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Stephen King, Over leven en schrijven `Een meesterverteller.' VPRO Gids `Hoe doet King dat toch?' vroeg Joost Zwagerman zich al af
in de Volkskrant. Hoe slaagt King er toch telkens weer in zijn lezers aan zich te binden en ze te verrassen? Hierover gaat Over
leven en schrijven. Stephen King verhaalt over zijn jeugd, zijn puberjaren en zijn studietijd. Over de jaren na zijn doorbraak als
schrijver, met Carrie, waarin succes en stress hem achtervolgen en de drank een uitvlucht biedt. Over het ongeluk dat hem in 1999
bijna het leven kost. En hoe hij er weer bovenop komt door zijn onweerstaanbare drang tot schrijven. Over wat hem inspireert en
hoe hij te werk gaat. En natuurlijk laat King zijn licht schijnen over het belangrijkste wapen van elke schrijver: de pen die de
auteur altijd in de aanslag moet hebben. Over leven en schrijven is een bron van inspiratie, voor zowel lezers als
(aspirant-)schrijvers. Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder vijftig thriller- en
fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers, waaronder Under the Dome (Gevangen), 22-11-1963, De Donkere Toren-reeks, Joyland,De
Shining en Dr. Sleep.
The eagerly awaited paperback edition of the No. 1 bestselling hardcover featuring a stand-alone sequel to The Outsider, and three
additional irresistible novellas. News people have a saying: 'If it bleeds, it leads'. And a bomb at Albert Macready Middle School
is guaranteed to lead any bulletin. Holly Gibney of the Finders Keepers detective agency is working on the case of a missing dog and on her own need to be more assertive - when she sees the footage on TV. But when she tunes in again, to the late-night report,
she realises something is not quite right about the correspondent who was first on the scene. So begins 'If It Bleeds', a standalone sequel to the No. 1 bestselling THE OUTSIDER featuring the incomparable Holly on her first solo case - and also the riveting
title story in Stephen King's brilliant new collection. Dancing alongside are three more wonderful long stories from this
'formidably versatile author' (The Sunday Times) - 'Mr Harrigan's Phone', 'The Life of Chuck' and 'Rat'. All four display the
richness of King's storytelling with grace, humour, horror and breathtaking suspense. A fascinating Author's Note gives us a
wonderful insight into the origin of each story and the writer's unparalleled imagination
Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent. Khalil had geen wapen op zak maar was 'vermoedelijk'
een drugsdealer. Verslagen door emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving vol ongelijkheid. De armoedige
buurt waarin ze woont geeft een groot contrast met de school waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze twee werelden wordt
steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
Public Relations News
treurspel
De belevenissen van een muurbloem
The Story of Motorcycling Legend, Barry Sheene
Rapport van de Club van Rome
Best Life magazine empowers men to continually improve their physical, emotional and financial well-being to better enjoy the most rewarding years of their life.
Hoe schuldig ben je als getuige van een drama? Linda leeft met haar ouders in wat is overgebleven van een afgelegen hippiecommune en op school is ze een buitenbeentje. Ze vormt zich
een beeld van de maatschappij op basis van wat ze in de buitenwereld observeert: een leraar die wordt beschuldigd van het bezit van kinderporno en het ogenschijnlijk gewone leven van het
gezin voor wie ze babysit. Maar de leraar is misschien onschuldiger dan hij lijkt. En dat ‘normale’ gezin blijkt een stuk complexer wanneer ze hun doodzieke kind medische zorg ontzeggen.
Linda raakt in beide situaties verstrikt en moet uitzoeken wat het juiste is om te doen. Een geschiedenis van wolven is een indrukwekkende roman over schuld, extreem geloof en de kracht
van perceptie. 'Ik heb zelden zo'n verfijnd debuut gelezen. Poëtisch, complex en hartverscheurend mooi.' - T.C. Boyle ‘Het schroeit en zingt – een literaire tour de force!’ – Kirkus ‘Haar
taalkunst is fantastisch, rijk met levendige uitdrukkingen. Fridlund heeft op elegante wijze een memorabel hoofdpersonage met duistere neigingen gecreëerd en een boek dat ontroerend en
verontrustend is en dat de lezer zeker zal bijblijven.’ – Publishers Weekly ‘Prachtige taal en een triomf in toon en perspectief. Liefhebbers van literatuur waarbij het om de personages draait,
zullen dit geweldig vinden.’ – Booklist
In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires vertelt Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een 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
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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 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 wederzijds begrip, iets waaraan we samen voortbouwen, elke dag weer.
The Girls with the Grandmother Faces
A Weekly Gazette of Literature and the Fine Arts ...
The Saturday Review of Politics, Literature, Science, Art, and Finance
A Journey, a Reckoning, and a Miracle
Or, Lights Along the Line

De gelukkige dood is een posthuum uitgegeven eerdere versie van De Vreemdeling
Communicative English for Nurses , 3rd Edition - E-Book
Set in America after 2008, A Journey, a Reckoning and a Miracle follows the stories of Lucy, a seventeen year old Rapture believer who travels on a
pilgrimage to honor the dead but finds the living; George, a former leader, who through suffering, finally acknowledges his tragic mistakes and begins
atonement; and Judith, a severely wounded Iraq War vet who recovers her identity, voice and sense of humor with the help of her loved ones.
Best Life
Over leven en schrijven
inheemse dokters en vroedvrouwen in Nederlandsch Oost-Indië, 1850-1915
Communicative English for Nurses , 3rd Edition - E-Book
Ikigai
Tijdens een stormachtige nacht wordt Lockwood gedwongen onderdak te zoeken in het spookachtige landhuis van zijn verhuurder: Woeste Hoogten. Daar hoort hij het
verhaal van de vurige, gedoemde liefde tussen Catherine Earnshaw en de donkere en mysterieuze Heathcliff. Emily Jane Brontë (1818-1848) is dankzij Woeste Hoogten
waarschijnlijk de bekendste van de drie Brontë-zussen, hoewel niet degene die het meest publiceerde. Haar enige roman verscheen in 1847, één jaar voor haar dood,
en geldt als een van de eerste gothic romans en een van de grootste klassiekers aller tijden.
Los Angeles magazine is a regional magazine of national stature. Our combination of award-winning feature writing, investigative reporting, service journalism, and
design covers the people, lifestyle, culture, entertainment, fashion, art and architecture, and news that define Southern California. Started in the spring of 1961, Los
Angeles magazine has been addressing the needs and interests of our region for 48 years. The magazine continues to be the definitive resource for an affluent
population that is intensely interested in a lifestyle that is uniquely Southern Californian.
This is the remarkable story of Barry Sheene, the cheeky cockney boy who grew up to become a sporting legend. He won the British motorcycling 125cc championship
aged just twenty and twice became World Champion in the 500cc class, despite two life-threatening crashes. In an era when sport and its personalities rarely made it
off the back pages, Barry Sheene crossed the bridge between sport and celebrity in a style that only George Best had achieved previously. Barry is an intimate and
revealing account told by three people who knew him better than most. Steve Parrish, fellow bike racer and now BBC commentator, Nick Harris, who wrote and
broadcast on all Barry's major successes, and Barry's widow, Stephanie. Frank and fascinating, Barry is an exclusive look into the extraordinary life of a charming and
complex man.
Gelukkige dood
If It Bleeds
Congress Report
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New-York Mirror
Ebony

Excerpts from and citations to reviews of more than 8,000 books each year, drawn from coverage of 109 publications. Book Review Digest provides citations to and excerpts
of reviews of current juvenile and adult fiction and nonfiction in the English language. Reviews of the following types of books are excluded: government publications,
textbooks, and technical books in the sciences and law. Reviews of books on science for the general reader, however, are included. The reviews originate in a group of
selected periodicals in the humanities, social sciences, and general science published in the United States, Canada, and Great Britain. - Publisher.
New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for readers across
the country. With award-winning writing and photography covering everything from politics and food to theater and fashion, the magazine's consistent mission has been to
reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while celebrating New York as both a place and an idea.
Van de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur Amerika, de tweede helft van de negentiende eeuw. De gevluchte slavin Sethe vermoordt uit wanhoop haar dochtertje
Beminde om haar te behoeden voor de slavernij. Maar Beminde keert terug als kwade geest en terroriseert haar moeder. Het is uiteindelijk Denver, de tweede dochter van
Sethe, die het gezin van de beklemmende vloek weet te verlossen. Beminde is een schitterende en angstaanjagende roman over het beladen verleden van de Verenigde
Staten.
Genezers op de koloniale markt
The Washington Post Index
The Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art
The New-York Mirror
Railway Signal
English for Nurses provides a perfect solution to the needs of nursing undergraduates. Based on the INC syllabus, it is an indispensable resource for B.Sc. Nursing students. Students of M.Sc.
Nursing and those going for NCLEX, TOEFL and IELTS will also find it tremendously useful. The book has been written keeping in mind the requirements of the modern Indian nurses to
converse well in English. As they serve in different national and international locations, English is their only window to the outside world. This book provides comprehensive study material and
practice exercises on English language the way it is used in day-to-day conversations in the hospital environment. Salient Features • Comprehensive, exhaustive and well-structured coverage
• Lucid presentation with easy language for ease of comprehension • Ample number of examples, tables and other learning aids • All the essential elements of communication in modern-day
nursing practice like nursing reports, records, etc., discussed, analysed and exemplified • Examples from real-life health care communications provided • Exhaustive end-of-chapter exercises
• Solutions for all objective type exercises given What’s New in the Second Edition • More examples have been added in the chapters • Exercises have been increased in several chapters •
Several chapters like Narration and Voice have been revised for better clarity of the concept • Chapters like Essay Writing and Comprehension have been revised to include more health care
scenarios
Zij is de leukste vrouw van Amerika. Misschien wel van de hele wereld. Ze houdt van provoceren, gaat geen enkele uitdaging uit de weg en is niet bang om zichzelf belachelijk te maken. Deze
openhartige memoir laat de lezer zowel huiveren als hardop lachen van herkenning. Amy kijkt terug op haar jeugd, haar rise to fame, de hechte band met haar zusje Kim en haar
vastberadenheid om de wereld elke dag eerlijk en humorvol tegemoet te treden.
Charlie gaat naar de bovenbouw. Hij is zeker geen sukkel, maar populair is hij ook niet. Zijn verlegen, hyperintelligente en sociaal onaangepaste karakter zorgt ervoor dat hij een
muurbloempje blijft. Charlie probeert op zijn eigen manier vat te krijgen op de wereld van dates, familiedrama's, seks en drugs. Gelukkig heeft hij vrienden die hem hier af en toe bij helpen. Op
zijn eigen unieke, aandoenlijke en aangrijpende manier vertelt Charlie zijn verhaal aan de enige persoon die hij vertrouwt. Aan jou. Stephen Chbosky (1970) is auteur, scriptschrijver en
regisseur. Zijn debuut De belevenissen van een muurbloem was direct bij verschijning een succes. Het veroorzaakte veel opschudding in Amerika, omdat het daar op veel scholen werd
verboden vanwege de controversiële inhoud. Chbosky woont in New York. 'De belevenissen van een muurbloem is volwassener dan de meeste young adult-literatuur en zal ook zeker door
oudere lezers gewaardeerd worden.' denise kersten, usa today 'Dit verhaal over zijn leven zal tieners nog jaren bezighouden.' school library journal
Een geschiedenis van wolven
Barry
de grenzen aan de groei
Los Angeles Magazine
Vrij
Wat is de ware betekenis van vrijheid? Lea Ypi groeit op in Albanië, een van de meest geïsoleerde landen ter wereld, waar communistische idealen de plaats van religie innemen. Deze
laatste stalinistische uithoek van Europa wordt geteisterd door schaarste en politieke executies, maar voor Lea is het haar thuis. Een plek waar mensen gelijk zijn en buren elkaar
helpen – een plek van saamhorigheid en hoop. Een jaar na het neerhalen van de Berlijnse Muur komt het socialisme in Albanië in een vrije val terecht. Verkiezingen, kledingkeuze en
religie worden ineens vrijgegeven, maar fabrieken sluiten, banen verdwijnen en het land gaat failliet. Terwijl de droom van haar ouders’ generatie verwordt tot de desillusie van de
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hare en familiegeheimen aan het licht komen, begint Lea zich af te vragen wat vrijheid nou echt betekent. Vrij is een onvergetelijk boek over volwassen worden te midden van politieke
onrust. Ypi verkent op ingenieuze wijze de grenzen van vooruitgang en de last van het verleden, belicht de dunne lijn tussen idealen en werkelijkheid en onderzoekt waar
onderdrukking en vrijheid elkaar raken.
Medische geschiedschrijving over de Nederlandse koloniën is schaars. Genezers op de koloniale markt voorziet in een lacune en werpt een nieuw licht op zowel de Europese als de
inheemse gezondheidszorg en haar beoefenaars in de periode 1850-1915. In 1851 richtte de koloniale regering in Batavia twee opleidingen op: een doktersschool voor Javaanse
jongens en een vroedvrouwenschool voor Javaanse meisjes. De bedoeling was dat zij de traditionele inheemse geneeskundigen, de doekoens, zouden gaan vervangen. De inheemse
bevolking was echter niet bereid gebruik te maken van de diensten van de afgestudeerden. De inheemse dokters bleken toch inzetbaar als vaccinateur en als hulpgeneesheer. De
vroedvrouwenschool werd daarentegen in 1875 gesloten. Ondanks allerlei gruwelverhalen over misstanden in het inheemse kraambed werd de school niet heropend. Wel werden er
mondjesmaat meisjes aan huis opgeleid door Nederlandse artsen. Toen de koloniale politiek rond 1900 aandacht begon te krijgen voor het welzijn van de inheemse bevolking, ontstond
behoefte aan artsen. Meer inheemse jongemannen kregen een betere medische opleiding en gingen als zelfstandige artsen werken. Deze verandering leverde spanningen op: lang niet
iedereen accepteerde inheemse artsen als collega's van een Nederlandse arts.
Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Ontdek de geheimen van het Japanse eiland Okinawa, waar het grootste aantal gezonde honderdjarigen ter wereld woont Volgens de Japanse
traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van bestaan. Het is één van de geheimen van een lang, tevreden en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het leiden. Op dit
Japanse eiland wonen meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld. Sommige mensen hebben hun ikigai al gevonden, maar velen zijn er nog steeds naar op zoek.
De auteurs vertrokken naar Okinawa en interviewden honderden inwoners om te ontdekken wat volgens hen het geheim is voor een optimistisch en gezond leven. Zo is een populaire
Japanse uitspraak Hara hachi bu, wat betekent ‘eet tot je voor tachtig procent vol zit’, dat is veel gezonder voor je lichaam. Ook hebben ze een moai, een groep mensen met dezelfde
interesses die altijd voor je klaarstaan. En wat ze aanraden: ga nooit met pensioen, maar blijf altijd een doel hebben waarvoor je je bed uit komt. García en Miralles kregen inzicht in
wat de Japanners eten, hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe het vinden van je ikigai betekenis geeft aan je leven en je laat zien hoe je honderd jaar in topvorm
kunt leven. Dit boek helpt je om je eigen ikigai te vinden en vertelt over de Japanse filosofie die zorgt voor een gezond lichaam, geest en ziel. De pers over ikigai ‘We vinden ons ikigai
door ons te concentreren op wat belangrijk is, in plaats van op wat dringend is. Door voortdurend in de gaten te houden wat goed voelt, zijn we in staat te ontdekken waar onze passie
ligt.’ Mundo Urano ‘Er is geen haast, geen tijdslimiet, er zijn geen voorwaarden of verwachtingen, alles zal zich ontvouwen op het moment dat we goed kijken en luisteren naar wat er
al in ons is.’ Elephant Journal
Het meisje met de onderrugtattoo
Reinventing organizations
Woeste Hoogten
The Hate U Give
Coriolanus

Dé moderne managementklassieker Moderne organisaties lijken vast te zitten in een verouderd stelsel. Werknemers raken gedemotiveerd, ondernemers zoeken naar een ander soort management,
vertrouwde modellen schieten tekort. Kunnen we op die manier eigenlijk nog wel verder? Reinventing organizations biedt een antwoord. Het boek laat zien hoe we aan het begin staan van een
nieuw tijdperk. Daarin dragen belangrijke doorbraken bij aan een diepere voldoening voor management, medewerkers en klanten. Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in je werk? Hoe
eenvoudig kan een organisatie weer zijn? Wat kun je bereiken door met een gezamenlijk en breed gedragen doel te werken? Met een veelvoud aan praktijkvoorbeelden en inspirerende
getuigenissen biedt Reinventing organizations een venster op de organisatie van de toekomst. Dit boek is een aanrader voor wie nieuwe manieren van werken en leven wil begrijpen en
combineren. Een theoretische en praktische handleiding voor wie de kracht van vrijheid, vertrouwen en wendbaarheid optimaal wil benutten.
EBONY is the flagship magazine of Johnson Publishing. Founded in 1945 by John H. Johnson, it still maintains the highest global circulation of any African American-focused magazine.
Single and Sixty is Not for Sissies
Saturday Review
English for Nurses
The Speaker
Book Review Digest
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