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Confessions Of A Military Wife
Lewis Epstein addressed the crisis of fatherhood in Coaching for Fatherhood (1996),
which promoted ?coaching” as a step-by-step strategy to help men become more
emotionally connected with their children. In this expanded follow-up book, the author
includes new chapters such as ?Long Distance Fathering,” ?Fathers and Divorce,” and
?Gay Fatherhood” to help men become influential and productive dads when far from
their children, in the midst of divorce, or when facing barriers as gay men. Epstein's
caring, practical approach shows how becoming a better dad dramatically improves
both father and child, the family, and society at large.
In Confessions of a Freelance Writer, Terry Morris, already retired and in her seventies,
wrote her recollections of the outstanding experiences she had during her forty-year
career as one of the top magazine writers in the United States. From the more than 100
articles she published in many widely circulated magazines, including McCall’s, Redbook, Reader’s Digest, and Cosmo- politan, she selects outstanding examples and
describes her methods of obtaining the stories, how she sold them, and their aftermath.
She characterizes herself as a “garbage pail”— someone who picks up ideas and leads
from throwaway lines others have discarded and builds them into personal-interest
stories about all types of ordinary people in extreme situations. She also discusses how
she established relationships with key figures in publishing in order to see her stories in
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print. This book should be of interest not only to the average reader but to aspiring
authors in a large mass market.
Upcoming historicus Dan Jones vertelt in zijn boek ‘De Tempeliers’ over de bloei en
de ondergang van de kruisridders. In de 12e eeuw richtten negen ridders de Orde van
de Tempeliers op. De broederschap moest de pelgrims in het Heilige Land
beschermen. De pelgrims legden een gelofte van armoede en gehoorzaamheid af, en
werden daardoor in 1129 erkend door de kerk. Verenigd onder het rode kruis trokken
ze ten strijde in de naam van God. In 200 jaar ontwikkelden ze zich van pelgrims en
kruismonniken tot ketters en bankiers. In ‘De Tempeliers’ vertelt Dan Jones op
indrukwekkende en toegankelijke wijze over deze grootste religieuze militaire
ridderorde ooit.
Simon Sebag Montefiores veelgeprezen standaardwerk over Jozef Stalin 'Een
meeslepend boek.' NRC Handelsblad 'Enerverend en tijdloos. […] Een van de weinige
Stalin-boeken dat nog jarenlang gelezen zal worden.' The Guardian In zijn uitvoerige en
veelomvattende Stalin-biografie schetst historicus Simon Sebag Montefiore een intiem
portret van een man die even gecompliceerd als wreed en huiveringwekkend was. Aan
de hand van een schat aan brieven, memoires en aantekeningen van Stalin en zijn
gevolg geeft hij een levendig overzicht van het hof van de rode tsaar en de tumultueuze
geschiedenis van de Sovjet-Unie en Europa tijdens zijn bewind. Daarnaast belicht
Montefiore het begaafde maar gebrekkige karakter van de beruchte Sovjet-Russische
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leider. Stalin, geschreven met Montefiores karakteristieke verhalende enthousiasme, is
nog altijd een magnifiek staaltje geschiedschrijving en mag met recht tot de klassiekers
gerekend worden.
No longer distributed to depository libraries in tangible format (per ANTS-v9-#09)
“What do you want to be when you grow up?” Like many people, Brandon Boswell
asked himself this question throughout his childhood, but he never imagined that when
he did grow up, he would become a professional gummy bear giver outer. Confessions
of a Professional Gummy Bear Giver Outer is a collection of stories from Brandon
Boswell, who, using his faith and humor, shares experiences about growing up in
eastern North Carolina, including an in-depth (and hilarious) look at the life of a product
demonstrator (a.k.a. a professional gummy bear giver outer) in a retail store. Born
legally blind, Brandon has never given up on his dream of writing. He hopes to
encourage people, especially those who face the challenges of being physically
disabled, to trust in God, never give up on their dreams, and learn to laugh at the
situations life throws at us. Brandon is also the author of Raising Prayers, Not Hell: Life
through the Eyes of a Christian Teenager (2001) and My Personal Journey on the Road
of Life (2007).
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een
eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van
Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles
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doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie
zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de
wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van
angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit
uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk
dictatoriaal regime.
'Een indringend beeld van de sekte die Scientology is. Karin Spaink Jenna Miscavige Hill
groeide op binnen de muren van de controversiële Scientology Kerk. Als nicht van leider David
Miscavige had ze een bevoorrechte positie en belandde daardoor bij het elitekader Sea Org. In
deze spraakmakende memoir vertelt Jenna openlijk over haar ervaringen binnen de hoogste
rangen van de Kerk, over het strenge regime waaraan kinderen onderworpen worden en over
haar uiteindelijke vlucht in 2005. Blind geloof is het schokkende verhaal van een jeugd die
werd verwoest door Scientology, van Jenna s dramatische ontsnapping en haar worsteling om
een nieuw, eigen leven op te bouwen in de maatschappij. Zij is de eerste en enige van de
Miscavige-familie die een blik biedt achter de schermen van s werelds meest controversiële
religie haar praktijken, haar macht, haar volgers en haar geheimen. Jenna Miscavige Hill
(1984) is een van de oprichters van www.exscientologykids.com, een organisatie die steun
biedt aan jongeren die met de Scientology Kerk willen breken. Ze woont met haar man en twee
kinderen in Zuid-Californië. Lisa Pulitzer (1964) is co-auteur van Blind geloof, en bekend van
de New York Times-bestseller Het begon toen ik veertien was van Elissa Wall, die ook in
Nederland een groot succes werd.
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In deze bijtende en indrukwekkende memoir uit 1987 schetst Vivian Gornick het verhaal van
haar jarenlange complexe relatie met haar moeder. Gornick groeit op in The Bronx, in een
woonblok vol Joodse arbeidersgezinnen. De mannen zijn grotendeels afwezig door oorlog of
werk. Tussen de vrouwen broeit het, maar er is ook veel warmte. Het boek springt soepel en
sensitief heen en weer tussen Gornicks herinneringen aan haar jeugd en vroege
volwassenheid en de lange, intense wandelingen door New York met haar moeder, decennia
later. Terwijl de twee ruziën en praten over het verleden, raakt de lezer aan beiden evenzeer
gehecht. Aan de dochter vanwege haar scherpe observaties, haar moed en haar
vasthoudendheid in het bevragen van haar moeder, en aan de moeder vanwege haar kracht
en haar intuïtieve wijsheid. In zijn inleiding zegt Jonathan Lethem terecht: ‘Vivian Gornicks
memoir heeft die waanzinnige, briljante, pure kwaliteit die een boek uit zijn context tilt en tot
een klassieker maakt.’ *Gornick is een uitzonderlijke en verbazingwekkende schrijfster – en
daar gaat dit boek ten diepste over. – The Nation *Woorden schieten te kort om uit te drukken
hoe goed dit boek is. – The Washington Post
Het waargebeurde en unieke verhaal van een trouwe hond die een jappenkamp als
krijgsgevangene overleefde en ander gevangenen de moed gaf om de verschrikkingen te
doorstaan. 'Een buitengewoon en aangrijpend verhaal van een unieke held tussen
medegevangenen van de Japanners tijdens WOII: een loyale Britse Pointer genaamd Judy.' Kirkus 'Weintraub schetst uitstekend de menselijke verhalen - soms pijnlijk en soms
inspirerend - die een rol speelden in de saga van Judy.' - Boston Globe
This is an honest, witty, and often hilarious look at the life of the new generation military wife.
Mollie Gross learned the hard way to laugh instead of cry at what she could not control as a
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military spouse--and as she quickly discovered, nearly everything was out of her control! A
standup comedienne, public speaker, and wife of a Marine Corps off
In Europa heeft een onbekende organisatie het op diplomaten gemunt. In de Verenigde Staten
eist een bondgenoot dat de identiteit van een hooggeplaatste undercoveragent wordt onthuld.
Wat dreigt, is een allesvernietigende oorlog. Nu zijn leermeester is uitgeschakeld, voelt
terreurbestrijder Scot Harvath zich gedwongen een rol op zich te nemen die hij zijn hele
carrière heeft willen ontlopen. Maar zoals dat meestal bij hem het geval is, is hij er niet bang
voor de regels naar zijn hand te zetten - en dat geldt voor alle regels.
'Een must-read in tijden van sociale distantie en nieuwe gemeenschapszin.' - Trouw 'Een
overtuigend pleidooi.' **** NRC Handelsblad Sta jij op je eerste of tweede berg? Draait het
leven om jou – of om anderen? Gaat het om succes – of om betekenis? We leven in een
wereld die ons vertelt dat we vooral persoonlijk geluk moeten nastreven: carrière maken,
succes hebben en mooie spullen verzamelen. Dit is wat David Brooks de zogenaamde ‘eerste
berg’ noemt die we vaak allemaal bewandelen. Maar als we op die top zijn aangekomen, of
eraf zijn gevallen door bijvoorbeeld een ontslag of een verlies, kunnen we tot de ontdekking
komen dat dát ons niet daadwerkelijk gelukkig maakt. We gaan verlangen naar dingen die er
echt toe doen. Dat is het moment waarop je de tweede berg beklimt. Op de tweede berg draait
het niet meer om jezelf, maar om jouw relatie met anderen. Het gaat om een betekenisvol
leven. David Brooks onderzoekt hoe je een waardevol leven kunt leiden in een egocentrische
maatschappij. Wat betekent het om verder te kijken dan jezelf en je op een groter doel te
richten? Om onafhankelijkheid los te laten en afhankelijkheid te omarmen? Hij richt zich hierbij
op vier belangrijke pijlers die je helpen met het beklimmen van die tweede berg: een
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verbintenis aangaan met familie, met een roeping, met een gemeenschap of met een filosofie
of geloof. De tweede berg is een inspirerend en persoonlijk boek dat je helpt te ontdekken hoe
jij ook een rijk en voldaan leven kunt leiden. 'Een krachtig, indringend boek dat je niet meer
loslaat.' The Guardian David Brooks (1961) is auteur en al jaren een van de best gelezen
columnisten van The New York Times. Hij heeft meerdere bestsellers geschreven, waaronder
The Road to Character. Hij geeft les aan Yale University en is lid van de American Academy of
Arts and Sciences. ‘Zijn columns staan steevast dagenlang op nummer een van bestgelezen
stukken van de website van The New York Times. Hij is te horen en zien in vele populaire
podcasts, radio- en tv-programma’s. Als de VS een ‘Denker des Vaderlands’ had, zou
Brooks goede kans maken.’ NRC Handelsblad 'Zeer ontroerend en buitengewoon scherp. En
hoopvol in de beste zin van het woord.' The Washington Post 'Lessen die mogelijk je leven
veranderen zijn te vinden in dit relevante boek dat je aanzet tot nadenken.' Booklist 'Het beste
boek van Brooks ooit. Krachtig. Zijn inspirerende boek is een zelfhulpgids om de gevangenis
van jezelf te ontvluchten.' The Observer 'Het is de gave van David Brooks om taai maar
overtuigend sociaal onderzoek toegankelijk en zelfs verrassend te maken.' The New York
Times Book Review 'Brooks haalt een breed scala aan wetenschappers en denkers aan om
een idee te weven dat groter is dan de som der delen.' USA Today 'Brooks grootse prestatie
zit in zijn vermogen om de ongeziene aspecten van privé-ervaringen te verheffen tot een
krachtig en uitdagend gesprek over wat we allemaal met elkaar delen.' San Francisco
Chronicle 'Het hogere doel is volgens Brooks de “tweede berg”. De eerste berg draait om
jezelf, de tweede om anderen. Het goede leven is niet gericht op pleziertjes, maar op diepe
relaties met de mensen om je heen.' **** NRC Handelsblad
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Lucy Barton is langzaam aan het herstellen van wat een simpele operatie had moeten zijn.
Haar moeder, die ze jaren niet gezien heeft, komt op ziekenbezoek. Door te praten over
mensen die Lucy nog uit het dorp van haar jeugd kent zoeken ze aarzelend toenadering tot
elkaar. Maar net onder de oppervlakte ligt nog steeds de spanning die al die tijd tussen hen in
heeft gestaan. Ik heet Lucy Barton is een intiem, diep empathisch en fenomenaal
geobserveerd portret van de kwetsbare band tussen moeder en dochter.
Sinds 2002 zit Mohamedou Slahi in Guantánamo Bay op Cuba. In al die jaren is hij nooit van
een misdaad beschuldigd door de Verenigde Staten. Een federale rechter heeft zijn vrijlating
geëist, maar de Amerikaanse regering vecht dat bevel aan en het ziet er niet naar uit dat ze
van plan zijn hem vrij te laten. Na drie jaar gevangenschap begon Slahi een dagboek, waarin
hij zijn leven beschrijft voor hij in Amerikaanse hechtenis verdween en zijn dagelijkse leven als
gevangene. Zijn dagboek is niet alleen een indringend verslag van een juridische dwaling,
maar vooral een persoonlijk verhaal – beangstigend, soms zelfs geestig en verrassend
grootmoedig.
What do a professional cheerleader and TV actress, a beauty queen, a simple housewife, and
an international performer have in common? These women had troubled childhoods, abusive
and unhappy marriages with such experiences as childhood rape, alcoholism, drug addiction,
poverty, and sexual and physical abuse, just to name a few. These worldly women had
personal issues and deep insecurities coupled with conflicts in their marriages, and
desperately needed help and healing. They needed God's help. When invited into their hearts,
God begins to do the impossible, incredible, and unbelievable in every area of their lives and
marriages as they learn to trust their heavenly Father. After reading these heart-breaking and
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eventually triumphant true life stories, you, too, will want to know this God. He is indeed a living
God and has proven Himself again and again to be a true "Doting Daddy," healing their hearts
and meeting their needs. He's there for you, too. Would you like to meet Him? You'll meet Him
in this book. He's waiting for you.
A book of heartfelt poetry written by an Army wife and veteran. Sharing a story of deployment,
struggle, and separation, Jocelyn Corbin's poetry will touch the soul of anyone who has ever
loved a service member.
Het is april 1975 en in Saigon heerst chaos. In zijn villa zit een generaal van het Zuid
Vietnamese leger whiskey te drinken en hij is samen zijn getrouwe kapitein een lijst aan het
opstellen van mensen die een plaats krijgen op een van de laatste vluchten het land uit. De
generaal en zijn landgenoten gaan een nieuw leven beginnen in Los Angeles. Ze zijn zich er
niet van bewust dat een van hen, de kapitein, in het geheim de groep observeert en verslag
uitbrengt aan een meerdere in de Vietcong. De sympathisant is het verhaal van deze kapitein,
een man grootgebracht door een afwezige Franse vader en een arme Vietnamese moeder,
een man die in Amerika ging studeren aan de universiteit, maar terugkeerde naar Vietnam om
te vechten voor de communistische zaak. Viet Thanh Nguyens verbazingwekkende roman
biedt een kijkje in de ziel van deze dubbelagent, een man wiens hooggestemde idealen
vereisen dat hij de mensen die hem het meest nabij zijn moet verraden. Winnaar van:
Pulitzerprize, Edgar Allan Poe Award, Andrew Carnegie Medal, Dayton Literary Peace Prize,
Center for Fiction first novel prize, California Book Award, Asian/Pacific American Literature
Award Viet Thanh Nguyen is geboren in Vietnam en opgegroeid in de Verenigde Staten.
Verhalen van zijn hand zijn verschenen in Best American Voices, TriQuarterly, Narrative en de
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Chicago Tribune. Ook is hij de auteur van het academische boek Race and Résistance. Hij
doceert Engelse en Amerikaanse Studies aan de Universiteit van Zuid-Californië en woont in
Los Angeles. De sympathisant is zijn, alom geprezen, debuut. In De sympathisant vertelt
Nguyen het verhaal van een man met twee zielen, iemand wiens politieke overtuigingen
botsen met zijn individuele loyaliteiten. In dialoog met, maar diametraal tegenovergesteld aan
de verhalen over de Vietnamese oorlog die eerder zijn verschenen, biedt deze roman een
belangrijk en onbekend nieuw perspectief op de oorlog: die van een communistische
sympathisant in gewetensnood.
De nummer 1 bestseller van de Canadese Globe and Mail Amsterdam, mei 1943. Als de
tulpen beginnen te bloeien en de nazi's hun greep op de stad verstrakken, lijkt het laatste
sprankje Nederlands verzet te zijn weggevaagd. Marijke de Graaf en haar man zijn
gearresteerd en gedeporteerd naar een concentratiekamp in Duitsland. Marijke staat algauw
voor een onmogelijke keuze: een langzame, pijnlijke dood sterven in het kamp of - met de
kans om het te overleven - zich aanmelden bij het kampbordeel voor dwangarbeiders. Aan de
andere kant van het prikkeldraad arriveert SS-officier Karl Müller om aan zijn vaders
verwachtingen te voldoen in de voor hem glorieuze oorlogstijd. Maar de confrontatie met de
brute executies en straffen doet hem verlangen naar een uitweg. De ontmoeting met de pas
aangekomen Marijke zal hun levens drastisch veranderen. Gedwongen kampliefde is een
aangrijpende debuutroman over de vage grenzen tussen liefde en lust, misbruik en verzet,
goed en fout. Maar ook over volhouden en het ondenkbare doen onder bijzondere
omstandigheden. Het is een schitterend verhaal over een tot nu toe nauwelijks bekend aspect
van de Duitse kampen. Ellen Keith (1989) is een Canadese schrijfster van deels Nederlandse
Page 10/22

Get Free Confessions Of A Military Wife
komaf. Ze behaalde een master Creative Writing aan de University of British Columbia. Ellen
woont in Amsterdam. Gedwongen kampliefde is haar debuutroman. 'Ik ben zo onder de indruk
van de ambitie en de moed van deze roman. Keith stelt essentiële ethische kwesties aan de
orde, en durft vragen te stellen over wat het betekent mens te zijn in de huidige wereld, over
wat goed is en wat slecht, over wat vergeven kan worden en wat niet. De beste literatuur gaat
die vragen niet uit de weg, en Gedwongen kampliefde borduurt voort op die nobele traditie.'
ANNABEL LYON, AUTEUR VAN THE SWEET GIRL
A foreword by former soldier and memoirist Brian Turner, author of My Life as a Foreign
Country, and an afterword by military wife and memoirist Angela Ricketts, author of No Man's
War: Irreverent Confessions of an Infantry Wife, bookend the volume.
We belanden stilaan in de derde fase van digitalisering: de fase van verregaande
automatisering en artificiële intelligentie. Die verschuiving zal de relatie tussen bedrijven en
klanten radicaal veranderen. Willen bedrijven klantgericht blijven, dan moeten ze op zoek naar
aangepaste klantenstrategieën.Dit boek gidst je door de nieuwste fase van digitalisering en
reikt je de mindset aan om in de 'Day After Tomorrow' je bedrijf te blijven optimaliseren. Alleen
zo slaag je erin de meest briljante digitale ontwikkelingen met de meest unieke menselijke
skills te verenigen.

I've had many diaries in the past. This isn't the first, and it probably won't be the
last, but this one will be different. I'm hoping that today will be the first day of the
rest of my life. So much has happened I feel I've lost myself in the process and
I've got to try and find myself, maybe for the first time in my life. I've heard that
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writing things down can be therapeutic, so I'm banking on that. I need therapy.
I've been struggling to deal with the abuse I suffered as a child. I was repeatedly
molested and raped by my stepfather, until I became pregnant when I was
sixteen. Now I'm struggling to raise the now six year old product of that abuse, on
top of taking care of a new baby and a husband. On the outside, my life looks
happy and normal, but I'm anything but.
Ted Campbell examines, in a comparative framework, the historic teachings of
the four major Christian traditions that have shaped our theological heritage Eastern Orthodoxy, Roman Catholicism. Reformation and Union churches, and
Evangelical and Free churches. He provides an extensive overview of each
tradition's particular beliefs on religious authority, God and Christ, human nature
and salvation, and church, ministry, and the sacraments. He concludes by
considering whether a definable core of Christian teachings cuts across
denominational and confessional boundaries.
In this candid memoir, Jim Schroeder shares his experience as the husband of
former US congresswoman Pat Schroeder, one of the best-known women in
American politics and current president of Association of American Publishers.
Recounting his experience as "Mr. Pat Schroeder," Schroeder brings humor and
insight to such topics as compromise in marriage and child-rearing, women as
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friends and colleagues, the challenges and rewards of being part of a power
couple, including dispatches from the Dennis Thatcher Society. He looks at how
men come to terms with today's evolving gender roles and the challenges and
compromises of two-career families.
This volume, a sequel to The Psychology of Interrogations, Confessions and
Testimony which is widely acclaimed by both scientists and practitioners, brings
the field completely up-to-date and focuses in particular on aspects of
vulnerability, confabulation and false confessions. The is an unrivalled integration
of scientific knowledge of the psychological processes and research relating to
interrogation, with the practical investigative and legal issues that bear upon
obtaining, and using in court, evidence from interrogations of suspects. *
Accessible style which will appeal to academics, students and practitioners *
Authoritative integration of theory, research, practical implications and vivid case
illustration * Coverage of topical issues like confabulation, false memory, and
false confessions Part of the Wiley Series in The Psychology of Crime, Policing
and Law
I am not a coward, and it was not out of a feeling of uneasiness in regard to my
personal safety, that I had not the courage to publish in my own name the book
which, some thirty years ago, produced such a sensation when it appeared in the
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Nouvelle Revue of Madame Adam, under the title of “La Société de Berlin.” But I
was living in Germany at the time, and though I would have felt delighted had the
publication of this volume driven me out of the Prussian capital, from which I was
to shake the dust from my shoes with such joy, a few years later, I had there
relatives who would most undoubtedly have fared very badly at Bismarck’s
hands, had my identity been disclosed. And once I am alluding to these distant
times, it is just as well to say that the book in question had not at first been
written for the benefit of the general public, but consisted of private letters
addressed to Madame Adam, who, being happily still in the land of the living, can
add many corroborative details. She suggested to me to publish some of these
letters; I assented without suspecting the scandal which would follow, and which I
do not regret in the very least, now that events have justified the mistrust with
which the Prussian monster inspired me. The secret was well kept and one of the
victims of it was poor Mr. Gérard, the secretary of Queen Augusta, who was
accused of being the author of this book, an accusation that has clung to him
ever since, and from which I am happy to relieve him. The success of La Société
de Berlin induced Madame Adam to publish other letters in the same style,
devoted to other European capitals, with which, however, I had nothing to do,
except those dealing with St. Petersburg life. The pseudonym of Count Paul
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Vassili remained a kind of public property divided between the Nouvelle Revue
and my poor self. Just before the war, when, indignant at the manner in which
Nicholas II. was compromising the work of his great father, I wrote the
bookBehind the Veil of the Russian Court, I bethought myself of assuming once
more the old pseudonym. I was living at the time in St. Petersburg, as Petrograd
was still called, and my brothers were in the Russian military service. I did not
wish them to get into trouble. As it happened, my identity was suspected, and
unpleasantness followed; but it is no stigma to have been ostracized by the
Russian police under the old régime, so I did not mind or care.
In een dorp met een duistere geschiedenis maakt een vrouwelijke dominee een
nieuwe start. Brandende meisjes is de steengoede nieuwe thriller van de auteur
van de bestseller De Krijtman. Zijn we allemaal in staat tot onuitsprekelijke daden
om degenen van wie we houden te beschermen? Welkom in het lieflijke plaatsje
Chapel Croft. Vijfhonderd jaar geleden werden hier acht protestantse martelaren
terechtgesteld op de brandstapel. Dertig jaar geleden verdwenen twee
tienermeisjes spoorloos. Twee maanden geleden pleegde de dominee van de
lokale parochie zelfmoord. Dominee Jack Brooks, alleenstaande ouder van de
veertienjarige Flo, arriveert in het dorp om een nieuwe start te maken en wat tot
rust te komen. Maar rust is het laatste wat ze er vinden. Want iemand lijkt
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vastbesloten om de duistere geschiedenis van het dorp actueel te houden. Jack
ontvangt sinistere pakketjes en berichten. En Flo ziet levensechte visioenen van
brandende meisjes. Of zijn het geen visioenen?
‘Een grote Amerikaanse roman, waarin Boyle geen spaan heel laat van het
Amerika van de 21e eeuw.’ – Profil ‘Verdomd goed verteld. De roman is niet
alleen een spannend verhaal over escalerend geweld, het is ook een analyse
van de Amerikaanse samenleving die rafelt aan de randen – soms met dodelijke
gevolgen.’ – Die Welt Twee buitenstaanders worden verliefd op elkaar – samen
tegen een wereld vol burgermannetjes, wetsdienaren en kwaadwillenden. Adam,
zoon van een schooldirecteur en Vietnamveteraan, krijgt niets voor elkaar. Hij
vliegt van alle scholen, gaat van de ene psychiater naar de andere. Adam is een
tijdbom. Hij verzamelt wapens, slaapt in de wildernis, legt er een papaverveld
aan en gaat zonder nachtkijker de deur niet uit. Dan ontmoet hij Sara,
gescheiden veertiger en fanatiek dierenliefhebber, die ook tegen álles is:
globalisering, samenzweerders, overheidsge-weld. En autogordels. Ze hebben
een stormachtige verhouding, tot Sara merkt dat het Adam wel heel erg menens
is met zijn vijanden. Wie storm zaait gaat over de drang naar totale onafhankelijkheid en de dorst naar geweld, en hoe deze twee hand in hand gaan.
Boyle weet als geen ander zijn vinger op de polsslag van de tijd te leggen.
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‘Boyle’s proza, zowel levendig als haarscherp, geduldig als dreigend, verliest
nooit aan energie of rauwe kracht. Geweldig om te zien dat niet alle Amerikaanse
romans hun tanden hebben verloren.’ – Los Angeles Times ‘Boyle’s kracht ligt
in het feit dat hij soepel schrijft over taaie kost. Hij is een moderne Twain met een
absurd randje, een Updike met een oude leren jas en een geleend pistool.’ – npr
‘Een sterke, verontrustende roman.’ – The Huffington Post ‘Het drama vindt
plaats in de kern van de Amerikaanse ziel. Die is volgens het motto van D.H.
Lawrence nog steeds “hard, solitair, stoïcijns en een moordenaar”.’ –
Frankfurter Rundschau ‘Elke slag, elke stoot en elke kreet in Boyle’s nieuwste
roman laat zien waarom hij een van de grootste verhalenvertellers in het land is.
Ondanks al zijn literaire prijzen en zijn aanstelling bij de universiteit neemt hij niet
zondermeer aan dat hij de lezer al te pakken heeft: hij blijft vechten voor hun
aandacht.’ – The Washington Post ‘Boyle’s nieuwste roman is een spektakel:
het heeft hetzelfde tempo en pit als zijn eerdere boeken, maar nu dient het een
doorkneed realisme. Sara, Sten en Adam zijn genuanceerd, authentiek, en
daardoor zijn hun beslissingen verrassend en onvermijdelijk, net zoals bij echte
mensen.’ – usa Today ‘Boyle zou Boyle niet zijn wanneer het hem niet zou
lukken zijn inzicht in het diepste wezen van zijn landgenoten in een fascinerend
verhaal te verpakken.’ – Tages-Anzeiger Online ‘Een roman over de oorsprong
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van het geweld in de Verenigde Staten, en een strakke, schokkende literaire
thriller.’ – Focus ‘T.C. Boyle flikt het hem weer, en hij schrijft complexer en rijker
dan ooit. Van het ijzingwekkende begin tot het bedachtzame einde is het duidelijk
dat hier een meesterlijk en stoutmoedig verhaal wordt verteld. Wie storm zaait is
Boyle’s krachtigste en vitaalste roman tot nu toe.’ – The New York Times
Het onthutsende, explosieve boek van Ronan Farrow over seksueel misbruik en
het machtsspel om de waarheid te verhullen. Tijdens een routine-onderzoek
komt Ronan Farrow een verhaal op het spoor waar alleen nog maar over wordt
gefluisterd: een van Hollywoods beroemdste producers is een seksueel roofdier,
beschermd door angst, zijn rijkdom, en een samenzwering van stilte. Terwijl
Farrow dieper in de zaak duikt, raakt hij in het vizier van allerlei schimmige
personen – van dure advocaten tot getrainde spionnen – die een intimidatiecampagne tegen hem beginnen. Ze dreigen zijn carrière om zeep te helpen,
achtervolgen hem overal, en proberen een misbruikverhaal uit zijn eigen familie
tegen hem te gebruiken. Een spoor van aanwijzingen onthult corruptie en
doofpotaffaires van Hollywood tot Washington, en ver daarbuiten. ‘Farrow brak
met een journalistieke moker door de minutieus overeind gehouden façade van
Hollywood, en bracht machtige mannen ten val.’ Hollywood Reporter
Een jongen vindt de hond van de buren kermend bij zijn platgebrande huis. Een
Page 18/22

Get Free Confessions Of A Military Wife
meisje vliegt een Duitse soldaat om de hals omdat ze dacht dat het haar vader
was die terug was van het front. We kennen de oorlog als een verhaal van
volwassenen, maar het is ook de geschiedenis van kinderen. Svetlana
Alexijevitsj sprak met de mannen en vrouwen die tijdens de inval van de Duitsers
in Wit-Rusland in 1941 nog kinderen waren, en vroeg naar hun herinneringen.
Hun schokkende verhalen maken van De laatste getuigen een van de
indringendste anti-oorlogsboeken ooit. Opnieuw toont Alexijevitsj dat ze de kunst
verstaat om te luisteren, en andermans stemmen onvergetelijk te laten
resoneren.
Een hartverscheurend epos over leven en lot na de Sovjet-Unie. Meer dan twintig
jaar geleden viel de Sovjet-Unie uit elkaar, ontdekten de Russen de wereld, en
ontdekte de wereld de Russen. Even leek een romance in de maak, maar de
liefde was snel voorbij. Terwijl men in het Westen nog steeds Gorbatsjov
idealiseert en in het Oosten Poetin het begrip 'democratie' wel erg ruim
interpreteert, grijpen vele voormalige Sovjetburgers, ook jongeren, vol nostalgie
terug naar de socialistische staatsmannen van weleer. Onderzoeksjournaliste
Svetlana Alexijevitsj laat honderden getuigen aan het woord over hun leven
tijdens en na de Sovjet-Unie: goede mensen en minder goede mensen;
schuldigen en slachtoffers; aanhangers van de perestrojka en hardleerse
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stalinisten. Met een opmerkelijke openheid vertellen zij hoe de omwenteling van
1991 hun levensloop beïnvloedde, hoe hun wereldbeeld veranderde, hoe ze op
zoek moesten naar een nieuwe identiteit. Het einde van de Rode mens ontbloot
de ziel van een getraumatiseerd, verdeeld volk. Ook zij zijn Europa.
‘Galbraith is op zijn best in dit web van mysteries en bewijst zich opnieuw als
unieke schrijver.’ **** NRC Handelsblad 'Ik houd van Strike. Op Robin ben ik al
helemaal verliefd.' NRC Handelsblad ‘Een solide detective waarin vooral haar
satirische talent schittert. Rowling blijft een meesterverteller.’ de Volkskrant
Robert Galbraith is het pseudoniem van J.K. Rowling Privédetective Cormoran
Strike is op bezoek bij zijn familie in Cornwall wanneer hij benaderd wordt door
een vrouw die meer wil weten over de vermissing van haar moeder, Margot
Bamborough. In 1974 is zij onder mysterieuze omstandigheden verdwenen...
Strike heeft zich nog nooit op een cold case gestort, laat staan eentje van meer
dan veertig jaar oud. Ondanks de kleine kans van slagen is hij geïntrigeerd door
de vermissing en voegt hem toe aan de lange lijst van zaken waar hij en zijn
zakenpartner, Robin Ellacott, op dit moment aan werken. Hoewel Robin niets
liever doet dan hard werken, kan ze het extra werk er eigenlijk niet bij gebruiken
– ze heeft al genoeg op haar bord door de scheiding, ongevraagde mannelijke
aandacht en haar verwarrende gevoelens voor Strike. Op het moment dat ze in
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het onderzoek duiken naar de vermissing van Margot, stuiten ze op een duivelse
zaak met tarotkaarten, een psychopathische seriemoordenaar en onbetrouwbare
getuigen. Al snel komen ze erachter dat zelfs cold cases van tientallen jaren oud
dodelijk kunnen zijn. In de pers ‘Uitstekend geschreven, blijft meer dan 700
pagina’s lang boeien.’ Nederlands Dagblad ‘Een nieuw meesterwerk, het
volgende pareltje in de reeks. Strike en Ellacott zijn personages die complex en
mysterieus in elkaar zitten. Een echte pageturner.’ Thrillzone.nl ‘“Mr. Galbraith”
slaat aan het toveren met een hechte plot – scherp opgetekende Britse grandeur
in verval. Uitermate bevredigend.’ Het Parool ‘Rowlings/Galbraiths plezier in
schrijven spat van de pagina’s in deze traditioneel opgezette thriller in de beste
Britse traditie.’ de Volkskrant ‘Een strakke plot, de uitbundige, bloemrijke stijl
van een echte verhalenverteller, bonte maar waarachtige personages, een
pakkend verhaal.’ NRC Handelsblad
NEW: UPDATED AND EXPANDED. Confessions of a Military Wife is an honest,
witty, and often hilarious look at the life of the new generation military wife. Mollie
Gross learned the hard way to laugh instead of cry at what she could not control
as a military spouseand as she quickly discovered, nearly everything was out of
her control!A standup comedienne, public speaker, and wife of a Marine Corps
officer, Mollie explores everything about the issued spouse, from deployment and
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the stress of having a husband in a combat zone, to the realization that marriage
changes when your husband returns home from war. Nothing is taboo or out-ofbounds in Confessions, including the parties military wives throw for themselves
before hubby returns. (Youll have to read the book to find out about those!)
Updated, expanded, and now in paperback, Confessions is a cant-put-down book
that will leave you laughing and crying at the same time.About the Author: Mollie
Gross is a professional stand-up comedienne, motivational speaker, and the wife
of a USMC Iraq War veteran. She teaches audiences to Handle it with Humor to
learn how to laugh through lifes toughest challenges. To follow her on social
media, listen to her podcast, or inquire about booking, please visit
www.molliegross.com. Mollie Gross is the Chelsea Handler of the milspouse
community. Shes unfiltered, honest, and hilarious, with an underlying message to
stop whining and be proud. Think of it as heartfelt humor for the home front.
Military Spouse magazineMollies no-holds-barred account of what it was like
during her first four years of being married to a Marine, dealing with the moves,
wartime deployments, and life on the home front, will leave you laughing, crying,
and shaking your head in disbelief asking, Did she really just say that!? Kristine
Schellhaas, founder USMC Life
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