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200 Trucos En Decoracion Color
Wat gebeurt er als je ruim zeshonderd vrouwen een enquête
laat beantwoorden over kleding? Het antwoord is Vrouwen &
kleren; een volstrekt uniek boek, in essentie een gesprek
met honderden vrouwen van alle nationaliteiten - beroemd en
anoniem, gelovig en ongelovig, getrouwd en single, jong en
oud - over kleding en de manier waarop die je leven
definieert en vormgeeft. Het begon allemaal met een enquête,
opgesteld door Sheila Heti, Heidi Julavits en Leanne
Shapton. Vijftig vragen die vrouwen moeten aanmoedigen
dieper over hun persoonlijke stijl na te denken. De vragen
gingen naar meer dan zeshonderd vrouwen toe, onder wie
schrijfsters, activistes, actrices en beeldend
kunstenaressen als Cindy Sherman, Kim Gordon, Kalpona Akter,
Sarah Nicole Prickett, Tavi Gevinson, Miranda July, Sasha
Grey, Lena Dunham en Molly Ringwald. En zij antwoordden met
foto's, interviews, persoonlijke getuigenissen en
illustraties. In deze Nederlandse editie zijn bijdragen
toegevoegd van onder anderen Neelie Kroes, Isabelle
Beernaert, Daphne Deckers, Gerdi Verbeet, Grietje Braaksma,
Igone de Jongh en Evi Hanssen. Het resultaat is een
prachtig, rijk geïllustreerd en afwisselend boek geworden,
een intiem kijkje achter de schermen van de vrouwelijke
stijl. Vrouwen & kleren laat zien dat zelfs de meest
elementaire kledingkeuze zelfvertrouwen kan geven, het
verband tussen uiterlijk en innerlijk laat zien, uiting
geeft aan waarden en politieke overtuigingen, de band met de
omgeving versterkt en als harnas of vermomming dient. Kleren
zijn de instrumenten die we gebruiken om onszelf opnieuw uit
te vinden en de blik van anderen te beïnvloeden. Vrouwen &
kleren laat de complexiteit van kledingkeuzes zien en
openbaart de soms grappige, soms vreemde, maar altijd
veelzeggende impulsen achter het dagelijkse aankleedritueel.
Een briljante, unieke verkenning van de vragen die we
onszelf elke dag bij het aankleden stellen, met antwoorden
van meer dan zeshonderd vrouwen.
Als Noah Calhoun na de Tweede Wereldoorlog van het front
terugkeert naar North Carolina probeert hij de oorlog achter
zich te laten. Hij stopt al zijn energie in de restauratie
van een oud plantagehuis. Dit huis herbergt zijn mooiste
herinneringen en zittend op zijn veranda denkt hij terug aan
het meisje van wie hij eens zoveel hield. De mooie Allie
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Nelson is inmiddels verloofd met een rijke advocaat, maar
kan de jongen aan wie ze haar hart zo lang geleden verloor
nog altijd niet vergeten. Heeft hun liefde de tijd
doorstaan? The Notebook werd verfilmd met o.a. Ryan Gosling
in de hoofdrol en is inmiddels uitgegroeid tot een ware
klassieker die door romantische zielen over de hele wereld
in het hart is gesloten. [bio] Nicholas Sparks is de auteur
van talloze bestsellers, waaronder Message in a Bottle, Dear
John en The Lucky One en kan met recht een van de meest
geliefde verhalenvertellers ter wereld worden genoemd. Zijn
boeken zijn naar meer dan dertig talen vertaald en maar
liefst acht van zijn romans, waaronder zijn nieuwste roman
Safe Haven, werden met groot succes verfilmd. Sparks woont
in North Carolina met zijn vrouw en kinderen.
revista profesional del libro
Color
LEV
Ideas y Trucos para el Hogar
Libros españoles en venta, ISBN
Berijmde vertaling van de fabels van de Latijnse schrijver uit de eerste
eeuw.
Chronologisch verslag van de gesprekken die de fotograaf Brassaï met -en
over- Picasso voerde in de periode 1943-1947 en 1960-1962.
Libros en venta en Hispanoamérica y España
Gesprekken met Picasso
Ready Player Two
Schaamteloze nachten
Meubeldesign van de 20ste eeuw

Nagelaten stellingen van de Oostenrijks-Engelse (taal)filosoof (1889-1951).
Philosophy, Religion, Social sciences, Law, Education, Economy, Exact and
natural sciences, Medicine, Science and technology, Agriculture, Management,
Architecture, Art, History, Sport, Biography, Literature.
Libros españoles en venta
Kleurenleer
The notebook (Het dagboek)
Vrouwen & kleren
Mujeres, el nuevo poder
De geschiedenis van het 20ste eeuwse meubelontwerp.
Het langverwachte vervolg op de wereldwijde bestseller Ready Player
One! ‘Het is moeilijk om de verwachtingen waar te maken na het
ongelooflijke succes van Ready Player One, maar Ernest Cline doet het
toch.’ THE TIMES Een paar dagen na het winnen van de door oasisoprichter James Halliday georganiseerde wedstrijd doet Wade Watts
een ontdekking die alles verandert: in de archieven van Halliday ligt
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een nieuwe technologie verborgen die de wereld zal veranderen en
oasis duizend keer wonderbaarlijker – en verslavender – zal maken
dan zelfs Wade ooit had durven dromen. Daarmee begint een nieuwe
zoektocht, met een nieuw raadsel; Hallidays allerlaatste easter egg.
Maar een onmogelijk krachtige en gevaarlijke nieuwe rivaal ligt op de
loer. Iemand die over miljoenen lijken zal gaan om te krijgen wat hij
wil. Dit keer staan niet alleen Wades eigen leven en de toekomst van
oasis op het spel, maar ook het lot van de mensheid. ‘Een geweldige
mix van spannende fantasie en dreigende werkelijkheid.’ THE WALL
STREET JOURNAL ‘Veel mensen denken dat Ernest Cline over de
toekomst schrijft, maar hij schrijft eigenlijk over de complexe wereld
waarin we nu leven. Of je nou zwart, wit, vrouw of man bent, dit
verhaal gaat over jou!’ TREVOR NOAH
Ercilla
De kleine prins / druk 1
Información bibliográfica
Een antropoloog op Mars
Indice
Stel: na een feest ben je als enige overgebleven met een interessante,
fraai gebouwde man, als er opeens gekreun en gehijg door de
slaapkamerdeur komt, zodat je gedwongen bent samen te luisteren naar
andermans liefdesspel. Te gênant voor woorden, toch? Of... misschien ook
wel opwindend? Als Natalie dat eenmaal schoorvoetend heeft toegegeven
aan haar spannende onbekende, neemt ze het besluit dan ook maar álle
remmingen te laten varen, en in een anonieme hotelkamer begint een
waanzinnig sensuele ontdekkingstocht.
Met een speciale trein die vertrekt van perron 93⁄4 belandt Harry Potter
op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus, waar hij alles
leert over bezemstelen, toverdranken en monsters. En uiteindelijk moet
hij het opnemen tegen zijn aartsvijand Voldemort, een levensgevaarlijke
tovenaar.
Catálogo ISBN. I.N.L.E. 1979
Picknick met taart
Echte liefde overwint alles en blijft voor altijd bestaan...
selección de arquitectura, urbanismo y decoración
zeven paradoxale verhalen

Beschouwingen over de relatie tussen het welbevinden van de mens en zijn
omgeving (de architectuur) vanuit kunsthistorisch perspectief.
1943: de vader van Max Carver - horlogemaker, uitvinder en eeuwig optimistische
dromer - besluit met zijn gezin naar een dorp aan de kust te verhuizen, naar een
oud huis aan het strand dat ooit toebehoorde aan een beroemde chirurg, dokter
Fleischmann. Maar het huis bevat vele eigen geheimen en verhalen en erachter
ligt een naargeestige, ommuurde tuin met een poort waarboven een zespuntige
ster troont. Als Max een kijkje gaat nemen in die tuin, krijgt hij de schrik van zijn
leven. Terwijl het gezin Carver zich installeert en probeert te wennen, sluiten Max
en zijn zus Alicia al snel vriendschap met Roland. Door hem ontmoeten ze zijn
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grootvader, de vuurtorenwachter. Hij was 25 jaar geleden de enige overlevende
van een schipbreuk met de Orpheus, een wrak dat daar voor de kust ligt. Bij een
duik naar het schip ziet Max iets dat hem onaangenaam treft: aan de mast golft
een halfvergane vlag met een afbeelding van dezelfde zespuntige ster die hij
aantrof op de tuinpoort. Wanneer de drie vrienden Rolands grootvader onder
druk zetten om meer te weten te komen, begint het huiveringwekkende verhaal
van de Nevelprins zich in al zijn gruwelijkheid te openbaren ...
Libros españoles
Delibros
Fabels
200 trucos en decoracin / 200 Tricks in Decoration
Répertoire international des traductions. International bibliography of
translations

Goethes kleurenleer, waarbij aan de beleving van kleuren een belangrijke rol
wordt toebedeeld.
Historisch overzicht van het uitsterven van de Neanderthalers en het
voortbestaan van de Cro-Magnons, de directe voorouders van het huidige
mensenras.
De nevelprins
El Palacio de Carlos III en El Pardo
Opmerkingen over de kleuren
Bibliografía espa ola
Qué pasa

Meneer en mevrouw hond hebben taarten gebakken voor een picknick, maar onderweg komen
ze vele obstakels tegen en blijken de taarten tenslotte verdwenen te zijn. Tekstloos prentenboek
met gedetailleerde zoekplaten in kleur. Vanaf ca. 5 jaar.
Neurologische pati nten,’ schreef Oliver Sacks, ‘zijn reizigers naar onvoorstelbare
gebieden.’ Dit boek bevat zeven portretten van zulke reizigers – waaronder een chirurg die
lijdt aan het syndroom van Tourette, een kunstenaar die zijn vermogen om kleuren te zien
verliest en een autistische professor die zich ‘een antropoloog op Mars’ voelt.
De architectuur van het geluk
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112044536966 and Others
Oiga
De goddelijke komedie
Harry Potter en de Steen der Wijzen
Las mejores soluciones para decorar y amueblar todos los espacios de tu vivienda.
Los estilos que mejor puedan adaptarse a tus posibilidades y a tu forma de vida.
Como conservar en perfectas condiciones los distintos revestimientos de tu hogar
(pintura, estucados, pavimentos, parquet, etc.). Como eliminar las manchas mas
dificiles en superficies generales y en tejidos. Como mantener o reparar las
diversas instalaciones de suministro energetico.
Index translationum
De wereld van Sofie
Rebecca
Monografías
Lachwekkende liefdes / druk 6
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