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Hayalindeki Sen 20 Adimda Daha Saglikli Sosyal Fi
Deel 1 in de Erika Foster-serie Met een ijzersterke hoofdpersoon waar lezers geen genoeg van zullen krijgen, voor de fans van Karin Slaughter en M.J. Arlidge Haar ogen zijn wijd open. Haar lippen iets uiteen, alsof ze nog iets wil zeggen. Haar lichaam bevroren in het ijs. En ze is niet de
enige... Als het lichaam van een jonge vrouw wordt gevonden in een park in Zuid-Londen, wordt inspecteur Erika Foster ingeschakeld om het moordonderzoek te leiden. Het slachtoffer, de mooie, jonge en rijke Andrea Douglas-Brown, leek het perfecte leven te leiden. Haar vader is een belangrijk
en invloedrijk man, haar verloofde een gerespecteerd zakenman. Toch lijken er duistere geheimen te zijn. Werden die het meisje fataal? Als Erika dichter bij de waarheid komt, verschuift de aandacht van de moordenaar naar Erika zelf, wier laatste zaak verkeerd afliep. Zo verkeerd zelfs dat
haar eigen man om het leven kwam. Terwijl haar politiecarrière aan een zijden draadje hangt, moet Erika haar eigen angsten overwinnen om een wrede moordenaar te slim af te zijn – voordat het te laat is. De pers over Het meisje in het ijs ‘Het meisje in het ijs is een topthriller die je via
onverwachte wendingen meevoert naar een verrassend einde.’ Margriet ‘Bryndza weet van Erika een boeiende vrouw te maken.’ De Telegraaf ‘Foster is een markant personage dat met haar rechtdoorzee mentaliteit de serie zeker kan dragen.’ HDC ‘IJzingwekkend.’ Libelle ‘Een grandioze thriller.’
Thrillzone.nl ‘Een thriller zoals een thriller hoort te zijn... scherp, strak en fascinerend.’ Vrouwenthrillers.nl
'Mathilda', de opvolger van Mary Shelleys eerste boek 'Frankenstein', gaat over een jonge vrouw die haar moeder verloor toen ze geboren werd. De vrouw raakt onder de indruk van een knappe dichter, maar tegelijkertijd wordt de relatie met haar diepbedroefde vader ernstig verstoord door de dood
van de moeder: de vader begint zijn dochter aan te zien voor zijn verloren vrouw. Een bezield, sterk autobiografisch verhaal over een vrouw die op een dappere zoektocht gaat naar liefde, verzoening en verlossing. 'Mathilda' bevat een nawoord van Hanna Bervoets.
Een vreselijke tragedie heeft het leven van Will verwoest en hij zweert dan ook wraak op degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Zelfs als dat zou betekenen dat hij het korps van de Grijze Jagers moet verlaten. Wills vrienden maken zich ernstig zorgen over hem. Het is Halt die met de
oplossing komt: Will moet een leerling aannemen om zijn gedachten te verzetten. En zoals meestal krijgt Halt gelijk. Meer dan hem lief is zelfs.
Waarom de wereld niet bestaat / druk 1
Türk dili
Artemis
De ruïnes van Gorlan
Tarih
Yön
Wanneer de negentigjarige Vivian Daly de zolder van haar landhuis wil opruimen, krijgt ze hulp van de zeventienjarige, tegendraadse Molly. De zolder blijkt vol te liggen met aandenkens aan Vivians turbulente leven, van een oude kinderjas tot brieven van haar grote liefde. Ze begint te
vertellen over haar arme Ierse familie, die per boot naar New York vertrok en daar omkwam bij een brand. Vivian bleef als wees achter en werd kort daarop met de `kindertrein naar het Midden-Westen gebracht, omdat daar een beter leven zou wachten. Niets was minder waar. Ademloos luistert Molly
naar haar verhaal en ze ontdekt dat haar leven en dat van Vivian meer op elkaar lijken dan ze ooit had gedacht. Met De kindertrein heeft Christina Baker Kline een krachtige roman geschreven over weerbaarheid, nieuwe kansen en onverwachte vriendschap. `De kindertrein is een ontroerende
pageturner over twee vrouwen op zoek naar een thuis. Publishers Weekly Tussen 1854 en 1929 reden er zogeheten `kindertreinen vanuit de steden aan de oostkust naar het Midden-Westen, met duizenden wezen aan boord wiens lot slechts bepaald werd door het toeval.
Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş, kendisi de pencereye oturmuş, başlamış izlemeye. Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer kayanın etrafından dolaşıp saraya girmişler. Pek çoğu da kralı yüksek sesle
eleştirmiş: “Halkından bu kadar vergi alıyor ama yolları temiz tutamıyor. Olur mu canım!” Sonunda bir köylü çıkagelmiş. Saraya meyve ve sebze getiriyormuş. Kayayı görünce sırtındaki küfeyi yere indirmiş, iki eli ile kayaya sarılmış ve ıkına sıkına itmeye başlamış. Sonunda kan ter içinde kalmış
ama kayayı da yolun kenarına çekmeyi başarmış. Böylece hem kendisinin hem de kendisinden sonra geleceklerin yolunu açmış. Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereymiş ki, kayanın eski yerinde bir kese görmüş. Hem de altın dolu. Bir de kralın notu varmış içinde: “Bu altınlar kayayı yoldan çeken
kişiye aittir.” İşte engel: kocaman kaya. İşte fırsat: kayayı kenara çekmek. İşte armağan: bir kese altın. Ve işte formül: Sadece kendini değil başkalarını da düşünmek. Engeller, armağanlar değişebilir ancak formül açık ve net: Kalbin toplum için atmalı, terin toplum için akmalı. Bireysel
kaygılar ancak bireysel başarılar getirir. Boyu boyunuz, ömrü ömrünüz kadardır. Ama aklınızın bir köşesinde başkaları için planlar fır dönüyorsa, kalbinizin bir yanında başkaları için hayaller köpükleniyorsa başarınız boyunuzdan da ömrünüzden de uzun olacaktır. Ve unutmayın; her engel
hayatınızı daha iyiye götürecek bir fırsattır. Bu fırsat bazen kayanın altında, bazen sırtta taşınan küfenin köşe bucağında, bazen de uykusuz geçen bir gecenin sabahındadır. Kaldırırım, taşırım ve sabahlarım diyorsanız başarı sizin! Güle güle kullanın! Gelecek sayıya kadar fırsatlar peşinizi
bırakmasın sevgili dostlar... Adem Özbay
Wervelende roman over drie zussen - boordevol verrassingen De zusjes Grey wonen in Washington, op een paardenranch die al vier generaties in de familie is. Wanneer hun moeder overlijdt hebben ze alleen elkaar nog, want hun verbitterde vader geeft niets om zijn kinderen. Winona, de oudste,
wordt advocaat, Aurora trouwt en Vivi Ann blijft op de ranch. Als jongste van de drie, met een hart zo groot als de oceaan voor haar huis, probeert Vivi Ann een plichtsgetrouwe dochter te zijn - tot er een vreemdeling in het stadje verschijnt en ook zij besluit haar hart te volgen. Kristin
Hannah schreef al vele bestsellers, waaronder Zomernacht en De wintertuin. Haar boeken worden in meer dan twintig landen gepubliceerd. Ze woont met haar gezin in Washington, V.S. www.kristinhannah.com
Türk dünyası tarih ve kültür dergisi
İlham verici başarı hikayelerinden öğrenilen hayat dersleri...
KORONA OLAN ÖLMEZ, ECELİ GELEN ÖLÜR!..
Momo en de tijdspaarders
haftalik gazete
Varlık
Van Londen tot Schotland, van een non-binaire socialmedia-influencer tot een 93-jarige vrouw op een boerderij. Meisje, vrouw, anders volgt twaalf personages van kleur die op zoek zijn naar iets – een gedeeld verleden, een onverwachte toekomst, een plek om thuis te komen, een geliefde, een
sprankje hoop. Evaristo brengt hen op meesterlijke wijze samen en herinnert ons aan datgene wat ons verbindt in tijden van verdeeldheid.
Vreemde dromen lokken de held uit De jacht op het verloren schaap terug naar het Dolfijnenhotel. Een weerzien met de mysterieuze Schaapman leidt tot bizarre ontmoetingen met een aantrekkelijke maar nerveuze receptioniste, een eenarmige Amerikaanse dichter, een nukkig tienermeisje, een
gefrustreerde acteur, een betoverende callgirl en een zelfvoldane schrijver (Hiraku Makimura). Dan is er nog Michael Jackson als Abessijnse prins en Boy George die uit de hemel neerdaalt. Hoe zijn ze allemaal met elkaar verbonden? En waarom vallen er steeds meer dodelijke slachtoffers? Flirten
met de grens tussen droom en werkelijkheid, de zoektocht naar menselijk contact in de hyperkapitalistische maatschappij en vlijmscherpe muzikale analyses vormen de ingrediënten van deze roman, die Haruki Murakami naar eigen zeggen de leukste vond om te schrijven.
Ella Rubenstein is veertig jaar oud en niet gelukkig getrouwd, als ze een baan als proeflezer aanneemt voor een literair agentschap. Opeens staat haar leven op z’n kop. Haar eerste opdracht is het lezen van een manuscript over de oude, beroemde en mystieke soefi Rumi, gepassioneerd dichter en
advocaat van de liefde. Langzaamaan realiseert ze zich dat dit dertiende-eeuwse levensverhaal haar eigen verhaal weerspiegelt. Ze stelt zich open voor nieuwe mogelijkheden en omarmt zo de tijdloze boodschap van deze spirituele dichter.
Het nieuwe leven
Over leven en schrijven
ook los te lezen
Ik ben Malala
De zusjes Boleyn
Het stenen concilie
Het hart van de veertienjarige Mary Boleyn slaat op hol als ze Hendrik VIII voor het eerst ontmoet. Maar al gauw blijkt dat Mary slechts een pion is in de spijkerharde ambities van haar ouders. Als Hendriks aandacht verslapt, wordt de jonge hofdame geacht haar kennis door te geven aan haar zusje en rivale Anne. En
met succes, want Anne wordt onweerstaanbaar voor Hendrik. Mary moet met lede ogen toezien hoe haar meedogenloze zus alles in het werk stelt om de nieuwe echtgenote van de koning te worden. Maar één man aan het hof heeft de moed om Hendriks macht te trotseren en Mary vrijheid en geluk te bieden. De film The Other
Boleyn Girl, met in de hoofdrollen Natalie Portman (Anne), Scarlett Johansson (Mary) en Eric Bana (Hendrik VIII), zal in het voorjaar van 2008 in de bioscopen te zien zijn.
Wijsgerig pleidooi voor een nieuwe vorm van realisme dat de veelvormigheid van het bestaande beter tot zijn recht laat komen.
Ajatashatru Lavash Patel is een in het grijs geklede Indiase hindoe met piercings en een enorme borstelsnor. Beroep: fakir, maar eigenlijk oplichter. Op een dag reist hij naar het Lourdes van de doe-het-zelver, het mekka van de gebruiksaanwijzing - Ikea - met het doel een nieuw spijkerbed aan te schaffen. In de Ikea
doet hij alsof hij thuis is en installeert zich ongegeneerd in een modelinterieur. Hij besluit er de nacht door te brengen, maar de kast waarin hij zich verstopt wordt ingepakt en met een vrachtwagen vol clandestiene Sudanezen naar Engeland vervoerd. Zo begint een onvoorstelbare reis langs vele landen, waarbij hij
van de ene onwaarschijnlijke situatie in de andere belandt en vele kleurrijke personages ontmoet, onder wie de vrouw van zijn leven. De wonderbaarlijke reis van de fakir die vastzat in een Ikea-kast is een avontuurlijke en bijzonder originele roman waarin de grote problemen van onze tijd op een luchtige en treffende
wijze worden gepresenteerd.
De ontembare vrouw / druk 20
Meisje, vrouw, anders
integrale tekst
Aylik kültür-fizik dergisi
dil ve edebiyat dergisi
De koninklijke leerling

In de nabije toekomst maken jongeren de straten onveilig. Een van de bendeleiders wordt opgepakt maar maakt ook in detentie amok. De overheid besluit tot een wetenschappelijk experiment: geweld moet hem wezensvreemd worden. Maar niet alles verloopt volgens plan. Dit legendarische boek gaat
over de vrije wil, puberteit en genetische dispositie voor misdaad en geweld. Maar ook over wanhoop, sadisme en fascisme. En wraak. Veel grotere thema's zijn er niet. Met zijn nadsat, een sociolect dat de hoofdpersonen onderling spreken, schiep Burgess bovendien een straattaal van teenagers
gone bad. Ultrageweld is van alle tijden. Lees en huiver. Vijftig jaar na publicatie van het origineel verschijnt eindelijk de Nederlandse vertaling die de roman verdient. Hun grote staat van dienst, hun virtuositeit, hun taalgevoel en hun inventiviteit maken Harm Damsma en Niek Miedema tot de
ideale vertalers van A Clockwork Orange.
Konu Ba?l?klar?: 90-60-90, Al??t?rma Yaa Rabbiii!, Art?k Görmeyece?im, Bana Bir ?ey Olmaz Deme O.K. mi?, Bir Apartman U?runa Ya Rab! Ne Konaklar Y?k?l?yor…, Biz Kuluz, “Cool” Bir ?ey Yani, Dolu Kafelerde Bo? Kafalar, Bula??k Ka??klar, ?nternet Kafenin Tanr?s?, Deliler Saltanat?, Bir Garip
Oyun, Kampanya: Eski Kocan?z? Getirin; De?i?tirelim, Hayat?n Endi?eleri, Amerikan Evliyalar?ndan Hollywood Menk?beleri, ?çelim Abicim!, ?çimden Bir Ses D???t Diyor, Mabede Transfer Olmak, Mehdi (a.s.)’nin ??i Çok Zor, Söyleyin O Patrona!, Stepne Sevgilim, Mel Gibbson Saadetten Aday Olsun, Ben
Aptal M?y?m?, ?stanbul’u Yeniden Fethe Var M?s?n?, Kafas?n? Kullanan Hayvan, Ahiret Borsas?..
Günümüzde insanlar pandemi ?artlar?ndan dolay?, parçalar? kaybolmu? puzzle gibi oldu diye dü?ünüyorum aç?kças?. Kimimizin duygusal yoksunluk, kimimizin sa?l?kl? muhakeme gücü gibi her birimizin bir parças? eksik. Eksikli?in ana sebebi de korkular?m?z. Ölmekten, hayallerimizin yar?m
kalmas?ndan, hele de çocuklar?m?z? anas?z babas?z b?rakmaktan korkuyoruz. Bu kitab?m?zla ruhumuzun eksik parçalar?n? bulmam?za yard?mc? olmaya ve gönlümüzü korkular?m?zdan kurtarmaya çal??t?m. Bu nedenle kitaba “Korona Olan Ölmez, Eceli Gelen Ölür” ismini koydum. Karantina günlerinde evde
kalarak d??ar? ç?ksak Tahtal?köy, evde de Bak?rköy yolcusu olduk. Bundan hareketle hayatta hiçbir ?eyin önemli olmad???n?, hiçbir ?ey için ruh halimizi, yani iç huzurumuzu bozmaya de?meyece?ine de?indim. Ayr?ca da pandemiden dolay? ?u an için ruhunuzda bir s?k?nt? olup olmad???n? belirlemek
için mini bir test koydum. Kitab?m?n tüm okurlar?ma faydal? olmas? dile?iyle sayg?lar?m? sunar?m. Mehmet KARABURÇ E?itimci-Yazar
20 adimda daha saglikli, sosyal, fit
Hayalindeki Sen
De passagier
Liefde kent veertig regels
roman
een inleiding tot de logotherapie
Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om middernacht is gesticht. Toen ik de dood in de ogen keek, was het middaguur net aangebroken.’ Wie is Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht geschoten door een talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel werd dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze als
meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft de aanslag en haar verhaal gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het symbool van de strijd voor onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan, hoe haar familie omgaat met alle problematiek en hoe haar leven er nu uitziet.
Osman, een jonge student in Istanbul, is zozeer onder de indruk geraakt van een boek dat hij volledig wil opgaan in het `nieuwe leven waarover hij in dat boek gelezen heeft. Hij raakt zo geobsedeerd dat hij vervreemdt van vrienden en medestudenten en hij verlaat ten slotte Istanbul per bus om het land in te trekken.Hij doorkruist zo Anatolië, tot in de meest afgelegen provinciestadjes, in zijn zoektocht naar het nieuwe leven, de nieuwe
wereld en vooral zoals uiteindelijk blijkt de liefde.
In 1498 is de kunstenaar Leonardo da Vinci in Milaan op zoek naar iemand die hij als Judas kan portretteren op zijn fresco "Het Laatste Avondmaal."
het verhaal van het meisje dat opkwam voor onderwijs en door de taliban werd neergeschoten
De kleine prins / druk 1
Dert Ça?r?s?
THE INDIAN LISTENER
Dünyan?n orta yeri sinema
De Judas van Leonardo

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.
Na het wereldwijde succes van The Martian, ook in Nederland een bestseller, nu Artemis, het tweede boek van bestsellerauteur Andy Weir. Van Artemis zijn de filmrechten inmiddels verkocht aan 20th Century Fox Jasmine Bashara, roepnaam Jazz, ervaart de kleine stad waar ze woont als beklemmend: steeds maar weer dezelfde gezichten, dezelfde verhalen en de
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dagelijkse sleur van haar werk. Ze droomt van grote rijkdom en een beter leven op Aarde. Jazz is namelijk een van de handvol kolonisten die in Artemis woont, de eerste en enige stad op de maan. Het leven op Artemis is zwaar als je geen rijke toerist of excentrieke miljardair bent, en Jazz is verre van een van beide. Ze heeft torenhoge schulden, haar baantje als
koerier levert nauwelijks genoeg op voor de huur van een klein appartement zo groot als een metalen doodskist, en haar ontluikende carrière als smokkelaar wil ook maar niet van de grond komen. Als een kans zich voordoet om dit allemaal achter zich te laten en eindelijk het leven te leiden waar ze al haar hele leven van droomt, peinst ze er niet over om neet te
zeggen, zelfs al weet ze dat er een addertje onder het gras zit. De perfecte misdaad plegen is nooit eenvoudig - al helemaal niet op de maan - maar de reacties die haar spectaculaire daad teweegbrengt, had niemand kunnen voorzien en Jazz komt terecht in een samenzwering over de heerschappij van Artemis.
Als iemand de bendeleden betrapt op het lek steken van banden en hen daarop aanspreekt, dan zullen ze zeggen: Het is niet onze fout, wij zijn niet verantwoordelijk. De baas zei dat we het moesten doen. Afwachten tot iemand je vertelt wat goed en slecht is, is hetzelfde als stoppen met nadenken. Je hersenen uitgezet! Het is alsof je geen mens meer bent.
als archetype in mythen en verhalen
Bloesem in de nacht
Öküz
Goed en slecht
Vol. XI. No. 1. (22nd DECEMBER 1945)
De kindertrein
Will is klein voor zijn leeftijd, maar razendsnel en niet dom. Zijn hele leven heeft hij ervan gedroomd om ridder te worden, net als zijn vader, die hij nooit heeft gekend. Hij is dan ook hevig teleurgesteld als hij afgewezen wordt voor de krijgsschool van kasteel Redmont. In plaats daarvan wordt hij toegewezen aan Halt, de mysterieuze Grijze Jager wiens grootste talent lijkt
te zijn dat hij zich onopvallend door het rijk kan verplaatsen. Met enige weerzin leert Will om de geheime wapens van de Grijze Jagers te gebruiken: pijl en boog, een onopvallende camouflagecape en een eigenwijze kleine pony. Ook al verlangt Will hevig naar een zwaard en een stoer strijdpaard, als hij samen met Halt op een geheime missie gaat om de moord op de
koning te voorkomen, komt hij erachter dat de wapens van de Grijze Jagers zo slecht nog niet zijn De ruïnes van Gorlan is het eerste deel in de Grijze Jager-serie over Will en zijn vrienden van kasteel Redmont. Lees ook het tweede deel: De brandende brug.
E?er hayatta ba?ar?l? olma konusunda gerçekten ciddiyseniz o zaman hayatta ba?ar?l? olmu? insanlar?n ilham veren hikayeleri ile kendinizi e?itmekten ba?ka yapacak daha iyi bir ?ey yoktur. Hayatta, kariyerinde ya da i?inde ba?ar?l? olmak isteyen birçok insan, genellikle bunu pek ba?aram?yor çünkü ba?ar?l? olman?n neleri gerektirdi?ini ve ba?ar?ya giden yolun nas?l
oldu?unu bilmiyorlar. Sadece, halihaz?rda ba?ar?l? olan ve bunun meyvesini yiyen insanlar? görüyorlar ve o insan?n bu mertebeye ula?ana kadar nelerden feragat etti?ini ya da ne kadar çabalad???n? ilk bak??ta göremiyorlar tabii ki. Ba?ar?l? insanlar?n ilham verici hikayelerini ö?renerek ba?ar?ya giden yolun nas?l oldu?unu göreceksiniz ve böylece sizin de ba?ar?l?
olma ?ans?n?z aratacakt?r. ?imdi birlikte ba?ar?l?lar?yla ün kazanm?? insanlar?n bizi heveslendirecek hikayelerine bir göz atal?m. Bilginiz artt?kça siz de ba?ar?ya bir ad?m daha yakla?acaks?n?z. Bu ilham verici ba?ar? hikayelerinden ö?renilen hayat dersleri: Elbette bu hikayeler, sadece keyifle okunmas? için anlat?lm?yor, her okuyana ilham vermesi, motive etmesi ve
insanlar? i? hayatlar?nda ya da özel hayatlar?nda ba?ar?l? olabilmeleri için cesaretlendirmesi bekleniyor. Bu te?vik edici ba?ar? hikayelerinden ç?kar?lacak en k?ymetli dersler: 1. Reddedilmek sizi asla durdurmamal? 2. Ba?ar?s?zl?k hiç de dü?ündü?ünüz kadar problem de?il. 3. Sizi reddeden insanlar hiçbir ?ey bilmiyorlar. 4. Hayatta ba?ar?l? olman?n anahtar?,
kendinize inanman?zd?r! Ben sadece 18 ya??mda kendi ba??ma milyoner olmay? ba?ard?m. Bu ?ans?n yard?m?yla olmad?, çünkü ben zaten bu hedefi kendime 5 sene öncesinden, daha ba?ar?n?n b’si ortada yokken koymu?tum. Zengin olman?n ?ansla bir ilgisi yok, büyükten ba?lamak yahut zeki olmakla daha ilgili ancak en önemlisi para kazanmak ve ya?ama dair
keskin inançlar?n?z varsa, i?te o zaman ba?ar?ya ula?man?z hayal olmayacakt?r.
The Indian Listener (fortnightly programme journal of AIR in English) published by The Indian State Broadcasting Service,Bombay ,started on 22 December, 1935 and was the successor to the Indian Radio Times in english, which was published beginning in July 16 of 1927. From 22 August ,1937 onwards, it was published by All India Radio,New Delhi.In 1950,it was
turned into a weekly journal. Later,The Indian listener became "Akashvani" in January 5, 1958. It was made a fortnightly again on July 1,1983. It used to serve the listener as a bradshaw of broadcasting ,and give listener the useful information in an interesting manner about programmes,who writes them,take part in them and produce them along with photographs of
performing artists. It also contains the information of major changes in the policy and service of the organisation. NAME OF THE JOURNAL: The Indian Listener LANGUAGE OF THE JOURNAL: English DATE,MONTH & YEAR OF PUBLICATION: 22-12-1945 PERIODICITY OF THE JOURNAL: Fortnightly NUMBER OF PAGES: 93 VOLUME NUMBER: Vol. XI, No. 1
BROADCAST PROGRAMME SCHEDULE PUBLISHED(PAGE NOS): 14-15, 17, 19, 21, 23, 27-86 ARTICLE: 1. R.I.N.'s Progress 2. War Crimes AUTHOR: 1. Vice Admiral j.h. Godfrey 2. S. Sanyal KEYWORDS: 1. Navy Day, Royal Indian Navy, Andaman Nicobar liberation, Women's Royal Indian Naval Service, National War Memorial Academy, Women's Auxilliary
Corps 2. Belsen trials, Axis war criminals, Imperial War Cabinet, Nuremberg trial, Karkov Trial, Moscow Declaration Document ID: INL-1945-46(D-J) Vol-I (01)
Say? 74
Twee vrouwen, twee verschillende tijden. De verdwijning van een kind brengt hen samen.
Jeugd zonder God
De wonderbaarlijke reis van de fakir die vastzat in een Ikea-kast
De zin van het bestaan
Het meisje in het ijs
Mathias Freire lijdt aan een vreemde ziekte: hij is zijn geheugen kwijt. Om erachter te komen wie hij werkelijk is, moet hij het spoor volgen van zijn vorige identiteiten: een zwerver in Marseille, een gestoorde schilder in Nice, een vervalser in Parijs. Maar er staat meer
op het spel: Freire wordt verdacht van een reeks koelbloedige moorden. Kan hij bewijzen dat hij de dader niet is?
Seattle, mei 1932. Alleenstaande moeder Vera Ray geeft haar driejarige zoontje Daniel een nachtzoen en vertrekt naar haar nachtdienst in het plaatselijke hotel waar ze werkt. De volgende ochtend heeft een late sneeuwstorm de hele stad bedekt, en haar zoon blijkt diezelfde
nacht te zijn verdwenen. Buiten op straat ligt zijn teddybeer, verlaten in de sneeuw. Seattle, mei 2010. Claire Aldridge, journaliste bij de Seattle Herald, krijgt de opdracht een reportage te maken over het zeldzame fenomeen ‘sneeuwstorm in mei’, dat dit jaar voor het
eerst in bijna tachtig jaar weer heeft plaatsgevonden. Bij haar onderzoek stuit ze niet alleen op het verhaal van de ontvoering – die nooit werd opgelost – maar ook op verbazingwekkende overeenkomsten tussen de levens van Vera Ray en haarzelf...
Een psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie -- on cover.
Dans dans dans
Genç Geli?im
De kleuren van de nacht
Ba?ar? Hikayeleri
Yücel
Clockwork orange
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