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In July 2006, Martin Hunt was a successful software sales
professional with a wife, two sons, a happy life in Seattle, and
a commitment to the U.S. Army that he was not sure he’d
ever be called on to fulfill. A year later he was a resident of
Camp Ramadi, a dusty outpost at the epicenter of Operation
Iraqi Freedom. A senior officer surrounded by young men
charged with the highly dangerous task of clearing improvised
explosive devices from supply routes, Hunt soon grew to
dread the call “River City” — the code for incoming casualties.
Trapped between his “real” life in Seattle, visited through
Skype and a furlough that seemed over before it began, and
the hell of “River City,” Hunt provides a window into the
paradigm-shifting experience of deployment in the War on
Terror: a story of faith, love, and life, interrupted.
Before We Treat, We Must Understand Millions of people
suffer from alcoholism, and most of them don't even know it.
Or perhaps, they just can't admit it. If you or somebody you
know is suffering from alcoholism, it is important to act
immediately. The effect of alcohol on the body and mind is
significant. Alcohol abuse and alcohol addiction are serious,
potentially lethal conditions. When it comes to overcoming
alcoholism and alcohol dependence, the hardest part is
understanding why. Maybe we've heard the personal drug
stories, maybe we've read the personal memoirs, but have
we lived them? Unless you yourself are an alcoholic, it's often
difficult to understand. Why Why do alcoholics continue to
destroy themselves? Given everything we know today about
the neuroscience of addiction, about alcohol recovery and
rehabilitation--why? The truth is dark. Because at the end of
the day, the alcoholic doesn't care. The alcoholic will refuse to
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quit drinking, even when alcoholism treatment could
transform their life for the better. He or she will do anything to
avoid sobriety, risking life and limb simply to acquire that next,
comforting drink. Until it's too late. So don't wait. The worst
part about alcohol and drug dependence is that it doesn't just
affect the alcoholic. Alcoholism is a family destroyer. The
family and friends of alcoholics may endure incredible
hardship in the face of this debilitating disease. Alcoholism
often leads to a dysfunctional family and a marriage on the
rocks, worsening abuse and complicating recovery. And if this
isn't bad enough, alcohol dependency can lead to years of
post-traumatic stress. For adult children of alcoholics, the
damage can be deep. Years of childhood abuse, neglect and
broken families have damaged their psyches. Healing and
recovery are hard to achieve, even for alcoholics from good
environments. But there is always hope. Healing the alcoholic
brain--and those affected by it--is a process, just like anything
in life. Step by step, alcoholism recovery can and does occur.
Nothing can happen overnight, but with courage, and
conviction, the addicted brain can finally rewire. Through
relapse and relief, intervention and rehabilitation, ending
dependency is possible. By approaching the situation with the
right tools and knowledge, the end of alcohol addiction is not
only possible, but probable. Part guide, part personal memoir,
"Last Call" includes: The terrible costs of alcoholism How to
identify alcoholism Understanding the thought process (and
neuroscience of addiction) How to treat and empower the
alcoholic How to Help the alcoholic stay sober Tags: abuse,
alcohol, alcoholic, alcoholism, alcohol addiction, dependence,
dependency
The Call continues to stand as a classic, reflective work on
life's purpose. Best-selling author Os Guinness goes beyond
our surface understanding of God's call and addresses the
fact that God has a specific calling for our individual lives.
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Why am I here? What is God's call in my life? How do I fit
God's call with my own individuality? How should God's
calling affect my career, my plans for the future, my concepts
of success? Guinness now helps the reader discover answers
to these questions, and more, through a corresponding
workbook - perfect for individual or group study. According to
Guinness, "No idea short of God's call can ground and fulfill
the truest human desire for purpose and fulfillment." With tens
of thousands of readers to date, The Call is for all who desire
a purposeful, intentional life of faith. Also availbale in audio
format, narrated by Os Guinness.
'De beste autobiografie die ik ooit heb gelezen. De perfecte
combinatie van het vertellen een verhaal en de wijsheid die
daaruit voortkwam, en dan ook nog zo grappig.' Oprah
Winfrey WILL door Will Smith en Mark Manson is een moedig
en inspirerend boek over een van de grootste wereldsterren
van deze tijd. WILL gaat over uiterlijk succes, innerlijk geluk
en verbinding met anderen. En over een van de meest
spectaculaire rollercoasters ooit door de wereld van muziek
en film. Will Smiths transformatie van een angstig kind in een
huis vol spanning in West Philadelphia tot een van de
grootste rappers van zijn tijd én een van de grootste
filmsterren in de geschiedenis van Hollywood - met een reeks
kaskrakers op zijn naam die waarschijnlijk nooit zal worden
overtroffen - is een episch succes waarover WILL op een
ongelooflijk meeslepende manier vertelt. Maar dat is maar de
helft van het verhaal. Will Smith dacht dat hij het voor elkaar
had, en met reden: niet alleen zijn eigen succes was
ongeëvenaard, zijn hele gezin stond aan de top van de
entertainmentwereld. Maar zijn vrouw en kinderen zagen dat
anders. Zij moesten fulltime meedraaien in zijn show, zonder
dat ze daar zelf voor hadden gekozen. Het bleek dat Will
Smith nog veel meer moest leren dan hij had gedacht. WILL
is een boek over wilskracht, over wat je voor elkaar kunt
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krijgen en wat je achter je kunt laten. Will Smith werkte
samen met Mark Manson, auteur van de wereldwijde
bestseller The Subtle Art of Not Giving a F*ck, die het verhaal
zo opschreef dat het anderen kan helpen om grip op hun
eigen leven en emoties te krijgen. Weinigen van ons zullen
de extreme druk kennen van optreden op het wereldpodium,
maar we kunnen allemaal begrijpen dat wat werkt in de
buitenwereld niet altijd werkt in je persoonlijk leven. De
combinatie van oprechte wijsheid en een exceptioneel,
fenomenaal levensverhaal maakt WILL, net als de auteur, tot
de buitencategorie. 'Het is eenvoudig om in de materiële
wereld te bewegen als je eenmaal je eigen geest hebt
veroverd. Dat geloof ik echt. Als je eenmaal je eigen geest
hebt leren kennen, stuwt elke ervaring, elke emotie, elke
omstandigheid, positief of negatief, je gewoon voort, naar
grotere groei en meer ervaring. Dat is ware wilskracht. Om
vooruit te komen, wat er ook gebeurt. En om vooruit te komen
op een manier waarbij je anderen met je meeneemt, in plaats
van ze achter te laten.' - Will Smith
Drawing on his more than thirty years of experience (including
a record four Super Bowls) as the NFL's top referee, Jerry
Markbreit describes the hard-hitting, fast-paced NFL action
from a perspective few others can match. Filled with
humorous anecdotes as well as his opinions on controversial
subjects and players and coaches, this book is the first
comprehensive look at pro football officiating from the
official's point of view -- and Markbreit's homage to the sport
he has helped define.
A fictional autobiography of a functioning alcoholic who tries
to find himself through a string of relationships with
devastating effects. Anyone who has experienced the painful
side of love will relate to this powerful emotionally-driven
narrative that reverberates to the very core of loneliness.
Randall Lee has the ability to reach inside of your heart and
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pull at the strings.

The brilliant CIA agent goes up against infamous Soviet
spy Kim Philby in this “lively, entertaining” Cold War
thriller (Publishers Weekly). Blackford “Blackie” Oakes
is the greatest spy in American history, but he’s no
longer allowed behind enemy lines. As the former
director of covert operations for the CIA, he knows too
much to risk falling into enemy hands. But something has
come up that requires him to go farther behind the Iron
Curtain than he ever has before—and if he’s captured,
he’ll have no choice but to take his own life. But Blackie
doesn’t mind; he’s always wanted a chance to die for
his country. Previously, a team of assassins had targeted
Soviet Premier Mikhail Gorbachev, and Blackie acted on
secret orders from President Ronald Reagan himself to
save the Russian’s life. Now, Gorbachev is in danger
once again, and his death could reignite the Cold War
just as it’s coming to a close. To avert World War III,
Blackie infiltrates Moscow, where he comes face-to-face
with the Soviets’ own master of espionage: notorious
defector Harold Adrian Russell “Kim” Philby. Witty and
urbane, and featuring an unforgettable cast of characters
both real and imagined, Last Call for Blackford Oakes is
a delightful ending to one of the greatest espionage
sagas in history.
With nicknames such as Mob Town and Syphilis City no
one would deny that Baltimore has its dark side. Before
shows such as The Wire and Homicide: Life on the
Streets brought the city's crime rate to national attention,
locals entertained themselves with rumors surrounding
the mysterious death of writer Edgar Allan Poe and
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stories Zelda Fitzgerald, wife of author F. Scott
Fitzgerald, who spent time in a Baltimore area sanitarium
in the 1930s. Tourists make the Inner Harbor one of the
most traveled areas in the country, but if they would
venture a few streets north to The Block on Baltimore
Street they would see an area once famous for its
burlesque shows. It is only the locals who would know to
continue north on St. Paul to the Owl Bar, a former
speakeasy that still proudly displays some of its
Prohibition era paraphernalia. Wicked Baltimore: The
Seedy Side of Charm City, details the salacious history
of Baltimore and its denizens from the city's earliest
history up to through Prohibition.
This carefully crafted ebook: "LUCY MAUD
MONTGOMERY - The Woman Behind The Books:
Autobiography & Private Letters (Including The Complete
Anne of Green Gables Series, Emily Starr Trilogy & The
Blue Castle)” is formatted for your eReader with a
functional and detailed table of contents. The Alpine Path
is an autobiography of Lucy Maud Montgomery and,
though factual, the story is as charming as her novels.
Montgomery shares details of her life she feels are
important and relative to her career, providing numerous
anecdotes and sources for her inspiration. This collection
also contains series of L. M. Montgomery's letters,
written to her pen friend Ephraim Weber, writer and
teacher from Alberta, with whom Montgomery started to
correspond by a fan letter, without meeting ever before.
Furthermore, this collection is enriched with author's best
known and semi-autobiographical novels, including the
famous Anne of Green Gables series, a trilogy about
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Emily Starr and a thrilling romance novel The Blue
Castle. Table of Contents: Autobiography The Alpine
Path: The Story of My Career Collected Letters Anne of
Green Gables Series Anne of Green Gables Anne of
Avonlea Anne of the Island Anne of Windy Poplars
Anne's House of Dreams Anne of Ingleside Rainbow
Valley Rilla of Ingleside Complete Chronicles of Avonlea
Emily Starr Trilogy Emily of New Moon Emily Climbs
Emily's Quest Other Novels The Story Girl The Golden
Road Jane of Lantern Hill ... Lucy Maud Montgomery
(1874-1942) was a Canadian author best known for a
series of novels with Anne of Green Gables, an
orphaned girl, mistakenly sent to a couple, who had
intended to adopt a boy. Anne novels made Montgomery
famous in her lifetime and gave her an international
following. Montgomery went on to publish 20 novels as
well as 530 short stories, 500 poems, and 30 essays.
Most of the novels were set in Prince Edward Island, and
locations within Canada's smallest province became a
literary landmark and popular tourist site.
In 2013 schokte de 29-jarige Edward Snowden de
wereld toen hij brak met de Amerikaanse geheime
diensten en onthulde dat ze in het allergrootste geheim
bezig waren al ons digitale verkeer - elk telefoontje, elk
bericht, elke e-mail - te verzamelen en vast te leggen.
Van iedereen die zich online begeeft, wordt zo een
permanent en onuitwisbaar dossier bijgehouden. Edward
Snowden vertelt in dit uiterst meeslepende boek voor het
eerst zijn volledige verhaal. Hij laat zien hoe een
intelligente jongen uit een idyllische buitenwijk, die
opgroeide aan het begin van het internettijdperk en daar
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al snel de opwindende vrijheid van ontdekte, later een
digitale spion werd die mee zou bouwen aan het grootste
surveillance-netwerk ooit. Snowden vertelt indringend
hoe hij in gewetensnood kwam en uiteindelijk alles op
het spel zette om dit systeem aan de kaak te stellen. In
ballingschap groeide hij uit tot het geweten van ons
online bestaan. Onuitwisbaar is even scherpzinnig en
elegant als overtuigend, even indrukwekkend als
ontluisterend. Edward Snowden werd geboren in
Elizabeth City, North Carolina, en groeide op in de buurt
van de militaire basis Fort Meade in Maryland. Na zijn
opleiding als systeemengineer kreeg hij een hoge functie
binnen de CIA en werkte hij wereldwijd aan diverse
projecten voor de NSA. Tegenwoordig is Snowden
voorzitter van de raad van bestuur van de Freedom of
the Press Foundation. Hij ontving verschillende prijzen
voor zijn verdiensten, waaronder de Right Livelihood
Award, de Duitse Whistleblower Prize, de Ridenhour
Truth-Telling Prize en de Carl von Ossietzky-medaille
van de International League of Human Rights.
Praise for Full Frontal Stupidity "Parham is at the very
top echelon of American humorists, equal to Dave Barry
or David Sedaris on their best day." Linton Robinson
(Editor, My Funny Valentine) Humor columnist Barry
Parham is back, launching his latest salvo of hilarious,
thought-provoking, take-no-prisoners observations. on
being single... "Single guys buy milk in small,
manageable doses, as if they were bringing home work,
or morals. It would never cross a single guy's mind to
buy an entire gallon of anything, much less some
expiring liquid that can mutate into something that smells
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like Detroit looks." on auto racing... "I'm the first to admit
that racing takes talent ... not to mention bravery. But,
there's bravery involved in putting your hand on a hot
stove, too. Sadly, though, after you're done with the
stove, there's nothing much left but discipline, and
learning to write with your other hand." on politics...
"Contestant #3 was unable to make it, but he did swing
by and vote 'Present' so we would validate his parking,
and he would like to remind our studio audience that was
for showing up before he was against it." Includes these
award-winning stories! Skirts vs. Skins Scenes From a
Maul
Als vijftienjarige raakte Cat Marnell verslaafd aan de
ADHD-medicijnen die haar vader, een psychiater, haar
voorschreef. Eenmaal naar een prestigieuze kostschool
verbannen, ontdekte ze onder andere Xanax, cocaïne en
xtc. Haar twintiger jaren beleefde ze in een oneindige,
slapeloze roes van feesten en pillen ’s nachts, en een
veeleisende baan in de wereld van de modebladen
overdag. Totdat het echt niet meer ging. Maar dit is geen
memoir van goddelijke interventie, kliniekopname of
verlossing. Eerder van de zoektocht naar een wankel
evenwicht waarin de schoonheid van de roes wel
degelijk een rol kan blijven spelen. Cat Marnell is een
echt New Yorks enfant terrible en een formidabele
schrijver die iets wezenlijks te zeggen heeft over haar op
kicks beluste generatie, over de duistere kanten van de
mode-industrie en over de huidige tijd.

In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn
presidentiële memoires vertelt Barack Obama het
verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een
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jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot de
leider van de vrije wereld. Hij schrijft in
buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de
jaren waarin hij politiek werd gevormd en over de
bepalende momenten in de eerste termijn van zijn
historische presidentschap - een roerige periode vol
dramatische veranderingen. Obama neemt de lezer
aan de hand op een fascinerende reis, die voert van
zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale
overwinning in de voorverkiezingen van Iowa waarin de kracht van grassroots-activisme aan het
licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4
november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste
president van de Verenigde Staten en daarmee de
eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in
het land zou bekleden. In zijn bespiegelingen over
het presidentschap toont hij op een bijzondere en
scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en
beperkingen presidentiële macht met zich
meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek
inzicht in de dynamiek van de Amerikaanse
partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama
neemt de lezer mee tot in het Oval Office en de
Situation Room van het Witte Huis, maar ook naar
steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige
van zijn overwegingen bij het samenstellen van zijn
kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële
crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar
onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op
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de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn
generaals over de te volgen strategie in Afghanistan,
hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend
optreedt na de ramp met de Deepwater Horizon en
opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die
leidt tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd
land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek - het
verhaal over een man die historische beslissingen
neemt, over het rotsvaste geloof van de
opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het
wereldpodium. Obama is openhartig over de
moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte
Amerikaan president wilde worden, waarbij hij de
verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie
die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop
en verandering en de morele problemen trotseerde
die besluitvorming op het hoogste niveau met zich
meebrengt. Obama is openhartig over de krachten
die hem in eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk
over de invloed die het verblijf in het Witte Huis had
op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet
terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en
teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn
overtuiging dat binnen het geweldige, zich
voortdurend ontwikkelende Amerikaanse experiment
vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en
krachtige boek getuigt van Barack Obama's inzicht
dat democratie geen geschenk van boven is, maar
iets dat is gestoeld op inlevingsvermogen en
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wederzijds begrip, iets waaraan we samen
voortbouwen, elke dag weer.
We were created equal, unique and beautiful. We
crave freedom.
'Leerschool van Tara Westover is een gelaagde
zoektocht naar een persoonlijk bewustzijn.' * * * * Freek de Jonge in de Volkskrant 'Dit is een
ongelooflijk boek [...] Ik kan niet begrijpen dat ze bij
De Wereld Draait Door, dat boekenpanel, niet
meteen heeft geroepen 'dit is fantastisch, dit moet je
lezen, dit is ongelooflijk'. - Maarten 't Hart
'Schitterend. Er gaat niets boven het ontdekken van
een jonge schrijver met zoveel kracht en talent.' Stephen Fry 'Het is het indrukwekkende en
schrijnende verhaal van een vrouw die zich met veel
moeite weet te ontworstelen aan een gezin waarvan
de ouders afzondering zoeken van de wereld, en de
pijn die de breuk veroorzaakt.' - Trouw Al op jonge
leeftijd moeten Tara en haar zes broers en zussen
risicovol werk verrichten in het bedrijf van hun vader.
Ze leren een heftruck te besturen en verzamelen
schroot op het erf om in het onderhoud van de
familie te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten van
de gemeenschap dat er niemand is om Tara te
onderwijzen, haar naar een dokter te brengen na
een ernstig ongeluk, of om in te grijpen wanneer
haar broer gewelddadig wordt. Tara slaagt er echter
in zichzelf wiskunde en grammatica bij te brengen en
ze wordt aangenomen aan Brigham Young
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University. Daar begint haar weg tot zelfontplooiing,
waarbij ze niet alleen worstelt met haar gebrek aan
kennis door haar geïsoleerde opvoeding, maar ook
tot de pijnlijke conclusie moet komen dat een breuk
met haar familie onvermijdelijk is.
Hillbilly Blues is analyse van een cultuur in crisis die van de blanke Amerikaanse arbeidersklasse.
Niet eerder werd er zo scherp, en van binnenuit,
over deze bevolkingsgroep geschreven. J. D. Vance
vertelt hoe het is om geboren te worden met sociale
en regionale ellende als een wurgkoord om je nek.
Het verhaal van de familie Vance begint vol hoop, in
het Amerika van na de oorlog. Zijn grootouders
verhuisden naar Ohio omdat ze wilden ontsnappen
aan de armoede in hun thuisstreek Kentucky. Ze
bouwden een middenklassebestaan op, en hun
kleinzoon (de auteur) zou uiteindelijk naar Yale Law
School gaan: de American Dream. Maar dit is de
oppervlakkige versie van de sage. Gaandeweg toont
Vance hoe zijn familie geworsteld heeft met de eisen
die dit nieuwe bestaan stelde. Het is hun nooit gelukt
de geschiedenis van misbruik, alcoholisme, armoede
en trauma - zo typerend voor deze groep
Amerikanen - van zich af te schudden. Een
ontroerende verhaal, met humor verteld en vol
kleurrijke figuren. Vance maakt het verlies van de
Amerikaanse droom bitter voelbaar. Dit is een eerlijk
verhaal over wat het betekent als al je hoop in
duigen valt. Een belangrijker boek over Amerika zul
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je dit jaar niet lezen.' - The Economist 'Een
empathische en scherpe sociologische analyse.' The New York Times 'Deze elegie, deze
melancholische klaagzang over zijn diepe loyaliteit
met een verdoemde klasse die hij achterlaat, gaat
over meer dan zijn privé-verhaal. Via Vance krijgen
we een inkijkje in Amerika als klassensamenleving.' De Groene Amsterdammer
Two Russian socialists emigrate to the United States
and begin the long process of becoming American in
this novel by a #1 New York Times–bestselling
author. Stefan and Alexandra Ivarin emigrated to
America at the end of the nineteenth century.
Russian Jewish socialists, the Ivarins are now
established in a Long Island home designed,
somewhat haphazardly, by Stefan. Despite their
attempts at assimilation, the Ivarins find themselves
still struggling to find a balance between their
Russian roots and their American lives, between
their past and their future—and those of their children.
Based in part on Laura Z. Hobson’s own childhood,
First Papers is a tender portrait of the tension
involved in embracing a foreign culture full of
opportunity while longing for a lost homeland, and “a
warm-hearted novel” by the author of Gentleman’s
Agreement (The Sunday Herald Tribune).
Last CallMemoirs of an NFL RefereeSimon and
Schuster
You will be reading real scenarios to give you a flavor of what
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has happened, both positive and negative, in the club scene.
The book is divided into four sections; (1) Bouncers, which
provides useful background information on who we are; (2)
Players, which identifies who the people are that provide the
variety of roles of support to you in the night life world, (3)
Things you need to know, which gives you important
guidelines to follow when you enter the bouncing scene from
the beginning to the end of your evening, and last but not
least (4) Memoirs, which discusses the things that can occur
in and outside the normal guidelines of our world.
Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en ambitieuze
neurochirurg Paul Kalanithi gediagnosticeerd met stadium IV
longkanker. Van de ene op de andere dag verandert hij van
een arts die levens redt in een patiënt die moet vechten voor
zijn eigen leven. De laatste 22 maanden van zijn leven besluit
hij zijn grote ambitie waar te maken: een meesterlijk boek
schrijven over zijn bijzondere levensloop. Wat maakt het
leven nog de moeite waard als je de dood in de ogen kijkt?
Wat doe je als al je dromen over een toekomst plaats moeten
maken voor een miserabel noodlot? Wat betekent het om een
kind te krijgen en nieuw leven op aarde te zetten terwijl je
eigen leven langzaam wegebt? Paul Kalanithi stierf in maart
2015, terwijl hij de laatste hand legde aan zijn memoires. Zijn
wijze observaties en rijke inzichten in het leven zijn
hartverscheurend. Als adem vervliegt is een onvergetelijk
boek over een naderend einde en de relatie tussen arts en
patiënt van een begenadigd schrijver, die helaas beide rollen
moest vervullen.
The TLA Film, Video & DVD Guide 2002-2003 is the
absolutely indispensible guide for the true lover of cinema. By
focusing on independent and international films, and avoiding
much of the made-for-TV/made-for-cable/made-for-video
dreck, this guide offers more comprehensive coverage of the
films the reader may actually want to rent and see. The guide
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includes: * Reviews of more than 10,000 films * Four detailed
indexes - by star, director, theme, genre, and country of origin
* More than 450 photos throughout * A listing of all the major
film awards, TLA Bests and recommended films * A
comprehensive selection of cinema from over 50 countries
From one of the finest names in video retailing and a growing
rental chain comes the latest edition of one of the most
respected film, video, and DVD guides. The TLA Film, Video
& DVD Guide is perfect for anyone whose tastes range from
All About My Mother to Fight Club; from This Is Spinal Tap to
Ma Vie en Rose.
Bruce F. Pauley draws on his family and personal history to
tell a story that examines the lives of Volga Germans during
the eighteenth century, the pioneering experiences of his
family in late-nineteenth-century Nebraska, and the dramatic
transformations influencing the history profession during the
second half of the twentieth century. An award-winning
historian of antisemitism, Nazism, and totalitarianism, Pauley
helped shape historical interpretation from the 1970s to the
'90s both in the United States and Central Europe. Pioneering
History on Two Continents provides an intimate look at the
shifting approaches to the historian's craft during a volatile
period of world history, with an emphasis on twentieth-century
Central European political, social, and diplomatic
developments. It also examines the greater sweep of history
through the author's firsthand experiences as well as those of
his ancestors, who participated in these global currents
through their migration from Germany to the steppes of
Russia to the Great Plains of the United States.
The TLA Video and DVD Guide 2005 is the absolutely
indispensable guide to worthwhile cinema. It includes over
10,000 entries on the best of film and video that a real film
lover might actually want to see. Unlike some of the other
mass market guides that tend to be clogged with
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unenlightening entries on even more unenlightening films,
TLA focuses on independent, foreign, and the best of
Hollywood to bring the cineaste an opinionated guide that is
both fun and useful. The guide includes: -Reviews of more
than 10,000 films -Four detailed indexes--by star, directory,
country of origin, and theme -More than 300 photos
throughout -A listing of all the major film awards of the past
quarter-century, as well as TLA Bests and recommended
films -A comprehensive selection of cinema from more than
50 countries Now published annually, the TLA Video and
DVD Guide is one of the most respected guides from one of
the finest names in video retailing, perfect for anyone with an
eclectic taste in cinema.
This ebook collection has been designed and formatted to the
highest digital standards and adjusted for readability on all
devices. "Narrative of the Life of Frederick Douglass" is s
generally held to be the most famous of a number of
narratives written by former slaves during the same period. In
factual detail, the text recount Douglass's life as a slave and
his ambition to become a free man and is considered to be
one of the most influential pieces of literature to fuel the
abolitionist movement of the early 19th century in the United
States. My Bondage and My Freedom is the second of three
autobiographies written by Douglass, and is mainly an
expansion of his first (Narrative of the Life of Frederick
Douglass), discussing in greater detail his transition from
bondage to liberty. Life and Times of Frederick Douglass is
Frederick Douglass' third autobiography in which he gave
more details about his life as a slave and his escape from
slavery in this volume than he could in his two previous
autobiographies. Frederick Douglass (1818 –1895) was an
African-American social reformer, abolitionist, orator, writer,
and statesman. After escaping from slavery in Maryland, he
became a national leader of the abolitionist movement in
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Massachusetts and New York, gaining note for his dazzling
oratory and incisive antislavery writings.
In de zes decennia dat hij films maakt, heeft hij vijftig films
geschreven en geregisseerd, en speelde hij in vele ervan
mee. Hij won diverse Amerikaanse en internationale prijzen,
er zijn standbeelden te zijner ere neergezet (iets wat hij nooit
zal hebben bedacht), en zijn films zijn lesmateriaal op scholen
en aan universiteiten over heel de wereld. In À propos schrijft
Allen onder meer over zijn eerdere huwelijken, zijn romance
en levenslange vriendschap met Diane Keaton, en zijn
persoonlijke en professionele relatie met Mia Farrow, die
resulteerde in een aantal klassieke films. Voor de breuk die
volgde mag de sensatiepers hem wel dankbaar zijn. Volgens
hem was niemand zo verbaasd als hij toen hij als
zesenvijftigjarige een relatie kreeg met de destijds
eenentwintig jaar oude Soon-Yi Previn, wat leidde tot hun
hartstochtelijke liefde en gelukkige huwelijk van al ruim
tweeëntwintig jaar. À propos is het volstrekt openhartige,
vaak hilarische en soms verbijsterende verhaal van een
Amerikaans icoon. Woody Allen (Brooklyn, 1935) is schrijver,
regisseur en acteur. Hij is stand-upcomedian geweest en
publiceerde verschillende boeken. Allen woont in de Upper
East Side van Manhattan met zijn vrouw Soon-Yi en hun
twee dochters, Manzie en Bechet. Hij is een enorme
jazzenthousiasteling en een groot sportfan. Naar eigen
zeggen vindt hij het jammer dat hij nooit een geweldige film
heeft gemaakt, maar hij zegt het te blijven proberen.
Being an athlete is not the only way to experience the thrills
of a sports game first-hand. Referees and sports officials
usually spend more time in the field or in the arena than
athletes themselves and are often just as instrumental to the
outcome—and enjoyment—of a game. Pursuing a career in
sports officiating requires a love of the sport, an eye for detail,
and patience, among a host of other qualities. This exciting
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volume details the keys to ensuring fairness, safety, and
sportsmanship on the field and the skills required to become
a successful sports official.
A brilliant, authoritative, and fascinating history of America’s
most puzzling era, the years 1920 to 1933, when the U.S.
Constitution was amended to restrict one of America’s
favorite pastimes: drinking alcoholic beverages. From its start,
America has been awash in drink. The sailing vessel that
brought John Winthrop to the shores of the New World in
1630 carried more beer than water. By the 1820s, liquor
flowed so plentifully it was cheaper than tea. That Americans
would ever agree to relinquish their booze was as improbable
as it was astonishing. Yet we did, and Last Call is Daniel
Okrent’s dazzling explanation of why we did it, what life
under Prohibition was like, and how such an unprecedented
degree of government interference in the private lives of
Americans changed the country forever. Writing with both wit
and historical acuity, Okrent reveals how Prohibition marked a
confluence of diverse forces: the growing political power of
the women’s suffrage movement, which allied itself with the
antiliquor campaign; the fear of small-town, native-stock
Protestants that they were losing control of their country to
the immigrants of the large cities; the anti-German sentiment
stoked by World War I; and a variety of other unlikely factors,
ranging from the rise of the automobile to the advent of the
income tax. Through it all, Americans kept drinking, going to
remarkably creative lengths to smuggle, sell, conceal, and
convivially (and sometimes fatally) imbibe their favorite
intoxicants. Last Call is peopled with vivid characters of an
astonishing variety: Susan B. Anthony and Billy Sunday,
William Jennings Bryan and bootlegger Sam Bronfman,
Pierre S. du Pont and H. L. Mencken, Meyer Lansky and the
incredible—if long-forgotten—federal official Mabel Walker
Willebrandt, who throughout the twenties was the most
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powerful woman in the country. (Perhaps most surprising of
all is Okrent’s account of Joseph P. Kennedy’s legendary,
and long-misunderstood, role in the liquor business.) It’s a
book rich with stories from nearly all parts of the country.
Okrent’s narrative runs through smoky Manhattan
speakeasies, where relations between the sexes were
changed forever; California vineyards busily producing
“sacramental” wine; New England fishing communities that
gave up fishing for the more lucrative rum-running business;
and in Washington, the halls of Congress itself, where
politicians who had voted for Prohibition drank openly and
without apology. Last Call is capacious, meticulous, and
thrillingly told. It stands as the most complete history of
Prohibition ever written and confirms Daniel Okrent’s rank as
a major American writer.
Het is 1950 als de 22-jarige Jennifer Worth als vroedvrouw
komt werken bij de nonnen van Nonnatus House, een
kloosterorde die al sinds 1870 actief is in de Londense
docklands. Het is een plek waar behalve de politie en de
bewoners niemand durft te komen: bordelen, straatbendes en
alcoholisten tussen de gebombardeerde huizen. Kinderen
worden geboren onder erbarmelijke omstandigheden in
huizen zonder elektriciteit en veelal zonder stromend water.
Geen gemakkelijke omgeving om in te werken, maar naast
deze hardheid en onvermijdelijke drama s ervaart Jennifer
Worth onverwachte vriendelijkheid en begrip, altijd vergezeld
van een grote dosis Cockney-humor. Jennifer Worth vertelt
niet alleen met liefde over de vrouwen voor wie ze dag en
nacht klaarstaat, maar ook over de nonnengemeenschap
waarin ze woont: wijs en vroom, maar ook werelds en
grappig, soms gekmakend en vaak excentriek. Haal de
vroedvrouw! geeft een indringend, levendig en ontroerend
beeld van een kleurrijke achterbuurt uit vervlogen tijden, en is
een ode aan mensen die gevormd zijn door de harde
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omgeving waarin ze leefden
‘Ik zal de laatste zijn’ is het schokkende maar tegelijk
inspirerende verhaal van mensenrechtenactiviste Nadia
Murad over haar vlucht uit de handen van Islamitische Staat.
Voor het eerst vertelt Nadia Murad in detail over haar
levensgevaarlijke vlucht naar de vrijheid. Ondanks de
verschrikkingen die ze heeft ondergaan, is ze strijdbaar. Met
hulp van Yazda, een non-profit organisatie die Yezidi
slachtoffers helpt, wil ze de Islamitische Staat aansprakelijk
stellen voor genocide en misdaden tegen de mensheid. Ze
wordt daarin vertegenwoordigd door niemand minder dan de
beroemde advocaat Amal Clooney. ‘Ik zal de laatste zijn’ is
een verhaal van ongekende moed en veerkracht.
The online literary magazine www.brdman.com presents
Wartime Memoirs of Drunken Debauchery, Dr. Brdman's first
collection of memoirs. Brdman's raw confessional writing
style, loaded with sarcasm and wit, fluctuates between poetic
verse and narrative prose, while alternating tone and form in
order to promulgate his constant state of cognitive
dissidence. Unapologetically, Matthew Joseph pontificates his
lifelong struggles with faith, love, sexual promiscuity,
childhood abandonment, gynecomastia, death, and perpetual
alcohol abuse, which hindered his development as a leader of
Marines and as a man. Developing severe hypogonadism
and losing the ability to produce testosterone and sperm
coerced Matthew Joseph to reevaluate his life of mass
destruction. Not every chapter will make you laugh; not every
chapter will make you cry. In the end, Wartime Memoirs of
Drunken Debauchery (WMDs) leaves readers in shock and
awe.
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