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Richard leidt een comfortabel maar leeg bestaan. Op een dag raakt hij na een heftige
pijnaanval doordrongen van een diep besef: hij wil iets betekenen voor de mensen om
hem heen. Het enige wat vanaf nu voor hem telt is de liefde voor zijn dierbaren, die hij
lange tijd heeft verwaarloosd: zijn ouders, zijn briljante broer, zijn geliefde ex-vrouw en
bovenal zijn van hem vervreemde zoon. Zal hij het ooit nog goed kunnen maken? Zal
hij er eindelijk in slagen zinvolle relaties aan te knopen met de mensen om hem heen?
Dit boek redt je leven is een even geestig als ontroerend portret van een man die
besluit zichzelf te veranderen. Met precisie en compassie en met een bijzonder gevoel
voor humor schrijft A.M. Homes over wat er in het leven het meest toe doet: onze
dromen en verlangens, en onze diepdoorvoelde, maar altijd tot mislukken gedoemde
behoefte aan oprecht contact met anderen.
From classroom aids to corporate training programs, technical resources to self-help
guides, children's features to documentaries, theatrical releases to straight-to-video
movies, The Video Source Book continues its comprehensive coverage of the wide
universe of video offerings with more than 130,000 complete program listings,
encompassing more than 160,000 videos. All listings are arranged alphabetically by
title. Each entry provides a description of the program and information on obtaining the
title. Six indexes -- alternate title, subject, credits, awards, special formats and program
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distributors -- help speed research.
A guide to programs currently available on video in the areas of movies/entertainment,
general interest/education, sports/recreation, fine arts, health/science,
business/industry, children/juvenile, how-to/instruction.
De vondst van een 2000 jaar oud skelet na de moord op een orthodoxe jood voert de
Canadese politie naar Israël, waar na nieuwe grafvondsten zowel de roomskatholieke
kerk als de orthodox joodse gemeenschap zich bedreigd voelt.

`In de voetsporen van de Boeddha beschrijft niet alleen de uitzonderlijke
levens¬loop van prins Siddhartha, maar is tevens een schitterende inleiding in
het boeddhistische gedachtegoed. Thich Nhat Hanh portretteert de Boeddha niet
als een godheid, maar als een man van vlees en bloed die veel obstakels moest
overwinnen op zijn pad, ook binnen de kring van zijn eigen leerlin¬gen. `Als je de
Boeddha niet kunt zien als een menselijk wezen, maak je het jezelf lastig om
dicht bij de Boeddha te komen.
Wanneer Roger Rosenblatts dochter Amy op haar achtendertigste plotseling
sterft, laat ze haar man en hun drie jonge kinderen ontredderd achter. Roger en
zijn vrouw besluiten tijdelijk in te trekken bij hun wanhopige schoonzoon. In diepe
rouw proberen ze hun kleinkinderen in ieder geval een schim van hun normale
leven terug te geven, terwijl hun vader worstelt met zijn allesverterende verdriet.
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Het resultaat is een diepontroerend eerbetoon aan Amy en een liefdevolle
lofzang op familiebanden. Herinneringen aan Amy is een gevoelig geschreven
boek over het verlies van een dochter en een moeder. Roger Rosenblatt
beschrijft op herkenbare wijze de woede, de machteloosheid en het verdriet om
het overlijden van Amy, maar ook de kleine momenten van vreugde en geluk in
de maanden die erop volgen. Dit boek leest als een verzameling
momentopnames, door de kracht van het weglaten ontstaat een indringend
document dat de lezer niet snel loslaat.
Kritische analyse van het doel, de achtergrond en middelen van de Amerikaanse
buitenlandse politiek, met details over en historische overzichten van de wijze
waarop doelen worden bereikt.
Includes index.
Now in its fifth edition, this book - published in the Dutch language - is the leading
Dutch textbook on European Union law. The book is for all those who wish to be
acquainted with the great doctrines of EU law, using the social and historical context of
European law. All chapters are adapted to recent developments in legislation, case law,
and practice.
Evangeline Theroux, rechercheur bij Moordzaken in New Orleans, voelt zich thuis
opgesloten. Haar pasgeboren kind herinnert haar alleen maar aan Johnny, haar
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overleden echtgenoot, en in een poging om te vluchten stort ze zich op een grote
moordzaak. Al snel wordt ze echter gesommeerd haar speurwerk te staken. Ze loopt de
FBI in de weg bij een onderzoek waarbij ook Johnny betrokken was. Wanneer
schrijfster Lena Saunders haar een fascinerende theorie over de moord voorlegt, laat
de zaak Evangeline niet meer los. Ooit heeft een moeder drie van haar eigen kinderen
vermoord in een krankzinnige poging het kwaad uit te roeien dat in hun genen zou
huizen. Twee meisjes, Ruth en Rebecca Lemay, overleefden het drama, en het lijkt
erop dat een van hen het werk van hun moeder voortzet. In ruil voor duidelijkheid over
de dood van Johnny vraagt Lena Evangeline de meisjes Lemay op te sporen. Dan,
wanneer de zaak een gruwelijke wending neemt, wordt Evangeline tot een onmogelijke
keuze gedwongen – met haar leven als inzet. Deze titel is eerder verschenen als IBS
Thriller 36.
Een jonge vrouw moet zich melden bij de Securitate, de Roemeense geheime dienst.
Zodra ze op de tram stapt zwermen haar gedachten uit naar haar jeugd, naar het halferotische verlangen naar de vader, naar het bijna onbewuste huwelijk met de zoon van
de ‘parfumcommunist’, die voor de deportatie van haar grootouders verantwoordelijk
was, en naar de gesprekken die ze voerde met haar inmiddels overleden vriendin. Als
de tram haar halte voorbijrijdt, raakt de vrouw bijna in paniek. Komt ze nog op tijd of zal
ze het dit keer laten afweten?
Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een natte
Page 4/9

Read Free Blackberry Hajj Guide
neus en vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden
gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder veel
trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een
nieuw plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere:
van het stelen van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat er ook
gebeurt, deze honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
Deel 1 van de spannende serie Morgen toen de oorlog begon Zeven vrienden gaan een paar
dagen kamperen in de wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren naar huis, blijkt de wereld
voorgoed veranderd. Hun land is in oorlog, hun huizen zijn verwoest, hun familie is
gevangengenomen. De zeven zijn vastbesloten om uit handen van de bezetter te blijven en
hun leven terug te krijgen, en zo verandert hun geheime vallei in een guerrillabasis. Het
gevecht om hun toekomst is begonnen. Ze hebben geen wapens. Er komt geen hulp van
buitenaf. Ze zijn op zichzelf en op elkaar aangewezen. En iedereen om hen heen probeert hen
te vermoorden.
Als ik s ochtends door de stoffige, rumoerige straten van Kathmandu loop op zoek naar een
goede foto, kijk ik naar de mensen die voor mijn neus mijn pad kruisen. Sommigen kijken me
aan, glimlachen naar me wanneer ik dat doe. Anderen negeren me. Ze zijn in gedachten
verzonken. Waar denken ze aan? Of interesseert de zoveelste toerist hen gewoon niet zo?
Een stelletje Nepalese kindjes rent giebelend een stukje met me mee. Ze zien er anders uit
dan de kindjes in Amsterdam. Een paar hebben een rode stip boven hun neus. Zwarte kool
onder hun ogen. Ze groeien op als hindoe of boeddhist. Maar hoe anders zijn ze nou eigenlijk
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in essentie? Het giebelen is toch echt overal hetzelfde. Dat heb ik gezien. KAN HET? KAN
ÉÉN FOTOGRAAF IN VIJF JAAR TIJD ALLE HOOFDSTEDEN VAN DE WERELD
FOTOGRAFEREN? Voor Jeroen Swolfs is het geen vraag, hij doet het. Al sinds hij op z'n
derde voor het eerst van huis wegliep, voelt hij de onbedwingbare drang om te reizen,
ontdekken en zijn ervaringen te delen. Hij had een droom: het straatleven van alle hoofdsteden
ter wereld fotograferen en daarmee een beeld van de mensheid anno nu neerzetten. Jeroen
zette alles opzij om zijn droom waar te maken. Streets of the World is het intrigerende verslag
van jaren van plannen maken, presenteren, investeren en durven dromen. Het avontuur begint
in Azië waar hij in een razend tempo de eerste vijftig steden zal fotograferen. Eenmaal op reis
vraagt hij zich af of stedelingen in Beirut, Pyongyang en op Nauru echt zo veel van ons en
elkaar verschillen als hij van tevoren dacht. Onderweg ontmoet hij dronken avonturiers,
bewapende criminelen, boeiende vrouwen en vooral... zichzelf.
Tegen de achtergrond van een veranderende verzorgingsstaat bekijkt dit boek diverse
aspecten van de sociale zekerheid: Moet er meer geld gespendeerd worden aan sociale
zekerheid, of juist minder? Reflecteren de normen binnen het beleid nog steeds de gedeelde
normen onder het Nederlandse publiek? Hoe kijken Nederlanders aan tegen versobering en
herziening van de verzorgingsstaat? En wie mogen vooral wel, en wie vooral geen aanspraken
maken op financiële steun van de overheid? Uit dit boek blijkt dat meningen van Nederlanders
over de verzorgingsstaat sterk bepaald worden door standpunten over wederkerigheid..
Vertaling van het middeleeuwse Arabische leerdicht van de Perzisch-Arabische arts en filosoof
Aboe Ali (980-1037), in het Westen bekend als Avicenna.
Als je moet strijden voor wat je lief is, vervagen alle grenzen María, een jonge succesvolle
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advocate, wordt aangeklaagd voor moord. De straf die haar boven het hoofd hangt kan haar
niet deren; het is haar geweten waarmee ze in het reine wil komen voordat ze sterft aan de
slopende ziekte waaraan ze lijdt. In een zaak die haar destijds landelijke bekendheid gaf, heeft
ze een moordenaar vrijgepleit. Het verhaal hierachter neemt de lezer mee naar de tijd van de
Spaanse Burgeroorlog, waarin een misdaad werd begaan die diep ingreep in het leven van
diverse families. Een verhaal van moord en corruptie, liefde en ambitie waarin kinderen de prijs
betalen voor de misdaden die hun ouders begingen. Vals beschuldigd geeft een prachtig en
indringend beeld van de gevolgen die de Spaanse Burgeroorlog heeft gehad op het
persoonlijke leven van de Spaanse bevolking.
Indringend boek over de geschiedenis van Israël Aan de hand van menselijke verhalen,
ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen en gesprekken met hoofdrolspelers vertelt Ari Shavit in
Mijn beloofde land het complexe verhaal van de moderne geschiedenis van de staat Israël.
Israël bevindt zich momenteel in een existentiële crisis. Ari Shavit, een van de invloedrijkste
journalisten van Israël, gaat de dialoog aan met zijn landgenoten en hun historie. Hoe is Israël,
ooit een bastion van idealisme en democratische beginselen, op dit verontrustende punt
beland? In plaats van het bekende verhaal – van de oorlogen, de bestanden en de bekende
politieke kopstukken – vertelt Shavit het verhaal van de leiders van de volksopstanden, van de
boeren, de immigranten, de kolonisten en van de Arabieren: kortom, de mensen die het
(morele) fundament vormen van het land Israël. Ari Shavit is een van de meest gewaardeerde
journalisten van Israël. Hij is politiek columnist van Haaretz, de invloedrijkste krant van het
land.
‘Een schitterende middag’ van Gin Phillips is een beklemmende, claustrofobische pageturner
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over de dunne lijn tussen goed en kwaad en de onverbrekelijke band tussen moeder en kind.
De filmrechten van ‘Een schitterende middag’ zijn verkocht aan Warner Bros. De dierentuin is
bijna leeg als Joan met haar vierjarige zoontje Lincoln naar de uitgang slentert. Het was een
heerlijke, zonovergoten dag. Tot Joan schoten hoort en in een flits verderop mensen ziet
liggen. Met Lincoln op de arm rent ze terug en vlucht een leegstaand hok in. Daar is ze veilig,
voorlopig. Maar hoelang kan ze haar zoontje stilhouden? Elk geluid kan fataal zijn, en elke
voetstap die ze hoort kan die van een moordenaar zijn. Zijn er nog andere bezoekers op de
vlucht? In de angstaanjagende uren die volgen, zal Joan om haar kind te redden meer dan
eens moeten kiezen tussen medemenselijkheid en dierlijk instinct. ‘Deze adrenaline-gedreven
thriller raakt als een mokerslag.’ – Kirkus Reviews (starred)
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als
vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf.
Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk
vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek
slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en
werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste
Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en
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een inleiding van Bianca Stigter
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