee die ooit

Blixen haar memoires en daarin

zijn geschreven.' - Washington

doet ze hartstochtelijk verslag

Post / 'Een virtuoze weergave

van haar avonturen in Kenia.

van de anatomie van de ziel.' -

Over de natuur van de

New York Times Book Review /

Highlands, de mentaliteit van de

'Het zeedrama van de eeuw.' -

verschillende stammen, de

Sir Francis Chichester

gewoontes van de Kikoejoe, de

Out of Africa Karen Blixen

Somali en de Masai. De roman

2015-04-13 Achterflap “Als ik

is een veelstemmig lied van

een lied van Afrika ken – zo

prachtige verhalen, de moeite

peinsde ik – van de giraffe en

waard door zowel de mooie
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schrijfstijl als de diepe interesse

Montfrans in NRC Handelsblad

voor de inheemse bevolking en

‘Haar verslag van haar

de liefde voor de natuur. Karen

avonturen in Afrika, geschreven

Blixen hield van het Afrikaanse

nadat ze haar geliefde plantage

landschap met zijn rijke plant-

moest opgeven en teurgkeerde

en diersoorten. Zij voelde zich

naar Denemarken, is dat van

thuis bij de oorspronkelijke

een meesterverteller. Een

bewoners, voor wie zij

vrouw die door John Updike

raadgeefster, dokter, rechter en

“een van de meest pittoreske

lerares was.

en tevens flamboyante literaire

‘Onbevooroordeeldheid, zelfspot

persoonlijkheden van de eeuw

en waardering voor ironie van

werd gekarakteriseerd.' – The

het lot zijn eigenschappen die

Times ‘Karen Blixen schrijft

Blixen met de Afrikanen deelt

prachtig. Een aanrader om te

en daarop is hun wederzijdse

lezen. Een ware klassieker.’ –

verstandhouding op gebaseerd.

The New York Times Karen

Deze eigenschappen geven aan

Blixen, barones von Blixen-

Blixens lyrische schildering van

Finecke (Rungsted, 17 april

een verloren paradijs een

1885 – 7 september 1962),

onbevangen en lichtvoetig

schreef onder het pseudoniem

karakter.’ – Manet van

Isak Dinesen en publiceerde in
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het Deens en het Engels. Naast

ocean. Special Forces units

het semi-autobiografische Out

trained to survive at sea are

of Africa, over haar tijd in Kenia,

some of the most

publiceerde ze nog zeven

knowledgeable people in the

andere boeken. De roman werd

world when it comes to a

in 1985 onder de oorspronkelijk

survival situation in the ocean.

titel Out of Africa verfilmd door

In this book, you will learn some

Sydney Pollack, met Meryl

of the techniques these soldiers

Streep en Robert Redford in de

use to stay alive at sea. You

hoofdrollen.

can learn from their training and

De ruiter met het masker

discover: • what to do when a

Cynthia Voigt 1993 Een 16-

shark attacks. • how to tell

jarige herbergiersdochter zet

when a storm is coming. • how

zich in de middeleeuwen in om

to swim so that you save

armoede, honger en kou te

energy. • how to signal for help

bestrijden.

in the middle of the ocean. •

Survival at Sea Chris McNab

how to treat a jellyfish sting. •

2015-02-03 Elite soldiers must

how to build a raft out of logs or

know how to survive in every

saplings.

environment, including if they're

Amelia Bedelia en een middag

stranded on the harshest

vol verrassingen Peggy Parish
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1979 Amelia Bedelia moet

HMS Bounty from New London,

samen met haar neef Potamus

Connecticut, to St. Petersburg,

een theekransje verzorgen. Ze

Florida. Walbridge was well

vatten echter alles verkeerd op

aware that a hurricane was

en zo gebeuren er die dag de

forecast to come up the Eastern

vreemdste dingen.

seaboard. He explained to his

Ik ben er even niet Hape

crew of fifteen that the ship

Kerkeling 2007

would fare better at sea than at

Rescue of the Bounty Mike

port, and that he thought he

Tougias 2015-11-03 "An all-new

could sail "around the

harrowing maritime tale of the

hurricane." He told the crew that

sinking and rescue efforts

anyone who did not want to

surrounding the HMS Bounty--

come on the voyage could

the actual replica used in the

leave the ship and there would

1962 remake of the 1935

be no hard feelings. No one

classic Mutiny on the Bounty--

took the captain up on his offer.

which sank during Hurricane

Four days into the voyage,

Sandy with sixteen aboard. On

superstorm Sandy made an

Tuesday, October 24, 2012,

almost direct hit on the Bounty.

Captain Robin Walbridge made

The vessel's pumps could not

the fateful decision to sail the

keep up with the incoming
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water and a few hours later, in

human will to survive"--

the dark of night, the ship

De muiterij op de Bounty John

overturned, sending the crew

Barrow 2013-07-31 Op 23

tumbling into the ocean filled

december 1787 vaart het schip

with crashing thirty-foot waves.

Bounty uit, met William Bligh als

The Coast Guard launched one

gezagvoerder. Op 28 april 1789

of most complex and massive

breekt er muiterij uit en wordt

rescues in its history, flying two

Bligh met een aantal lotgenoten

Jayhawk helicopter crews into

op een open boot gezet. De

the hurricane and lowering

lotgevallen van Bligh en van de

rescue swimmers into the

muiters laten zich als een

raging ocean again and again

roman lezen.

despite the dangers. Ultimately

Het Ardennenoffensief / druk 6

fourteen crew members were

Alex Kershaw 2011-07

rescued; tragically, two

Het monsterplan Lisi Harrison

members did not survive.

2012-08-24 Het leven op een

Dripping with suspense and

high school met wel heel

vivid high-stakes drama,

bijzondere leerlingen De

Rescue of the Bounty is an

spanning tussen de normo's en

unforgettable tale about the

de monsters loopt hoog op.

brutality of nature and the

Frankie en Melody vinden dat

overboard-a-true-bluewater-odyssey-of-disaster-and-survival

17/26

Downloaded from
amalattea.com on August
10, 2022 by guest

de tijd gekomen is om beide

nooit door een meisje van die

groepen voor eens en altijd met

leeftijd is aangedurfd. Het harde

elkaar te verzoenen. Ze

leven in New York heeft Tania

bedenken een geniaal plan.

geleerd voor zichzelf op te

Maar dan hebben ze niet op

komen, maar toch gaat ze wat

Cleo gerekend. Deze populaire

onzeker op weg. Hoe zal ze

Egyptische prinses was lange

reageren op de eenzaamheid,

tijd de bijenkoningin onder de

op noodweer of ongelukken? Ze

monsters en doet er nu alles

heeft weinig tijd om te piekeren,

aan om het masterplan van

want al spoedig na haar vertrek

Frankie en Melody te laten

breekt boven het kleine bootje

mislukken.

de eerste ongenadige storm los.

Solo Tania Aebi 2015-12-23

Gelukkig lukt het haar de

Tania Aebi is pas achttien jaar

Varuna drijvende te houden -

als ze de zeilen hijst van haar

de eerste hindernis is genomen!

acht meter lange zeiljacht

Op haar tocht heeft Tania de

Varuna. Nu begint het

meest verrassende

machtigste avontuur van haar

ontmoetingen - niet alleen met

leven. In haar eentje zal ze

dieren, zoals de

proberen rond de wereld te

levensgevaarlijke kwal die haar

zeilen, een uitdaging die nog

op een onbewaakt moment zijn
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tentakels laat voelen, of de

expeditie.

dolfijnen die haar vaak uit haar

De doodgeboren god / druk 1

isolement verlossen - maar ook

Mark Lilla 2009-03 Analyse van

met kleurrijke mensen,

het denken over politiek,

variërend van stoere zeelui die

filosofie en religie sinds de

haar tot haar eigen verbazing

Verlichting als diagnose van de

als een van hen beschouwen,

huidige spanningen in het

tot Olivier, de blonde

denken over de relatie tussen

intrigerende jongen die meer

religie en samenleving.

met Tania deelt dan zijn

Overboard! Michael J. Tougias

ervaringen op zee. Als Tania

2010-03-16 From masterful

ten slotte tweeënhalf jaar later

storyteller Michael J. Tougias

ongedeerd de thuishaven

comes a new, heart-stopping

bereikt, kan ze niet alleen

true-life tale of maritime

uitstekend zeilen, navigeren en

disaster, his most thrilling and

repareren, maar heeft ze ook

amazing story yet. In May 2005,

geleerd vertrouwen te hebben

Tom Tighe, captain of a forty-

in het leven, in andere mensen

five-foot-long sailboat named

en (het meest) in zichzelf. Een

the Almeisan, and his first mate,

hartverwarmend verslag van

Loch Reidy, welcomed three

een moedige, waargebeurde

new crewmembers for a five-
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day voyage from Connecticut

Overboard! follows the

across the blue waters of the

simultaneous desperate

Gulf Stream to sun-drenched

struggles of both those still on

Bermuda. The new crew

the boat and those fighting for

included forty-six-year-old Kathy

their lives in the sea. The Coast

Gilchrist, seventy-year-old Ron

Guard, alerted to the

Burd, and thirty-four-year-old

Almeisan’s distress, rushed to

Chris Ferrer. Although Tighe

the storm-tossed scene. Their

had made the trip forty-eight

ensuing search and rescue

times, with Reidy accompanying

mission proved so spectacularly

him on twenty of those

difficult and dangerous that it

voyages, the rest of the crew

was later selected—from among

had joined to learn more about

thousands of incidents—as the

offshore sailing. Four days into

Guard’s search and rescue

the voyage, an enormous storm

case of the year. Highly trained

struck, sweeping two of the

helicopter pilots and rescue

crew into the towering sea. The

swimmers alike found

remaining crewmembers

themselves in almost as much

managed to stay aboard the

trouble as those trapped by the

vessel as it was slowly torn

ferocious ocean. By turns tragic,

apart by the rampaging ocean.

thrilling, and deeply inspiring,
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Overboard! is a riveting, fast-

Collins. Met heldere,

paced story of death and

vriendelijke illustraties van

survival at sea—amazing,

James Proimos.

unforgettable, and all true.

De laatste Olympier Rick

Een jaar zonder papa Suzanne

Riordan 2011-10-09 Kamp

Collins 2014-04-03 De vader

Halfbloed is zich al een jaar aan

van de jonge Suzy wordt naar

het voorbereiden op de strijd

Vietnam uitgezonden. Hoe veilig

tegen de Titanen, terwijl ze

is haar vader daar? En wanneer

weten dat de kans op een

komt hij terug? De maanden

overwinning erg klein is. Het

gaan voorbij. Met elke

leger van Kronos is sterker dan

ansichtkaart van haar vader

ooit en met elke god en

wordt Suzy banger dat ze hem

Halfbloed die hij voor zijn leger

niet meer zal herkennen.

rekruteert wordt het alleen maar

Wanneer hij terugkeert, ontdekt

sterker. Terwijl de Olympiërs

Suzy dat de oorlog hem wel

vechten tegen het monster

heeft veranderd, maar dat hij

Typhon begint Kronos met zijn

heel veel van haar houdt.

opmars naar New York, waar

Autobiografisch, indrukwekkend

de berg Olympus onbeschermd

prentenboek van

is achtergelaten. Percy en zijn

bestsellerauteur Suzanne

leger van jonge halfgoden
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moeten alles op alles zetten om

since boyhood to live like a

hem tegen te houden. Eindelijk

mountain man in the woods.

wordt de profetie over de

Having acquired a forest cabin

zestiende verjaardag van Percy

in the course of the first book,

uit de doeken gedaan. Terwijl

There’s a Porcupine in my

de strijd voor de westerse

Outhouse details his further

beschaving door de straten van

adventures hunting and fishing

Manhattan raast, begint Percy

far from other humans. PRAISE

langzaam het angstaanjagende

FOR THERE’S A PORCUPINE

vermoeden te krijgen dat hij aan

IN MY OUTHOUSE “This is the

het vechten is tegen zijn eigen

way natural history should be

lot.

taught—by a good storyteller

There's a Porcupine in My

with a sense of humor.”

Outhouse Michael J. Tougias

—Audubon Magazine “Tougias

2022-04-01 Sequel to the

recounts his experiences with

author’s new book, The Waters

candor and humor. He blends

Between Us (Lyons, March,

the adventures of Lewis and

2021), about growing up loving

Clark with the vision of John

the woods and fields and

Muir.” —Cape Cod Times “A

streams of his native

very funny memoir. Tougias

Massachusetts and wanting

learned from his cabin
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experience and today he is one

nature has a way of becoming

of New England’s leading

our instructor. This funny,

nature writers.” —Book Views

honest, and personal account is

“This is an honest book that

the perfect book for anyone

asks us to admit our ignorance

who loves the outdoors and

of much of the natural process

loves to laugh.

and our fears of all those

See this image Follow the

unknown things that ‘go bump

Author Michael J. Tougias +

in the night’ when we visit

Follow No Will Set You Free

friends in the country. Tougias

Michael J. Tougias 2022-04-12

tempers each small disaster

Break Free and Learn To Say

with good humor and a growing

No We’ve all been taught to

love for a world that he at first

seize the moment and say yes

finds completely foreign, but

without considering the

which he ultimately realizes he

downside. No Will Set You Free

cannot part with.” —Bill Eddy,

empowers you to take back

author of The Other Side of the

your life and control your own

World Here are Michael

time again. Be happy to just say

Tougias’ adventures at a tiny A-

“Hell No!”. No, thank you.

frame cabin in Northern

Maybe some other time. “No”

Vermont where he learns that

can come in many shapes and
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sizes, yet saying it can be

setbacks and triumphs, we

difficult. We may think it’s

learn how to stop people-

selfish but this simple word is

pleasing and how to, ultimately,

necessary to thrive in life. This

honor our authentic selves.

informative, self-help-style, learn

Inside No Will Set You Free,

to say no book helps you

you’ll Find: • Studies that help

discover and follow your true

us understand our urge to say

desires, find more time to invest

yes and how to learn to say no

in those you love, and pursue

• Personal stories and

your real interests. Learn to say

anecdotes about the journey to

“No” finally. Saying no can be

“No”, how it relieves stress,

hard. Really hard. Author

and leads to a more productive

Michael J. Tougias

life • Steps, tips, and tricks to

understands. As a former

control your life through the

people-pleaser himself, Michael

power of No If you liked

wields a combination of

Boundaries; The Art of Saying

research, personal stories, and

NO; or Set Boundaries, Find

proven methods to help us

Peace; you’ll love No Will Set

understand our actions and stop

You Free.

saying yes. Through his witty

Going Places Robert Burgin

rapport detailing his own

2013-01 Successfully navigate
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the rich world of travel

Finest Hours, now a major

narratives and identify fiction

motion picture.

and nonfiction read-alikes with

De duizelingwekkende jaren

this detailed and expertly

Philipp Blom 2011-06-14 Stel je

constructed guide.

voor dat je de jaren 1900 tot

A Storm Too Soon (Young

1914 zou bezien zonder de

Readers Edition) Michael J.

schaduw die de gruwelijke

Tougias 2016-05-24 When a

gebeurtenissen van de

forty-seven-foot sailboat

twintigste eeuw daarover

disappears in the Gulf Stream

geworpen hebben. Stel je voor

in the throes of a disastrous

dat je niets wist van de Somme,

storm, it leaves behind three

van Stalingrad, Auschwitz,

weary passengers struggling to

Hiroshima, dat de toekomst nog

stay alive. This middle-grade

open en oningevuld zou zijn. Zo

adaptation of an adult nonfiction

beschrijft Blom die veertien

book tells the story of the four

jaren: zoals ze beleefd zijn in al

intrepid Coast Guardsmen who

hun complexiteit en

braved this ruthless storm in the

tegenstrijdigheid en met de

hopes of saving them. A

bijbehorende hoop en vrees.

spellbinding tale of courage and

Hoe zag Frankrijk eruit in 1900,

survival from the author of The

ten tijde van de
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Wereldtentoonstelling? Wat

begonnen in de loopgraven,

hield de Engelsen bezig in het

maar in de duizelingwekkende

jaar waarin koningin Victoria

jaren die eraan voorafgingen.

stierf? Blom beschrijft de

Blom betrekt de literatuur en de

industriële ontwikkeling en de

beeldende kunst erbij en brengt

aanzienlijke versnelling waarin

zodoende het verleden op een

de wereld vervolgens raakte.

buitengewoon aantrekkelijke

De twintigste eeuw is niet

wijze tot leven.

overboard-a-true-bluewater-odyssey-of-disaster-and-survival

26/26

Downloaded from
amalattea.com on August
10, 2022 by guest

