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Pablo Escobar My Father
De geliefde president van Mexico, Lorenzo Terán is overleden. Wie zal hem opvolgen? In De
stoel met de adelaar beschrijft Carlos Fuentes de intriges van de verschillende kanshebbers.
Ondertussen hebben de Amerikanen Columbia bezet en, om het kritische buurland rustig te
houden, laat de Amerikaanse presidente Condoleezza Rice het Mexicaanse telefoonverkeer
lamleggen. Dit leidt tot een wonderbaarlijke terugkeer naar de kunst van het brieven schrijven.
Uit de brieven van de hofintriganten en hun aanhang stelde Fuentes deze roman samen.
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 je dit jaar niet lezen.' - The Economist 'Een empathische en scherpe
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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
Pablo Emilio Escobar Gaviria was born on December 1, 1949 in Rionegro, the Antioquia
Department of Colombia. His father, Abel de Jesús Dari Escobar, was a farmer and his
mother, Hermilda Gaviria, was a teacher in an elementary school in the area. He was the third
of seven children of his parents and began his criminal activities as a teenager. Some reports
claim that he would steal gravestones, sand them down, and then resell them to smugglers.
However, his brother denies that he used to steal those gravestones. His friends and family
report that Pablo would often tell them that he wanted to become the president of Colombia.
Instead, he became the world's most notorious drug lord.
This book starts with the Celtic cross as a symbol of faith and peace. It emphasizes the
biopsychosocial medical model for the treatment and prevention of this chronic illness we call
addiction versus criminalizing them. What we do not know enough is the spiritual or astral
aspects of it, for instance, the use of acupuncture among addicted persons who may have
several medical and psychiatric comorbidities. Hopefully in the future, we will. Meantime,
nothing replaces the physician acumen to select the appropriate patient for the appropriate
type of treatment. “One size does not fit them all.” Each addicted person is a challenge and
different from the next one. To treat them with the utmost respect and acknowledging their
suffering of a severe medical illness should be our motto. It describes historical, genetic, and
neurochemical as well as clinical aspects of the three more common addictions: alcohol,
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cocaine, and opiates. It also makes reference to their usefulness among nonaddicted persons
where moderation is the name of the game. It claims that buprenorphine is the best medication
currently available for the treatment of opioid addiction, which should be used only in the
appropriate patient plus all the supports available to help addicted persons achieve “a spiritual
awakening,” which will help them succeed in their recovery, becoming productive members in
our society.
This journal aims to contribute to the advancement of knowledge and awareness of the
international community's priority issues in the field of justice, crime prevention and human
rights. The Magazine pursues the promotion of innovative dialogue by spreading awareness,
creating consensus and a sense of shared responsibility of the problems that affect the global
community. As a forum for long-term change, the Magazine endeavors to promote democratic
values, civil stability, and aid the international community in developing actions towards greater
peace, justice and security for all members of social, civil and political society.
Longlisted for 2019 International DUBLIN Literary Award Longlisted for 2018 PEN/Robert W.
Bingham Prize for Debut Fiction Kirkus Reviews’s Best Fiction of 2017 Kirkus Reviews’s Best
Debut Novels of 2017 Booklist’s Top 10 First Novels: 2017 The New York Times Book
Review’s Editors’ Choice Indie Next Pick for September 2017 Kirkus Reviews’s 13 Fiction
Debuts & Breakthroughs That Live Up to the Hype Bustle’s 9 Fall Book Debuts By Women
You’re Going To Want To Read Immediately Nantucket Magazine’s 7 for September 2017
Kirkus Reviews’s 9 Excellent Reads for Labor Day Weekend Entertainment Weekly’s Thirteen
Books to Read in August San Diego Magazine’s Your Book Shelf: 5 Books to Read in August
“[A] stunning debut...reminds me of my most favorite authors: J.D. Salinger, Carson McCullers,
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Truman Capote, Joan Didion.” —A.M. Homes I viewed the consumptive nature of love as a
threat to serious women. But the wonderful man I just married believes as I do—work is
paramount, absolutely no children—and now love seems to me quite marvelous. These words
are spoken to a rapturous audience by Joan Ashby, a brilliant and intense literary sensation
acclaimed for her explosively dark and singular stories. When Joan finds herself unexpectedly
pregnant, she is stunned by Martin’s delight, his instant betrayal of their pact. She makes a
fateful, selfless decision then, to embrace her unintentional family. Challenged by raising two
precocious sons, it is decades before she finally completes her masterpiece novel. Poised to
reclaim the spotlight, to resume the intended life she gave up for love, a betrayal of
Shakespearean proportion forces her to question every choice she has made. Epic, propulsive,
incredibly ambitious, and dazzlingly written, The Resurrection of Joan Ashby is a story about
sacrifice and motherhood, the burdens of expectation and genius. Cherise Wolas’s gorgeous
debut introduces an indelible heroine candid about her struggles and unapologetic in her
ambition.
Het spannende en verbijsterende verhaal achter de hitserie Narcos De jacht op Pablo Escobar
is het ware verhaal van de gewelddadige opkomst en ondergang van Pablo Escobar, leider
van het cocaïnekartel van Medellín, Colombia. Met zijn drugshandel, moordpartijen en andere
criminele praktijken werd Escobar stinkend rijk én een van de grootste internationaal gezochte
kopstukken. Hij had tachtig procent van de cocaïnehandel wereldwijd in handen en op zijn
toppunt verdiende hij zestig miljoen dollar per dag. Escobar hield vanuit Medellín een land van
dertig miljoen mensen in zijn greep. Zijn schrikbewind kon alleen maar eindigen met zijn dood:
op 2 december 1993 werd hij in een vuurgevecht door het leger neergeschoten. Met De jacht
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op Pablo Escobar schreef Mark Bowden een meeslepend en ongelooflijk spannend verhaal ov
er de grootste drugsbaron ooit. De pers over De jacht op Pablo Escobar ‘Bowden is een
meester in de narratieve journalistiek.’ The New York Times ‘Grondige research, boeiend,
leest als een trein.’ Sunday Times ‘Tien keer beter dan een fictief misdaadverhaal.’ Uncut
‘Fascinerende onderzoeksjournalistiek.’ The Times
The incredible true story of the rise and reign of Pablo Escobar, the most wanted criminal in
history, told by the man who was with him every step of the way, his brother Roberto. The first
major and definitive biography of this remarkable criminal life.

De Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar (1949-1993) was tot zijn dood de grootste
en rijkste bandiet ter wereld. Zijn leven werd gekenmerkt door drugshandel, macht en
geweld: honderden rechters, journalisten, politieagenten, politici, concurrenten en vele
onschuldige omstanders werden vermoord. Maar Escobar was ook een politieke rebel,
een anarchist en een voorvechter van een achtergestelde sociale klasse, en werd door
velen gezien als de Robin Hood van Medellin. In deze biografie vertelt Nico Verbeek dit
onwaarschijnlijke en kleurrijke levensverhaal, en gaat hij op zoek naar de echte Pablo
Escobar. DE ZOEKTOCHT NAAR DE GROOTSTE EN RIJKSTE BANDIET TER
WERELD
Acht jaar in handen van mijn ontvoerder Op 23 augustus 2006 om 12.53 uur vlucht een
bleke jonge vrouw haar vrijheid tegemoet. Dit is het moment waar de 18-jarige
Natascha Kampusch op heeft gewacht sinds de dag dat ze als 10-jarig meisje op weg
naar school werd ontvoerd. Na 8 jaar gevangenschap in een onopvallend Oostenrijks
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rijtjeshuis, schokt en verbijstert haar verhaal de hele wereld. Hoe overleefde zij een
jeugd opgesloten in een kelder? Wat voor jonge vrouw was daaruit tevoorschijn
gekomen? Wat voor man was Wolfgang Priklopil, haar ontvoerder die nog diezelfde
avond van de ontsnapping voor de trein sprong? En wat had hij van Natascha
gevergd? Terwijl de dagen en weken verstrijken en Natascha's tv-interview de publieke
nieuwsgierigheid bevredigt, beginnen de vragen van toon te veranderen. Wat voor
relatie hadden de kidnapper en zijn slachtoffer precies? Waarom had Natascha zo lang
gewacht met haar ontsnapping? Is het waar dat haar ouders Priklopil van vroeger
kenden? Journalisten Allan Hall en Michael Leidig hebben deze zaak vanaf 1998
gevolgd. Ze hebben gesproken met politiemensen, advocaten, psychiaters en naaste
familieleden van Natascha. Hun unieke, indringende verhaal werpt een verhelderend
licht op een even raadselachtige als verbijsterende ontvoeringszaak.
Organised crime, corruption, and terrorism are considered to pose significant and
unrelenting threats to the integrity, security, and stability of contemporary societies.
Alongside traditional criminal enforcement responses, strategies focused on following
the money trail of such crimes have become increasingly prevalent. These strategies
include anti-money laundering measures to prevent ‘dirty money’ from infiltrating the
legitimate economy, proceeds of crime powers to target the accumulated assets
derived from crime, and counter-terrorist financing measures to prevent ‘clean’ money
from being used for terrorist purposes. This collection brings together 17 emerging
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researchers in the fields of anti-money laundering, proceeds of crime, counter-terrorist
financing and corruption to offer critical analyses of contemporary anti-assets strategies
and state responses to a range of financial crimes. The chapters focus on innovative
anti-financial crime measures and assemblages of governance that have become a
feature of late modernity and on the ways in which individual nation states have
responded to anti-money laundering and counter-terrorist financing requirements in
light of their specific social, political, and economic contexts. This collection draws on
perspectives from law, criminology, sociology, politics, and other disciplines. It adopts a
much-needed international approach, focusing not only on expected jurisdictions, such
as the United States and United Kingdom, but also on analysis from countries such as
Qatar, Kuwait, Iran, and Nigeria. The authors stand out for their fresh and original
research, which places them at the cutting edge of the subject. This book provides a
comprehensive, insightful, and original study of an important and developing field for
academics, students, practitioners, and policymakers in multiple jurisdictions.
Robert Mazur leidde jarenlang een dubbelleven: ambtenaar voor zijn vrienden, Bob
Musella’ voor de onderwereld. In opdracht van de Amerikaanse overheid zette hij zijn
leven op het spel om de hoofdrol in een van de grootste undercoveroperaties aller
tijden te spelen. Met de meest beruchte Colombiaanse drugscriminelen feestte Mazur
in hotelsuites van duizenden euro’s per nacht. Maar zij wisten niet dat onder Mazurs
Armani-pak de recorders zoemden waarmee hij het bewijs voor hun misdaden
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verzamelde. Zo ontmaskerde hij zeven gerespecteerde private banken als financieel
beheerders van corrupte wereldleiders. Meer dan tachtig mannen en vrouwen uit de
Colombiaanse maffia en corrupte bankierswereld werden opgepakt en veroordeeld. De
infiltrant is het bloedstollende verhaal vol gewaagde leugens en gevaarlijke
ontsnappingen. Meeslepend en waargebeurd.
Las historias familiares son historias de silencios y solo el paso del tiempo le da un
espacio a la verdad. Hasta ahora creíamos que se había dicho todo sobre Pablo
Escobar, uno de los peores criminales de América Latina, pero siempre han sido
versiones contadas desde afuera, nunca desde la intimidad del hogar. Veintiún años
después de la muerte del jefe del cartel de Medellín, Juan Pablo Escobar viaja hacia un
pasado que no eligió para mostrar una versión inédita de su padre, el hombre capaz de
llegar a los peores extremos de crueldad, al tiempo que profesaba amor infinito por su
familia. Este no es el libro de un hijo que busca redención para su padre, sino el relato
estremecedor de las consecuencias de la violencia.
This timely reflection on male identity in America that explores the intersection of
fatherhood, race, and hip-hop culture “is a page-turner…drenched in history and
encompasses the energy, fire, and passion that is hip-hop” (D. Watkins, New York
Times bestselling author). Just as his music career was taking off, Juan Vidal received
life-changing news: he’d soon be a father. Throughout his life, neglectful men were the
norm—his own dad struggled with drug addiction and infidelity—a cycle that, inevitably,
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wrought Vidal with insecurity. At age twenty-six, with barely a grip on life, what lessons
could he possibly offer a kid? Determined to alter the course for his child, Vidal did what
he’d always done when confronted with life’s challenges—he turned to the
counterculture. In Rap Dad, the musician-turned-journalist takes a thoughtful and
inventive approach to exploring identity and examining how today’s society views
fatherhood. To root out the source of his fears around parenting, Vidal revisits the flash
points of his juvenescence, a feat that transports him, a first-generation American born
to Colombian parents, back to the drug-fueled streets of 1980s–90s Miami. It’s during
those pivotal years that he’s drawn to skateboarding, graffiti, and the music of
rebellion: hip-hop. As he looks to the past for answers, he infuses his personal story
with rap lyrics and interviews with some of pop culture’s most compelling voices—plenty
of whom have proven to be some of society’s best, albeit nontraditional, dads. Along
the way, Vidal confronts the unfair stereotypes that taint urban men—especially Black
and Latino men. “A heartfelt examination of the damage that wayward fathers can
leave in their wake” (The Washington Post), Rap Dad is “rich with symbolism…a poetic
chronicle of beats, rhymes, and life” (NPR).
‘Toby Muses strak geschreven verslag van zijn intieme zoektocht door de narcowereld
van Colombia is zowel boeiend als onver getelijk. Met Kilo heeft cocaïne nu zijn eigen
Dispatches. Gewoon kickass.’ – The New Yorker Maak kennis met Maria. Ze ziet
zichzelf niet als een crimineel. Ze is gewoon een boer die een gewas verbouwt waar ze
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geen geld aan verliest: coca. En met Cachote, die bidt dat zijn kogels hun doel treffen.
Want als hij mist, moet hij verantwoording afleggen aan het kartel dat hem betaalt om
hun vijanden uit te schakelen. Met Pedro, die werkt in een laboratorium dat diep in de
jungle verborgen is. Waar cocabladeren verwerkt worden tot cocapasta, nog maar één
stap verwijderd van het eindproduct: cocaïne. En met Alex, die beslist waar de drug
naartoe wordt verscheept. Kilo beschrijft de bloedstollende reis van een kilo cocaïne,
vanaf de bron in de oerwouden van Colombia naar de drugsmaffia in de Amerikaanse
en Europese steden. Onderweg gaat de kilo door de handen van boeren, laboranten,
huurmoordenaars, duikbootpiloten, drugsbaronnen en hun minnaressen. Dit zijn de
narco’s in de 21ste eeuw. ‘Een onverbiddelijke, tragische maar onmisbare onthulling
van de eindeloze oorlog tegen drugs.’ – Kirkus Reviews
Sinaloa, Mexico, april 2009. De lichamen van twee undercoveragenten van de
Mexicaanse inlichtingendienst worden langs de weg gevonden. Ernaast ligt een briefje:
El Chapo zullen jullie nooit krijgen. Het is het lot van de honderden die hebben
geprobeerd om Joaquin El Chapo Guzman, de meest gezochte drugsbaron ter wereld,
te pakken te krijgen. Zijn imperium is goed voor de productie van duizenden tonnen
marihuana, cocaïne en heroïne die elk jaar de Verenigde Staten worden ingevoerd met
behulp van vrachtwagens en vliegtuigen en via onderaardse gangen. Het heeft El
Chapo tot een van de rijkste mensen ter wereld gemaakt. Voor de plaatselijke
bevolking is hij een held, een moderne Robin Hood die financiële steun geeft aan
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kerken en scholen en ziekenhuizen heeft laten bouwen. Er is tegenwoordig geen groter
misdaadverhaal dan de Mexicaanse drugsoorlog en de jacht op El Chapo. Malcolm
Beith volgde het spoor van diens leven en beschrijftde zware strijd om hem te pakken
te krijgen. Narco vertelt het verhaal van de gewelddadige oorlog tussen de
drugskartels, de corruptie van de staat en de Amerikaanse medeplichtigheid aan een
conflict dat inmiddels meer slachtoffers heeft geëist dan de oorlog in Irak.
Een ontroerend verslag van een bewogen jaar in het leven van Joe Biden: het jaar dat hij zijn
zoon verloor terwijl hij vicepresident was November 2014 komt de familie Biden zoals elk jaar
samen voor Thanksgiving. Maar dat jaar voelt het anders dan alle andere jaren. Beau, de
oudste zoon van Joe en Jill Biden, is vijftien maanden eerder gediagnosticeerd met een
kwaadaardige hersentumor en zijn overlevingskansen zijn onzeker. 'Beloof me,' zegt Beau
tegen zijn vader. ‘Beloof me dat wat er ook gebeurt, het goed komt met je.’ Joe Biden belooft
het. Het jaar dat volgt, is de meest gedenkwaardige en uitdagende tijd in het leven en in de
carrière van Joe Biden. Vicepresident Biden reist dat jaar meer dan honderdduizend kilometer
over de hele wereld als steun en toeverlaat van Barack Obama. Terwijl Beau vecht voor zijn
leven en uiteindelijk overlijdt, probeert Joe Biden zijn belofte aan zijn land en aan zijn zoon na
te komen. En ondertussen is de vraag of hij het presidentschap moet nastreven, nooit ver weg.
De pers over Beloof me: ‘Een backstagedrama, eerlijk, rauw en rijk aan details. Mensen die
iemand verloren hebben zullen echt troost putten uit wat hij te zeggen heeft. Deze
kwetsbaarheid maakt deel uit van wat Beloof me gedenkwaardig maakt; zo ook de kleine,
tedere interacties tussen Biden en zijn stervende zoon.’ The New York Times ‘Beloof me is
Page 11/22

Where To Download Pablo Escobar My Father
een levendig, vaak opbeurend verhaal, een gevolg van de vrolijkheid en onweerstaanbare
openhartigheid van de auteur.’ Vanity Fair ‘Dit is een portret van twee politici, Obama en
Biden, toegewijd aan elkaar en toegewijd om alles te doen wat ze kunnen om Amerika te
verbeteren en democratie over de hele wereld te stimuleren.’ The Guardian
"Jonathan Rosen again provides a succinct explanation for the contemporary state of global
organized criminal networks. His wide array of case studies and quantitative data make this
book a must-have for any student of the subject. This clear and concise book will be an
excellent textbook for any class on this particular subject. Highly recommended." --Hanna
Kassab, Teaching Assistant Professor, East Carolina University, Greenville, North Carolina,
USA "An impressive overview of major developments and trends in the U.S. war on drugs at
home and abroad that raises critical questions for policymakers about the ways narcotics need
to be addressed." --Sebastián Cutrona, Assistant Professor of International Affairs at O.P.
Jindal Global University, India This book examines the U.S. war on drugs at home and abroad.
It provides a brief history of the war on drugs. In addition, it analyzes drug trafficking and
organized crime in Colombia and Mexico, and the role of the United States government in
counternarcotics policies. This work also examines the opioid epidemic, addiction, and
alternative policies. Jonathan D. Rosen is Assistant Professor of Criminal Justice at Holy
Family University, Philadelphia, USA.
Pablo Escobar was the most notorious drug lord the world has ever seen. He became one of
the ten richest men on the planet and controlled 80 per cent of the global cocaine trade before
he was shot dead in 1993.In 1965, a secret mission by Colombian Special Forces, led by an
MI6 agent, to recover a cash hoard from a safe house used by a young Pablo Escobar
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culminates in a shoot-out leaving many dead. Escobar and several of his men escape. Only a
baby survives, Roberto Sendoya Escobar. In a bizarre twist of fate, the MI6 agent takes pity on
the child, brings him home and later adopts him.Over the years, Pablo Escobar tries,
repeatedly, to kidnap his son. The child, unaware of his true identity, is allowed regular
meetings with Escobar and it becomes apparent that Roberto's adopted father and the British
government are working covertly with the gangster in an attempt to control the money
laundering and drug trades. Many years later in England, as Roberto's father lies dying in
hospital, he hands his son a coded piece of paper which, he says, reveals the secret hiding
place of Escobar's 'missing millions'. The code is published in this book for the first time.
Dit is het ware verhaal van de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar, hoofdpersoon in de
Netflix-serie Narcos. Pablo Escobar (1949-1993) was tot zijn dood de grootste en rijkste
bandiet ter wereld. Zijn leven werd gekenmerkt door drugshandel, macht en geweld:
honderden rechters, journalisten, politieagenten, politici, concurrenten en vele onschuldige
omstanders werden door hem en zijn kartel van Medellín vermoord. Maar Escobar was ook
een politieke rebel, een anarchist en een voorvechter van een achtergestelde sociale klasse,
en werd door velen gezien als de Robin Hood van Medellín, die geld gaf aan de armen. In
deze true crime biografie vertelt Nico Verbeek dit onwaarschijnlijke en kleurrijke levensverhaal,
en gaat hij op zoek naar de ‘echte’ Pablo Escobar.
It is not only the past that lies in ruins in Patna, it is also the present. But that is not the only
truth about the city that Amitava Kumar explores in this vivid, entertaining account of his
hometown. We accompany him through many Patnas, the myriad cities locked within the
city—the shabby reality of the present-day capital of Bihar; Pataliputra, the storied city of
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emperors; the dreamlike embodiment of the city in the minds and hearts of those who have
escaped contemporary Patna's confines. Full of fascinating observations and impressions, A
Matter of Rats reveals a challenging and enduring city that exerts a lasting pull on all those
who drift into its orbit. Kumar's ruminations on one of the world's oldest cities, the capital of
India's poorest province, are also a meditation on how to write about place. His memory is
partial. All he has going for him is his attentiveness. He carefully observes everything that
surrounds him in Patna: rats and poets, artists and politicians, a girl's picture in a historian's
study, and a sheet of paper on his mother's desk. The result is this unique book, as cutting as it
is honest.
Journalistiek verslag van een serie ontvoeringen van vooraanstaande journalisten door de
Colombiaanse drugsmaffia.
Pablo Escobar is one of the infamous, if not the most tarnished drug dealers in the world. Born
in Columbia, Pablo Escobar is the leader of the biggest cocaine production and distributing
group in the world. Along with a net worth of 15 billion dollars in, he was listed in the famous
Forbes magazine as the 7th wealthiest man during his reign. Read this book to learn his
amazing story!
THE POPULAR SERIES NARCOS CAPTURES ONLY HALF THE TRUTH. HERE, AT LAST,
IS THE FULL STORY. THE INTERNATIONAL BEST SELLER! Until now, we believed that
everything had been said about the rise and fall of Pablo Escobar, the most infamous drug
kingpin of all time, but these versions have always been told from the outside, never from the
intimacy of his own home. More than two decades after the full-fledged manhunt finally caught
up with the king of cocaine, Juan Pablo Escobar travels to the past to reveal an unabridged
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version of his father—a man capable of committing the most extreme acts of cruelty while
simultaneously professing infinite love for his family. This is not the story of a child seeking
redemption for his father, but a shocking look at the consequences of violence and the
overwhelming need for peace and forgiveness.

Ulrich Detrois groeide op in een conservatief, burgerlijk gezin... en werd een Hells
Angel. Hij dealde in drugs, was pooier, sloeg mensen het ziekenhuis in en trok zich van
niets en niemand iets aan. In Ik was een Hells Angel vertelt Bad Boy Uli, zoals hij door
zijn mede-Angels werd genoemd, hoe hij zijn eerste bordeel kocht en zo in contact
kwam met de Hells Angels.Nadat hij tot de organisatie was toegelaten, richtte hij een
charter in Duitsland op, waarvan hij zelf acht jaar lang vicepresident zou zijn - acht jaar
van geweld, moord en doodslag. Maar op een dag besloten een paar broeders dat ze
Uli liever kwijt dan rijk waren, beschuldigden hem van verduistering, bedreigden zijn
zus met de dood en gooiden hem uit de organisatie.Sindsdien is Ulrich zijn leven niet
meer zeker en wordt hij voortdurend bedreigd door zijn voormalige medebendeleden,
die niet zo gelukkig zijn met zijn openhartige en schokkende verslag over de geheimen
en geboden van de Hells Angels.
As leader of one of the world’s most notorious and powerful drug organizations, Pablo
Escobar made billions of dollars in the drug trade and murdered thousands of people.
He had his own fleet of airplanes, multiple mansions, and even a private zoo, not to
mention his own army of criminals. While at the helm of the Medellin Cartel, this
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Colombian drug lord was responsible for smuggling in 80% of the cocaine that entered
the United States of America. In 1990, his net worth was estimated at US $30 billion.
Imagine what his net worth would be in 2010 dollars! How did Escobar become one of
the most powerful Colombian drug lords? Let’s find out by exploring his life of crime in
this book.
“The most famous fathers of modern times and how they interacted with their families”
from Kareem Abdul-Jabbar to John Lennon to Caitlyn Jenner (Charleston GazetteMail). Men like John Wayne and Carl Sagan, Nolan Ryan and Bruce Lee, Cesar
Chavez, Christopher Reeve, and Miles Davis have touched the lives of millions. But at
home, to their children, they were not their public personas. They were Dad. Maybe
Davis didn’t leave the office at five o’clock to come home and play catch with his son
Erin, but the man we see through Erin’s eyes is so alive, so real, so not the “king of
cool” (he taught his son to box, made a killer pot of chili, watched MTV alongside him)
that it brings us to a whole new appreciation for the artist. Each of these forty firstperson narratives—intimate, heartfelt, unvarnished, surprising, and profoundly
universal—shows us not only a very different view of a figure we thought we knew but
also a wholly fresh and moving idea of what it means to be a father. “Sometimes
emotionally raw, funny, sometimes a bit on the competitive side, and sometimes an
awful lot sad . . . A quick, enjoyable read.” —The Miami Times “A compelling read for
anyone interested in a behind-the-scenes take on the parental lives of men in the
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spotlight.” —Library Journal “The lowdown on what it’s like to be raised by a legend.
Frequently funny and consistently intimate . . . A great read.” —BookPage “Those
searching for a moving Father’s Day gift need look no further.” —Publishers Weekly
**A Sunday Times Book of the Year** The closest you’ll ever get to the most infamous
drug kingpin in modern history, told by the person who stood by his side The story of
Pablo Escobar, one of the wealthiest, powerful and violent criminals of all time has
fascinated the world. Yet the one person closest to him has never spoken out – until
now. Maria Victoria Henao met Pablo when she was 13, eloped with him at 15, and
despite his numerous infidelities and violence, stayed by his side for the following 16
years until his death. At the same time, she urged him to make peace with his enemies
and managed to negotiate her and her children’s freedom after Pablo’s demise. On
the 25th anniversary of Pablo’s death, the most intriguing character in the Escobar
narrative is ready to share her story and reveal the real man behind the legend.
When we think of drugs, we immediately think of the old guard drugs like cocaine,
heroin and hemp. Other than that, there are for some time synthetic drugs (XTC) made
in many forms, colors and effects. We talk in this book about the ordinary old-fashioned
drugs in the form of cocaine. WeOre going to expose what is behind and who are the
true drug dealers. The old-fashioned drug is still the trade with which the super rich
enrich themselves. Also, it is the elite who use a lot of this stuff. You can make it clear
that most of the top in the business world, but also the politics and those who move into
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higher layers, are the permanent users of the cocaine stuff. Often in the most pure form
and often used daily like a breakfast and dinner. But first I like to elaborate some things;
what is cocaine and who are the driving forces behind these drugs according to world
organizations of detecting drugs. Let's talk about drugs."
Jon Roberts werd geboren als de telg van een Godfatherachtige maffiafamilie en was al
op zijn zevende getuige van zijn eerste moord. Als jeugddelinquent en bendelid krikte
hij de misdaadcijfers in New York flink op. Om een lange gevangenisstraf te ontlopen
ging hij naar Vietnam, waar hij als lid van een elite-eenheid gerichte moorden uitvoerde.
Later boekte hij in New York successen als promotor van nachtclubs. Toen de grond
hem te heet onder de voeten werd, vluchtte hij naar de zon van Miami, waar hij
logistieke zaken ging regelen voor het Medellín-kartel. Hij werkte voor de legendarische
Pablo Escobar en was medeverantwoordelijk voor een aantal ingenieuze
smokkelpraktijken. In zijn met traangas en mortieren beschermde stadsfort was ‘de
Bebaarde Gringo’ nagenoeg onaantastbaar voor vijanden en voor de politie. Zijn leven
nam een bizarre wending toen ook hooggeplaatste politici en de CIA gebruik gingen
maken van zijn talent om zaakjes voor elkaar te krijgen.
Nooit kwamen we zo dicht bij topcrimineel Escobar Colombia, 1983. De slimme en
beeldschone journaliste Virginia Vallejo wordt verliefd op een ambitieuze politicus. Hij is
elegant, rijk, vrijgevig: de man van haar dromen. Zijn naam? Pablo Escobar. De twee
beginnen een affaire tijdens de gloriedagen van de cocaïneindustrie. Er volgt een
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periode van glamour en geluk, maar ook van verdriet en schaamte. Want hoe houdt
liefde stand in een omgeving vol geweld, corruptie en terreur? Na Escobars dood
verandert Vallejo van een populaire socialite in een sociale paria. Ze wordt bedreigd
door vijandige kartels en vlucht naar Amerika. Vallejo vertelt voor het eerst openlijk en
intiem over haar onstuimige relatie met de drugskoning en geeft ons inzicht in een van
de grootste criminele geesten van onze tijd. Een onthullend, uniek en sensationeel
ooggetuigenverslag!
Pablo Escobar was the most notorious drug lord the world has ever seen. He became
one of the ten richest men on the planet and controlled 80 per cent of the global
cocaine trade before he was shot dead in 1993. This is the long-awaited autobiography
of his eldest son, Roberto Sendoya Escobar. His story opens with two helicopter
gunships, filled with heavily armed Colombian Special forces personnel led by an MI6
agent, flying into a small village on the outskirts of Bogota in Colombia. The secret
mission to recover a stolen cash hoard, culminates in a bloody shoot-out with a group
of young Pablo Escobar's violent gangsters. Several of the men escape, including the
young Escobar. As the dust settles in the house, only a little baby is left alive. His
distressing cries can be heard as his young mother lies dead beside him. That baby is
the author, Roberto Sendoya Escobar. In a bizarre twist of fate, the top MI6 agent who
led the mission, takes pity on the child and, eventually, ends up adopting him. Over the
years, during his rise to prominence as the most powerful drug lord the world has ever
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known, Pablo Escobar tries, repeatedly, to kidnap his son. Flanked by his trusty
bodyguards, the child, unaware of his true identity, is allowed regular meetings with
Escobar and it becomes apparent that the British government is working covertly with
the gangster in an attempt to control the money laundering and drug trades. Life
becomes so dangerous, however, that the author is packed off from the family mansion
in Bogota to an English public school. Many years later in England, as Roberto's
adopted father lies dying in hospital, he hands his son a coded piece of paper which, he
says, reveals the secret hiding place of the 'Escobar Missing millions' the world has
been searching for! The code is published in this book for the first time.
Smuggling has been a way of life in Galicia for millennia. The Romans considered its
windswept coast the edge of the world. To the Greeks it was from where Charon ferried
souls to the Underworld. Since the Middle Ages, its shoreline has scuppered thousands
of pirate ships. But the history of Cape Finisterre is no fiction and by the late twentieth
century a new and exotic cargo flooded the cape's ports and fishing villages. In Snow
on the Atlantic, the book the Spanish national court tried to ban, intrepid investigative
journalist Nacho Carretero tells the incredible story of how a sleepy, unassuming corner
of Spain became the cocaine gateway into Europe, exposing a new generation of
criminals, cartels and corrupt officials, more efficient and ruthless than any who came
before.
Onder een villa in Miami ligt voor 25 miljoen aan narco-goud. Allerlei criminelen jagen
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erop, waaronder Hans-Peter Schneider, een genadeloos monster dat de ziekste
fantasieën van de allerrijksten uit laat komen. Om bij het goud te komen moet hij alleen
nog wel afrekenen met de van oorsprong Colombiaanse Cari Mora, die op het huis
past. Wanneer Hans-Peter haar ziet, denkt hij niet alleen het goud maar ook een mooi,
weerloos speeltje te hebben gevonden. Maar daarmee onderschat hij Cari Mora op
dodelijke wijze.
For a quarter century, Luis Antonio Navia worked as a high-level cocaine transporter for
all of the major Colombian and Mexican drug cartels, including Pablo Escobar’s
Medellín Cartel, and flooded the United States and Europe with cocaine before his
dramatic arrest in Venezuela in 2000 during the 12-nation Operation Journey. The story
of Navia’s rise, fall, takedown, imprisonment, and redemption is expertly researched
and told by acclaimed biographer Jesse Fink, who has gathered interviews with Navia,
Navia’s family, and a dozen law-enforcement agents in the United States and Great
Britain from agencies such as the DEA, ICE and Her Majesty’s Customs and Excise
(now Her Majesty’s Revenue and Customs). Told in vivid detail, this true crime story
will captivate the reader from start to finish.
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
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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.
Niko Vorobyov kreeg een gevangenisstraf voor drugshandel en verdiepte zich toen hij
vrijkwam in onze relatie met drugs. Hij beschrijft de fascinatie, de handel en de
bestrijding en neemt ons mee op ontmoetingen met gebruikers, dealers, gangmembers
en huurmoordenaars. We lezen over de yakuza in Japan, de keiharde strijd in de
Filipijnen, de excessen in Mexico, de situatie in Zuid-Amerika, de maffia in Italië, de
verslavingscrisis in de VS en de xtc-handel in Nederland. Niko Vorobyov laat licht
schijnen op duistere zaken. Drugswereld is een fascinerend boek vol kleurrijke figuren
en bizarre anekdotes. Een aanrader voor de liefhebbers van Gomorra en Narcos.
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