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Shortlisted for the 2017 Cross Sports
Autobiography of the Year 'Full of
illuminating anecdotes, piercing insights
and unsparing self-analysis from the
former England batsman' The Cricketer
Jonathan Trott was England's rock
during one of the most successful periods
in the team's history - he scored a century
on debut to clinch the Ashes in 2009, and
cemented his position as their pivotal
batsman up to and beyond the team's
ascendancy to the number 1 ranked test
team in 2011. Yet shortly after reaching
those heights, he started to crumble, and
famously left the 2012-13 Ashes tour of
Australia suffering from a stress related
illness. His story is the story of Team
England - it encompasses the life-cycle of
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a team that started out united by
ambition, went on to achieve some of the
greatest days in the team's history but
then, bodies and minds broken, fell apart
amid acrimony. Having seen all of this
from the inside, Jonathan's
autobiography takes readers to the heart
of the England dressing room, and to the
heart of what it is to be a professional
sportsman. Not only does it provide a
unique perspective on a remarkably
successful period in English cricket and
its subsequent reversal, it also offers a
fascinating insight into the rewards and
risks faced as a sportsman carrying the
hope and expectation of a team and a
nation. And it's a salutary tale of the
dangers pressure can bring in any walk of
life, and the perils of piling unrealistic
expecations on yourself.
This four-part novel follows the life of a
teenage boy over five years, taking him
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from Darwin, in Australia's tropical
north, to California's wilderness. In
"Street Kid," we meet 12-year-old Julian
Moreland and his widowed father, Craig,
a military helicopter pilot. Craig's
decision to retire from the army and
accept employment south in Melbourne as
a civilian pilot turns to tragedy. Julian
finds himself alone and homeless, until
he saves the life of a baby girl and is
taken in by her wealthy family. At age 17,
and newly qualified as a helicopter pilot,
Julian saves the lives of three more
children, including two American boys
lost in the mountains of southeastern
Australia, in "High Country." He also
meets the love of his life, Alison, the
missing boys' sister. Invited to visit Los
Angeles by the parents of the rescued
boys, Julian finds himself flying
helicopter missions during a wildfire
emergency in the Sierra Nevada
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Mountains, saving even more lives.
Meanwhile, love continues to blossom
between him and Alison, his American
sweetheart, in "California Dreaming."
When Julian returns to Australia, his
world begins to fall apart, as the traumas
of his past catch up with him. It is only
after a serious act of violence against a
close friend, that Julian starts the long
road back to controlling his life in
"Aftermath."
Het leven van twee broers op hun ranch in
het Amerikaanse westen in de jaren
twintig van de twintigste eeuw verandert
onherroepelijk als een van hen trouwt, en
de ander dat niet kan verkroppen en
probeert zijn nieuwe schoonzus kapot te
maken. Het geweld van de hond is een
koortsachtig geschreven moderne
westernklassieker over masculien geweld.
De recente verfilming van regisseur Jane
Campion, met in de hoofdrollen Benedict
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Cumberbatch en Kirsten Dunst, werd
onderscheiden met een Zilveren Leeuw op
het filmfestival van Venetië, en is vanaf
december als The Power of the Dog te
zien op Netflix. ‘Krachtig en aangrijpend,
een literair kunststukje.’ – Annie Proulx
‘Een rijk psychodrama voor fans van
Brokeback Mountain.’ – The Guardian
‘Thomas Savage is een schrijver van de
buitencategorie.’ – The New Yorker
‘Savage schrijft als de donder, als de
bliksem.’ – Los Angeles Times
Graeme Swann's transformation from
international outsider to England's
primary match-winner and undisputed
best spin bowler in the world has been
remarkably rapid. Within two years of his
2008 Test debut, he had become his
country's most reliable bowler, made the
shortlist for the ICC's cricketer of the
year award and claimed an Ashes-sealing
wicket. Yet the script took many twists and
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turns along the way. Drafted into the
squad for the full tour of South Africa in
1999-2000. Swann's meteoric received a
jolt. While some liked the cut of his jib,
others did not and England coach Duncan
Fletcher already had a foot in the latter
camp when Swann missed the bus for the
first of two times on that tour. Suddenly
he was judged on temperament and not
talent. Although Swann candidly concedes
he was nowhere near good enough for the
top level at that stage in his career, his
jettisoning back to county cricket for the
next seven years, following a solitary oneday international, hinted at a career
wasted. A clash with then
Northamptonshire coach Kepler Wessels
triggered his move to Nottinghamshire in
2005. A County Championship winner in
his debut season, he was back in the
England fold at the end of his third.
Forever a flamboyant showman, he made
Page 6/67

Read Online No Spin My
Autobiography
up for lost time with two wickets in his
first over against India - his habit of
striking in his opening over a spell has
become a party piece. You cannot keep the
spotlight off him for long. Since moving
into the top 10 of the world rankings for
bowlers on the back of eight wickets in
the Ashes-defining Oval Test of 2009, he
has not dropped outside it, and has been
widely tipped to be the decisive factor in
the defence of the urn in Australia.
Hoe navy seals leiden en winnen
Not dead yet
AB de Villiers - The Autobiography
Gevangene van de nacht
The heart of the game
Extreem eigenaarschap
In zijn biografie De tweede helft vertelt
Manchester United-icoon Roy Keane
openhartig over zijn carrière als
profvoetballer en de tijd erna. Keane
speelde jaren onder Sir Alex Ferguson
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als aanvoerder bij Manchester United
en voor het nationaal elftal van Ierland.
Hij werd door velen gezien als een
harde, soms meedogenloze vechter.
Zijn status als grootse voetballer staat
buiten kijf, maar buiten (en binnen) het
veld zorgde Keane vaak voor ophef. In
dit boek vertelt hij onder andere over
zijn vechtpartij met Peter Schmeichel,
zijn onenigheid met Sir Alex Ferguson
en zijn leven als topvoetballer, maar
ook over de tijd erna, hoe hij zichzelf
opnieuw uitvond en coach en
radiopersoonlijkheid werd.
Geschreven met Roddy Doyle.
De grootste tennisser van zijn
generatie onthult voor het eerst wat
hem een kampioen maakt. Sinds
Andre Agassi is er geen tennisser
geweest die de wereld zo in zijn greep
houdt als Rafael Nadal. Hij is een
unicum in de hedendaagse
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sportwereld - een ware sportman die
zich door zijn rauwe talent, toewijding
en bescheidenheid laat leiden.
Miljoenen fans bewonderen hem om
zijn discipline, zijn intensiteit tijdens
wedstrijden en de sterke band die hij
heeft met zijn familie. Deze
autobiografie vertelt over zijn jeugd,
zijn ontwikkeling als speler en het
verloop van zijn bijzondere carrière tot
nu toe. Van de memorabele
overwinning op Wimbledon in 2008 een finale die John McEnroe
omschreef als 'the greatest match ever
played' - tot het behalen van de career
Golden Slam in 2010 door alle vier de
Grand Slam-toernooien en de
olympische gouden medaille te
winnen. En van het eiland Mallorca
waar hij al zijn hele leven woont tot de
kleedkamer in Melbourne waar Nadal
vertelt over de druk die hij voelde
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tijdens de Australian Open van 2011.
Rafa is een persoonlijk en onthullend
verhaal, en net zo fascinerend als
Nadal zelf.
Jarenlang was Tiger Woods een
onverslaanbare ster. Hij inspireerde
miljoenen golfers, won veertien majors
en 79 grote toernooien, en verdiende
honderd miljoen dollar per jaar. Hij
was de eerste sportmiljardair,
getrouwd met een Zweeds model,
vader van twee kleine kinderen. Hij
was de man met het perfecte leven.
Dat alles bleek een illusie. Woods
hield er al jaren een dubbelleven op
na, wat pijnlijk duidelijk werd toen na
een nachtelijk auto-ongeluk plotseling
zijn buitenechtelijke affaires aan het
licht kwamen. Zijn leven stortte in.
Voor hun meeslepende inside story
over Woods interviewden twee van de
beste sportjournalisten ter wereld
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honderden mensen uit zijn inner circle
- familie, vrienden, liefdespartners,
coaches, collega-golfers,
zakenpartners en anderen - om
antwoord te kunnen geven op de
vraag die miljoenen sportlieffhebbers
al zolang bezighoudt: wie is Tiger
Woods? Zij schreven een fascinerend
portret van een Afro-Amerikaanse
jongen die door een aandachtzieke
vader en een overambitieuze moeder
gedrild werd tot 'de uitverkorene': Tiger
moest niet alleen de witte golfsport
openbreken, hij moest ook de wereld
veranderen. Maar tegen welke prijs?
Tiger Woods is een meeslepend
verhaal over de onstuitbare opkomst
en de dramatische val van een icoon,
een onvergetelijk portret van een
gevallen held.
Jimmy Connors took the tennis world
by storm like no player in the history of
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the game. A shaggy-haired workingclass kid from the wrong side of the
tracks, he was prepared to battle for
every point, to shout and scream until
he was heard, and he didn't care
whom he upset in doing so. He was
brash, he was a brat. He was a crowdpleaser, a revolutionary. And he won
more tournaments - an astonishing
109 - than any other man in history,
including eight Grand Slam singles
titles. Only now is Connors ready to
set the record straight on what really
happened on and off the court. The
rivalry with John McEnroe, that
frequently threatened to turn violent,
with Bjorn Borg, and Ivan Lendl. His
romance with Chris Evert, which made
them the sweethearts of the sport. The
escapades with his partner in crime,
Ilie Nastase. The deep roots of the
fierce determination that made him the
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best player on the planet. This is no
genteel memoir of a pillar of the tennis
establishment. Unflinching, hardhitting, humorous and passionate, this
is the story of a legend - the one and
only Jimmy Connors.
mijn autobiografie
Spitfire: The Autobiography
Killing Kennedy
The autobiography and
correspondence of mary granville
NIACL Assistant Exam 2020 (Pre +
Mains) | 20 Mock Test
de nieuwe manier van werken in een
snel veranderende wereld

Pete Burns sadly passed away
aged 57 in 2016. He became a
star with the band Dead Or
Alive, who had a huge hit with
"You Spin Me Round (Like A
Record)" but there was much
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more to Pete than meets the
eye - and with his
extraordinary features and
sense of fashion, that's really
saying something. His amazing
autobiography includes frank
details of his affairs with major
rock stars, his long-time
marriage, how he had to sell
his GBP 2m house to pay for
the plastic surgery that went
wrong and caused horrific
injuries. Pete had an amazing
career and commanded a huge
global following. When it came
to going into the Big Brother
house, Pete declared he was
not going to be a team player and this sensational book
about his life shows how he's
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always been a true individual
and a born star.
In deze biografie onthult
Andre Agassi enkele
onthutsende feiten over zijn
leven. Hij vertelt over hoe hij
aan de top kwam, over de
relatie met zijn vader, maar
ook bijvoorbeeld over zijn
verloren finale in 1990 van
Roland Garos toen Agassi zich
meer zorgen maakte over zijn
toupet, waar nauwelijks
iemand iets over wist, dan
over zijn tegenstander. Andre
Agassi is een van de meest
geliefde en getalenteerde
sportmensen ter wereld. Toch
haatte hij tennis van jongs af
aan. In de wieg kreeg hij al
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een racket in zijn handen. Als
kind moest hij honderden
ballen per dag slaan. Hij
verafschuwde de constante
druk om te presteren, terwijl
hij tegelijkertijd zijn status als
wonderkind probeerde in te
lossen. In deze openhartige
autobiografie vertelt Agassi
zijn levensverhaal dat bepaald
is door dit soort conflicten.
Met dit boek probeert hij een
verhaal te vertellen dat
mensen inspireert.
The Symbiosis International
(Deemed) University holds a
good reputation in the
management education circles
and often features in the list
of top MBA colleges in India.
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The SNAP (Symbiosis National
Aptitude Test) MBA entrance
exam score is used by the 15
B- schools to screen and
shortlist MBA candidates for
admission to MBA
Programmes. SNAP Test is
conducted for admission to
candidates to MBA/ PGDM
programmes offered by its
participating institutes. SNAP
is a management entrance
exam consisting of 150
objective types of questions,
candidates have to solve 150
questions within the duration
of 2 hours.
Spraakmakend, openhartig,
opzienbarend & confronterend
Drummen, zingen, songwriten,
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produceren, acteren,
componeren voor Broadway:
Phil Collins heeft het allemaal
gedaan en met veel succes. Hij
schreef wereldhits, waaronder
In the Air Tonight, Sussudio, A
Groovy Kind of Love, Another
Day in Paradise, Easy Lover en
I Can’t Dance. Als soloartiest
verkocht hij meer dan 150
miljoen platen en als lid van de
band Genesis nog eens 130
miljoen. Alleen Michael
Jackson en Paul McCartney
verkochten meer platen dan
hij. In deze onthullende
biografie gaat Phil Collins niet
alleen in op zijn carrière, maar
praat hij ook openhartig over
zijn rol als vader en
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echtgenoot die zijn leven weer
moest opbouwen na een
periode van verslaving. In de
jaren tachtig was hij een van
de meest succesvolle
artiesten, maar dat betekent
niet dat hij de gelukkigste
was. Verre van dat. Voor het
eerst gaat hij in op de hoogteen dieptepunten in zijn leven:
volledig eerlijk, tot in detail,
niets of niemand wordt
gespaard, en met heel veel
humor. Dit boek geeft een
beeld van Phil Collins dat
slechts weinig mensen
kennen. • Nog nooit eerder
verschenen verhalen, zoals: o
de inside stories rondom
Genesis en het vertrek van
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Peter Gabriel o de
samenwerking met o.a. Eric
Clapton, Steven Spielberg,
Prins Charles o zijn
gehoorproblemen,
alcoholverslaving en operaties
My rise to the top
IBPS RRB Assistant Mains
Exam 2020 | 10 Mock Test
Alex Ferguson
2,000 Years of Scottish History
by Those Who Saw it Happen
The Autobiography of a
Tibetan Monk
Blades the Autobiography of a
Rescue-Helicopter Pilot
The Institute Of Banking Personnel
Selection (IBPS) is a recruitment
body that was started with the aim
to encourage the recruitment and
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placement of young graduates in
public sector banks in India, other
than the State Bank of India. The
Institute of Banking Personnel
Selection (IBPS), therefore
conducts an exam by the name of
IBPS RRB (Regional Rural bank)
Assistant to perform several tasks
of the branch. IBPS RRB (Regional
Rural Bank) offers enormous career
growth for the candidates. The
IBPS RRB Assistant is a very
popular competitive exam among
banking aspirants. It always has
been a reputed job for candidates
to work in the IBPS Associated
Banks. Due to its popularity among
banking aspirants, a huge number
of candidates apply for IBPS RRB
Assistant every year. IBPS RRB
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Assistants are designated as
cashiers, depositors and other
posts.
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
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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.
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New India Assurance Company
Limited (NIACL), based in Mumbai,
Maharashtra is a public sector
general insurance company of
India. "It is the largest general
insurance company of India on the
basis of gross premium collection
inclusive of foreign operations". It
was founded by Sir Dorabji Tata in
1919, and was nationalized in
1973. NIACL is going to recruit the
candidates for the posts of NIACL
Assistant over many vacancies.
NIACL Assistant is a clerical level
job with various roles and
responsibilities. It is a public sector
job that focuses on legal and nonlegal insurance claims, data-entry
processes and multiple financial
transactions. The New India
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Assurance Company Limited is a
leading General Insurance
Company and conducts NIACL
exam annually for the posts of
NIACL Assistant and NIACL
Administrative Officer. NIACL
selection process is based on three
phases : Preliminary Exam, Mains
Exam and Regional Language
Test. The minimum qualification
required for NIACL Assistant 2020
exam is graduation in any discipline
from a recognized university. The
applicant should have English as a
subject at
SSC/HSC/Intermediate/Graduate
level and also should have
proficiency in the regional language
of the state, from which the
candidates wish to apply.
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The Dropout offers a sly, edgy new
twist on themes from The Graduate
and American Pie and is a 21stcentury ‘coming-of-age’
drama.19-year-old Paul Barrett is
having a tough time at university.
His American girlfriend Meredith is
a Silver Ring virgin who won’t put
out. Their best friend Neil has a
worrying crush on Paul. When
Meredith dumps Paul and Neil
commits suicide, Paul drops out of
uni and retreats to the south-coast
hometown he calls ‘Boredom-onSea’, where he goes to work for his
uncle Jack, selling furniture to
continental buyers. Two more
women enter his life: Jenny, his
uncle’s foxy stepdaughter; and
Christine, Jack’s gold-digging
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mistress, the office receptionist.
And Paul attracts another gay
admirer. His life is heading to the
brink – and taking other lives with
him.Paul’s is the young voice of
today – always hoping to get laid, it
takes him a while to realise that
what he’s really looking for is love.
Romance: Rich Zubaty
autobiography
Freak Unique: My Autobiography Pete Burns
Rafa
SNAP MBA Entrance Exam 2021 |
10 Mock Tests + 15 Sectional Tests
Graeme Swann: The Breaks Are
Off - My Autobiography
The Dropout
‘My story, without the spin.’
From the start of his glittering
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career in 1992, to his official
retirement from all formats of the
game in 2013, Shane Warne has
long desired to tell his incredible
story without compromise. No
Spin is that very story. It will
offer a compelling intimate voice,
true insight and a pitch-side seat
to one of cricket’s finest eras,
making this one of the ultimate
must-have sports
autobiographies. Shane is not
only one of the greatest living
cricket legends: he is as close as
the game has had since Botham
to a maverick genius on the field
and a true rebel spirit off it, who
always gives audiences what
they want. Despite being the
talismanic thorn in England’s
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side for nearly two decades of
regular Ashes defeats, he was
also much loved in the UK where
he played cricket for Hampshire.
He’s also a much-admired figure
in India and South Africa.
Alongside his mesmerising
genius as a bowler, Shane has
often been a controversial figure,
and in this book he's talk with
brutal honesty about some of the
most challenging times in his life
as a player. Honest, thoughtful,
fearless and loved by millions,
Shane is always his own man
and this book is a testament to
his brilliant career.
Albert Reynolds has led an
extraordinary life. Now, for the
first time, Ireland's eighth
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Taoiseach tells his life story from his childhood and first
steps as a young businessman
to his action-filled years in the
political arena. In this revelatory
autobiography, Albert tells how
his dynamic, can-do approach
allowed a boy from the village of
Roosky, Co. Roscommon, to
build a ballroom empire with his
brother Jim, to found a multimillion-pound company and to
make a profound and lasting
contribution to Irish politics.
Albert relives a busy political life,
and the Northern Ireland peace
process is thrown into dramatic
relief with original contributions
from other voices such as John
Major, Bill Clinton, Martin
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McGuinness and Archbishop
Eames, with eye-opening
revelations about secret, behindthe-scenes meetings with key
players. 'Give it as it was; tell it
as it is, that is me.' In his
autobiography, he does just that.
Experimenteel psycholoog
Steven Pinker verdedigt in zijn
boek ‘Verlichting nu’ vurig de
waarden van de Verlichting. Met
behulp van de wetenschap en
het humanisme zullen we de
problemen die we hebben als
mensheid oplossen en verder
gaan op het pad van de
vooruitgang. Wie de krant erop
naslaat, is geneigd te denken dat
de wereld gedoemd is ten onder
te gaan, of dat de periode van
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vooruitgang voorgoed voorbij is
Steven Pinker laat zich echter
niet gek maken en kijkt naar de
feiten. En die zijn hoopvol. We
worden gezonder, rijker, leven
meer in vrede, en zijn zelfs
steeds gelukkiger. En dat is niet
alleen zo in het rijke Westen,
maar overal ter wereld. De
oorzaak? Het vertrouwen in
wetenschap en redelijk denken
dat sinds de Verlichting steeds
wijder is verspreid. Wat wel waar
is: die Verlichting staat onder
druk. Er is scepsis tegen
wetenschap, en demagogen
proberen het vertrouwen in
redelijk denken te ondermijnen.
"Het is volle maan maar de zware
bewolking en lichte regen
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belemmeren het zicht. De
vuurtoren zwaait met vaste
regelmaat haar licht over het
trieste schouwspel. Het licht van
mijn hoofdlamp gaat verloren in
het donker. Langzaam begint het
tot me door te dringen dat een
stuk van mijn leven wordt
afgesloten".In "SoloMan"
herbeleeft Jack van Ommen zijn
ongelooflijk avontuur dat begon
aan de Amerikaanse westkust en
negen jaar later tot een voorlopig
einde kwam in een wilde storm in
de Middellandse Zee. Hij begon
zijn droom in een negen meter
zeilboot met $150 op zijn
bankrekening. Na 51 landen en
48.000 zeemijlen in het kielzog,
komt er een abrupt einde aan zijn
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ontdekkingsreis. Hij verliest zijn
boot en al zijn bezittingen.Dit is
het verhaal van een
levensveranderende ervaring op
zee en hoe hij tegenslagen te
boven komt met doorzetten,
hoop en houvast in zijn geloof in
God en mensheid. Jack van
Ommen, Amsterdam 1937.
Thuishaven: Gig Harbor,
Washington, V.S. Eerdere
uitgaves: "De
Mastmakersdochters" 2012.
www.DeMastmakersdochters.nl
Artikelen van Jack van Ommen
verschijnen geregeld in
Nederlandse en Amerikaanse
tijdschriften. Website:
www.SoloMan.nlBlog:
www.ComeToSea.us
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Holacracy
Unguarded
SoloMan
Verlichting nu
Over leven en schrijven
My love story
In Mijn autobiografie vertelt
voetbalicoon Sir Alex Ferguson
openhartig over zijn carrière als
coach van bekende
voetbalclubs. Ferguson was
jarenlang manager van
Manchester United en won twee
keer de Champions League. Hij
zag Manchester United zich
ontwikkelen van een
conventionele voetbalclub tot
een groot bedrijf. Ferguson heeft
altijd mee kunnen gaan met de
veranderingen, dankzij zijn visie,
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energie en teambuildingcapaciteiten op en buiten het
veld. Mijn autobiografie van Sir
Alex Ferguson is volledig
geautoriseerd en bevat veel
verhalen over wereldberoemde
voetballers, als Beckham en Van
Persie. Aan collega-coaches
Keane en Mourinho besteedt
Ferguson een apart hoofdstuk.
Een inspirerende must-read over
voetbal, leiderschap en
teambuilding!
Now in a revised edition with
extra material and a new
introduction for 2014. 'In a year
which will see the Scots vote on
independence, this book is a
timely reminder of their
country's fascinating past'
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Independent 'History caught on
the hoof and the wing by those
who were actually there - a
brilliant selection' Andrew Marr
A vivid, wide-ranging and
engrossing account of
Scotland's history, composed of
eye-witness accounts by those
who experienced it first-hand.
Contributors range from Tacitus,
Mary Queen of Scots and Oliver
Cromwell to Adam Smith, David
Livingstone and Billy Connolly.
These include key historic
moments - ranging from
Bannockburn and Flodden to the
SNP parliamentary victory in
2007 - along with a vast array of
wonderfully readable insights
into the everyday life of Scotland
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through the millennia. This is
living, accesible history told by
crofters, criminals, servants,
house-wives, poets, journalists,
nurses, politicians, novelists,
prisoners, comedians,
sportsmen and many more. 'An
unqualified triumph, superb, a
real page-turner . . . what a
stirring, dramatic, poignant story
it has been' Alexander McCall
Smith, Spectator 'Fascinating
and very valuable. Goring gives
us vivid snapshots of Scottish
life and history from Neolithic
times . . . should find a place in
every Scottish home' Allan
Massie, Scotsman Rosemary
Goring took a degree in
Economics and Social History at
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St Andrews University. She
started her career in publishing
in the role of in-house editor for
Chambers Biographical
Dictionary and has since edited
and written for many reference
books, among them the
Larousse Dictionaries of Writers
and Literary Characters. She
was Literary Editor of Scotland
on Sunday for several years
before becoming Literary Editor
of the Herald.
Het adembenemende verhaal
van ambitie, intriges en moord
John F. Kennedy begint in de
vrieskou van januari 1961 aan
zijn presidentschap. In de
verstarde wereld van de Koude
Oorlog brengt hij nieuw en
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ongekend elan; Jackie, zijn
ravissante vrouw, verandert het
Witte Huis in een
sprookjespaleis. Door schade en
schande leert jfk wat het is om
president te zijn, en onderweg
treft hij formidabele vijanden in
Nikita Chroestjov, Fidel Castro
en Allen Dulles, de directeur van
de cia. Ook de georganiseerde
misdaad lijkt op zijn val en die
van zijn broer Robert uit te zijn.
In november 1963 doet een
ontevreden, jonge nietsnut in
Dallas wat hun niet lukte. Met
een paar schoten maakt hij een
einde aan de Kennedy-droom. In
Killing Kennedy vertellen Bill
OReilly en Martin Dugard het
schokkende relaas van de pracht
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van Kennedys Witte Huis en de
vuile was in de kelder, van zijn
successen en faliekante
misslagen, en van de ware
toedracht rond de moord op de
35e president van de Verenigde
Staten. Bill OReilly is een van de
bekendste
televisiepresentatoren van
Amerika. Ook is hij de auteur van
een reeks non-fictiebestsellers,
waaronder de millionseller
Killing Lincoln, dat hij eveneens
in samenwerking met Martin
Dugard schreef. Dugard is
auteur van diverse bestsellers
over de drang van grote
historische figuren en
sportlieden om de top van hun
kunnen te bereiken. De pers
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over Killing Lincoln: 'Het is nonfictie, maar verteld op
bloedstollende, John Grishamachtige wijze.' New York Post
'Een historische thriller van
formaat. () Een hoogst
vermakelijk, adembenemend
boek.' Vince Flynn, auteur van
American Assassin
Nieuw deel in de bestseller-serie
Vespasianus Het jaar 58 na
Christus: in Rome heerst chaos.
Keizer Nero heeft zich omringd
met handlangers en trekt ’s
nachts plunderend door de
straten, dood en verderf zaaiend.
Intussen heeft Nero’s
extravagantie nieuwe hoogten
bereikt. Zijn astronomische
uitgaven zetten de noodlijdende
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provincies zwaar onder druk.
Kan Nero zich terugtrekken uit
Britannia en welke prijs zal dat
hebben voor het keizerrijk?
Terwijl de bankiers van het
keizerrijk in paniek hun
uitstaande bedragen proberen te
innen, wordt Vespasianus naar
Londinium gestuurd op een
geheime missie. Hij raakt tegen
zijn wil betrokken bij de wrede
opstand van Boudicca, een
vrouwelijke krijger die
uitzonderlijk dapper is. Als de
rebellie aan steun wint, moet
Vespasianus vechten om de
vijanden van Rome het hoofd te
bieden en zijn taak te
volbrengen voordat Britannia in
vlammen opgaat.
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De biografie
het einde van een droom
No Spin: My Autobiography
Alleen Op Zee Met God en AOW
The Autobiography and
Correspondence of Mary
Granville, Mrs. Delany
Albert Reynolds: My
Autobiography

Snel kunnen inspelen op
veranderingen – dat is wat veel
organisaties graag willen. De
harde realiteit is dat veel
bedrijven daar te bureaucratisch
voor zijn. Brian Robertson
ontwikkelde een methode die
een organisatie wendbaarder en
slagvaardiger maakt: holacracy.
Holacracy legt de
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verantwoordelijkheid en
beslissingsbevoegdheid daar
waar ze horen: op de werkvloer.
Deze aanpak is uitermate
actiegericht en problemen
worden snel en transparant
opgelost. Niet de hiërarchie,
maar de rollen zijn leidend.
Holacracy verbetert de flow en
geeft werknemers een gevoel
van empowerment en
betrokkenheid. Innovatieve
ideeën of oplossingen verzanden
daardoor niet langer in
kantoorpolitiek of bureaucratisch
gesteggel. Brian Robertson
vertelt in dit boek over
organisaties die al succesvol met
holacracy werken, zoals Zappos,
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en geeft een helder stappenplan
om met deze revolutionaire
manier van werken te beginnen.
München is in 1933 een
broeinest van onrust en
gevaarlijke geheimen. Gretchen
Müller groeit op tussen de leden
van de nationaalsocialistische
partij, onder de hoede van haar
oom Dolf. Gretchen is zijn
favoriet en hij beschermt haar
sinds de dood van haar vader.
Maar Dolf is niemand anders dan
Adolf Hitler. En Gretchen
gehoorzaamt hem te allen tijde.
Dan wordt ze verliefd op de
jonge joodse journalist Daniel.
Hij beweert dat haar vader is
vermoord door een
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nazikameraad. Gretchen zoekt
naar antwoorden bij haar familie,
die ze altijd zonder meer
vertrouwde. Durft ze in de
zoektocht naar de waarheid haar
hart te volgen ook als het leven
van haar en Daniel op het spel
staat? Anne Blankman is
opgegroeid in een klein stadje in
de buurt van New York, en
woont inmiddels met haar man in
Virginia. Toen ze twaalf was las
ze het dagboek van Anne Frank
en haar fascinatie voor Annes
leven en de Tweede
Wereldoorlog leidde uiteindelijk
tot het idee voor Gevangene van
de nacht.
'AB has become the most
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valuable cricketer on the planet'
Adam Gilchrist AB de Villiers is
one of the finest batsmen ever to
play cricket, and yet his
achievement extends beyond his
outrageous armoury of drives,
pulls, paddles, scoops and flicks.
Whether he is delighting home
crowds at the Wanderers or
Newlands or setting new records
in Bengaluru or Sydney, he plays
the game in a whole-hearted
manner that projects a positive
image of his country around the
world, and also makes millions of
South Africans feel good about
themselves. This is AB's story, in
his own words. The story of the
youngest of three talented,
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sports-mad brothers growing up
in Warmbaths, of a boy who
excelled at tennis, rugby and
cricket, of a youngster who made
his international debut at the age
of twenty and was then selected
in every single test played by
South Africa for the next eleven
seasons, of a batsman who has
started to redefine the art, being
ranked among the world's very
best in test, ODI and T20.
Through all the pyrotechnics and
consistency, AB has remained a
true sportsman - quick to deflect
praise, swift to praise opponents,
eager to work hard, to embrace
the team's next challenge and to
relish what he still regards as the
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huge privilege of representing his
country. This is the story of a
modern sporting phenomenon.
KVS is an autonomous body that
functions under the HRD Ministry
of Government of India. Kendriya
Vidyalaya Sangathan will
conduct 2020- 2021 recruitment
for the post of Post Graduate
Teachers (PGTs), Trained
Graduate Teachers (TGTs) and
Primary Teachers (PRTs) this
year.
Tiger Woods
With Interesting Reminiscences
of King George the Third and
Queen Charlotte
Scotland: The Autobiography
een pleidooi voor rede,
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wetenschap, humanisme en
vooruitgang
Doen alsof je normaal bent
The Outsider: My Autobiography
Het eerste en laatste
geautoriseerde boek over Kimi
Räikkönen Kimi Räikkönen is
een man van weinig woorden.
Dit bijzondere boek onthult een
kant van hem die tot nu toe
alleen mensen in zijn naaste
omgeving kenden. Auteur Kari
Hotakainen kreeg exclusieve
toegang tot de wereld van Kimi
en zijn manier van denken. Hij
interviewde de coureur en sprak
met familieleden, collega's,
technici, teambazen en Formule
1-fans om Kimi's verhaal vol
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dramatische momenten en
grote successen op te tekenen.
Mooie foto's uit Kimi's eigen
collectie maken het geheel af.
Het resultaat is een prachtig
boek dat de lezer een uniek
kijkje geeft achter de schermen
van de Formule 1, en in het
privéleven van de ogenschijnlijk
zwijgzame en gereserveerde
coureur.
In Extreem eigenaarschap
vertalen Jocko Willink en Leif
Babin de krachtige
leiderschapslessen van het
slagveld naar heldere principes
die toegepast kunnen worden in
ieder team en elke organisatie.
Toen de Navy SEAL-taskforce
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van Willink en Leif in 2006 in
Irak voor een mission impossible
stond: Ramadi veiligstellen, een
stad die al min of meer als
verloren wordt beschouwd,
wisten Willink en Babin onder
extreme druk hun team naar de
overwinning te leiden. De
overwinning is grotendeels te
danken aan een teamcultuur
van eigenaarschap en discipline.
Leiderschap, op ieder niveau,
blijkt de doorslaggevende factor
voor het succes van het team. In
Extreem eigenaarschap
delen ze niet alleen hun eigen
oorlogservaringen, maar ook
praktijkverhalen van de
bedrijven die ze na hun militaire
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loopbaan zijn gaan coachen.
Met dit meeslepende boek,
waarvan wereldwijd al bijna
twee miljoen exemplaren
verkocht werden, kun je direct
aan de slag met de principes
van extreem eigenaarschap.
A celebration of the machine
and the men who took to the
skies in defence of Britain. It is
also the dramatic illustration of
a little understood truth: the
Spitfire did more than win the
Battle of Britain - it won the war.
It was not Stalingrad which
turned the corner of the war
against Hitler, it was the Spitfire
in the summer of 1940 when
RAF Fighter Command
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destroyed the myth of Nazi
invincibility. Praise for his
previous books: London: The
Autobiography: 'Fascinating ...
brings the story of London to
life' Good Book guide The
English Soldier: The
Autobiography: 'A triumph' Saul
David, author of Victoria's Army
'Harrowing, funny and often
unbelievable book.' Daily
Express '[A] compelling tommy's
eye view of war from Agincourt
to Iraq' Daily Telegraph
Tina Turner, de lang heersende
Queen of Rock n Roll,
onthult in deze onthutsende
autobiografie het nooit eerder
vertelde verhaal van een
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wonderbaarlijk leven in de
spotlights. Alles komt aan bod:
haar jeugd die ze
katoenplukkend doorbracht in
Nutbush, Tennessee, haar reis
naar de top samen met Ike
Turner, haar wereldwijde succes
in de jaren 80, tot aan het
overweldigende succes van
Tina: The Musical dit jaar. Tina
vertelt eerlijk en onverbloemd
over haar verleden, haar diepste
dalen en hoogste pieken, en
alles daartussenin. My love story
is een inspirerend, aangrijpend
en verrassend verhaal over een
carrière van meer dan 60 jaar in
de muziekgeschiedenis, en is
net zo gedenkwaardig en
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vermakelijk als elk van haar
grootse hits.
Furie van Rome
KP: The Autobiography
Het geweld van de hond
de autobiografie
Don't Fall for Paul. He'll Drive
You to the Edge
John Giles: A Football Man - My
Autobiography
Novak Djokovic beleefde in
2011 een fantastisch jaar: hij
won tien titels, drie
grandslamtoernooien en
drieënveertig opeenvolgende
wedstrijden. Heel bijzonder
voor een sporter die nog
geen twee jaar eerder
nauwelijks een toernooi kon
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winnen. Hoe kon een
tennisser, geplaagd door
aandoeningen, blessures en
ademproblemen plotseling
de nummer één van de
wereld worden? Het
antwoord is verbluffend: hij
ging anders eten. In Eten om
te winnen vertelt Djokovic
hoe hij de bombardementen
op Belgrado overleefde en
opgroeide van oorlogskind
tot een absolute topper in
zijn sport. Hij onthult het
dieet dat zijn leven
veranderde en zijn prestaties
omhoog deed schieten. Door
glutenvrij te eten werd hij
beter, lichter, helderder en
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sneller. Djokovic verfijnde
zijn dieet en verloor nog
meer gewicht, zijn lichaam
en mentale focus werden
sterker, wat ertoe leidde dat
hij een jeugddroom kon
verwezenlijken: Wimbledon
winnen en de eerste plaats
in de ATP Rankings
bereiken. Zijn succes
inspireerde Djokovic een
methode te ontwikkelen
waarmee iedereen zijn
gezondheid en manier van
leven in 14 dagen kan
verbeteren. Met
weekmenu’s, tips voor
bewust eten en heerlijke
recepten die makkelijk te
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maken zijn, kun je
overgewicht verminderen en
ga je je beter voelen.
Djokovic geeft ook tips om
stress te verminderen en
eenvoudige oefeningen om
in beweging te komen. Met
Eten om te winnen word je
slanker, sterker en gezonder
in twee weken. Richard
Krajicek en William Davis
(auteur Broodbuik) schreven
allebei een voorwoord voor
dit boek.
THE SUNDAY TIMES
BESTSELLER 'Outrageous,
audacious, jaw-dropping'
SUNDAY TIMES 'An
essential read' DAILY MAIL
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'Utterly captivating' DAILY
TELEGRAPH 'Hugely
entertaining' GUARDIAN
The fascinating life story of
professional cricketer Kevin
Pietersen, MBE, from his
childhood in South Africa to
his experiences as one of the
leading lights in the world of
international cricket. Kevin
was dropped from the
England squad in February
2014, seemingly calling time
on an international career
that began nearly ten years
earlier. The decision puzzled
many observers - although
the England team had failed
miserably in the Ashes tour
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of 2013-14, Kevin was the
tourists' leading run scorer
across the series, and he
remains the country's
highest run scorer of all
time across all formats of
the game. Kevin reveals all
in his autobiography, telling
the stories behind the many
other highs and lows of his
incredible career. Giving
readers the full story of his
life, from his childhood in
South Africa to his
experiences as one of the
leading lights in the world of
international cricket, KP is
an autobiography that
entertains and fascinates
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readers in equal measure.
Palden Gyatso was born in a
Tibetan village in 1933 and
became an ordained
Buddhist monk at 18 — just
as Tibet was in the midst of
political upheaval. When
Communist China invaded
Tibet in 1950, it embarked
on a program of “reform”
that would eventually affect
all of Tibet’s citizens and
nearly decimate its ancient
culture. In 1967, the Chinese
destroyed monasteries
across Tibet and forced
thousands of monks into
labor camps and prisons.
Gyatso spent the next 25
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years of his life enduring
interrogation and torture
simply for the strength of his
beliefs. Palden Gyatso’s
story bears witness to the
resilience of the human
spirit, and to the strength of
Tibet’s proud civilization,
faced with cultural genocide.
'The dream was football . . .'
John Giles had a gift. At the
age of three, he could kick a
ball the way it was supposed
to be kicked. And he knew
that every hour that passed
without kicking a ball was an
hour wasted. 'It was the
same dream that most of the
kids had at that time . . .' In
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A Football Man, Giles tells
the story of a dream pursued
and realised beyond his
wildest imaginings, from his
humble beginnings in
Ormond Square in 1940s'
Dublin,counting down the
minutes to his next game of
football, to that
unforgettable moment when
the original football man his dad, 'Dickie' - announced
that his young son, at just
fourteen, was on his way to
Manchester United. 'What I
didn't realise was that my
dream would come true.'
Full of anecdote, insight and
wry humour, Giles recounts
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his rise through the ranks at
Manchester United, before
and after the Munich
Disaster; the great players
he knew, the good and the
bad times under Matt Busby;
his sensational debut for
Ireland which he served as
player and manager; his
starring role in the brilliant,
controversial Leeds United
of the '60s and '70s; and his
challenge to the portrayal of
himself and Brian Clough in
The Damned United. He also
describes his enduring
friendship with the 'kid from
across Dublin's Tolka Park',
Eamon Dunphy, and his
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career on RTÉ2's football
panel, where Giles'
intelligent and insightful
analysis have made him an
even more well-loved and
respected national figure.
Kimi Räikkönen
Open
een autobiografie
De tweede helft
KVS TGT 2020 | 10 Fulllength Mock Test +
Sectional Test + 10 Practice
Test
14 dagen glutenvrij en fit als
een topsporter. mijn
persoonlijke verhaal
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