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Memoir of Elizabeth T. King ... Third edition Sep 29 2019
A Memoir of Adelaide Leaper Newton Feb 01 2020
Memoir II Jul 08 2020 This reference summarizes and tabulates most of the published knowledge of its time, providing a comprehensive
presentation of more than 60 elements found in marine organisms.Extensive data, including 327 tables, on various marine groups from planktonic
and nonplanktonic algae through fishes should be particularly valuable to investigators in biochemistry and physiology, geology, chemical
oceanography, and nutrition. This edition, translated from the original Russian publications by Julia Efron and Jane K. Setlow, contains additional
data and observations, not previously published elsewhere, which were added by Vinogradov in the preparation of the translation. The extensive
bibliography of more than 2,000 titles was prepared by Virginia Odum.
Hitch 22 Oct 03 2022 Waar de journalist Christopher Hitchens ook optreedt, er is rumoer. Hij zoekt de controverse op, neemt geen blad voor de
mond, en gaat alle hypocrisie te lijf. Hij is een beruchte bon-vivant en staat bekend om zijn liefde voor literatuur en alcohol. Als
buitenlandcorrespondent verbleef hij op de gevaarlijkste plekken ter wereld. Deze militante atheïst en bohemien werpt op elk onderwerp dat hij
aansnijdt een nieuw en onverwacht licht. Of hij nu schrijft over de oorlog in Vietnam, de seksuele escapades op Engelse jongensinternaten, Bob Dylan
of de interventie in Irak, zijn oorspronkelijke geest weet steeds weer verbanden bloot te leggen die het onderwerp losweken van elke gemeenplaats.
In Hitch 22 maakt deze criticaster met het vlijmscherpe intellect je deelgenoot van zijn levensgeschiedenis, een geschiedenis van uitersten.
Memoir of the Rev. Albert M. Duy ... Jul 28 2019
Born to run Sep 21 2021 ‘Ideale rockautobiografie’ - Het Parool De afgelopen zes jaar heeft Springsteen in stilte en vol overgave zijn levensverhaal
opgeschreven. De magie die zijn songteksten zo bijzonder maakt, spat van elke pagina van dit boek af. Met ontwapenende openhartigheid vertelt hij
voor het eerst over de persoonlijke problemen die zijn beste werk hebben geïnspireerd. ‘Springsteen wil vooral een eerlijk verhaal vertellen. Net als
bij zijn beste concerten heb je aan het eind het gevoel dat hij alles heeft gegeven.’ – The New York Times
WILL Jun 18 2021 'De beste autobiografie die ik ooit heb gelezen. De perfecte combinatie van het vertellen een verhaal en de wijsheid die daaruit
voortkwam, en dan ook nog zo grappig.' Oprah Winfrey WILL door Will Smith en Mark Manson is een moedig en inspirerend boek over een van de
grootste wereldsterren van deze tijd. WILL gaat over uiterlijk succes, innerlijk geluk en verbinding met anderen. En over een van de meest
spectaculaire rollercoasters ooit door de wereld van muziek en film. Will Smiths transformatie van een angstig kind in een huis vol spanning in West
Philadelphia tot een van de grootste rappers van zijn tijd én een van de grootste filmsterren in de geschiedenis van Hollywood - met een reeks
kaskrakers op zijn naam die waarschijnlijk nooit zal worden overtroffen - is een episch succes waarover WILL op een ongelooflijk meeslepende
manier vertelt. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Will Smith dacht dat hij het voor elkaar had, en met reden: niet alleen zijn eigen succes was
ongeëvenaard, zijn hele gezin stond aan de top van de entertainmentwereld. Maar zijn vrouw en kinderen zagen dat anders. Zij moesten fulltime
meedraaien in zijn show, zonder dat ze daar zelf voor hadden gekozen. Het bleek dat Will Smith nog veel meer moest leren dan hij had gedacht.
WILL is een boek over wilskracht, over wat je voor elkaar kunt krijgen en wat je achter je kunt laten. Will Smith werkte samen met Mark Manson,
auteur van de wereldwijde bestseller The Subtle Art of Not Giving a F*ck, die het verhaal zo opschreef dat het anderen kan helpen om grip op hun
eigen leven en emoties te krijgen. Weinigen van ons zullen de extreme druk kennen van optreden op het wereldpodium, maar we kunnen allemaal
begrijpen dat wat werkt in de buitenwereld niet altijd werkt in je persoonlijk leven. De combinatie van oprechte wijsheid en een exceptioneel,
fenomenaal levensverhaal maakt WILL, net als de auteur, tot de buitencategorie. 'Het is eenvoudig om in de materiële wereld te bewegen als je
eenmaal je eigen geest hebt veroverd. Dat geloof ik echt. Als je eenmaal je eigen geest hebt leren kennen, stuwt elke ervaring, elke emotie, elke
omstandigheid, positief of negatief, je gewoon voort, naar grotere groei en meer ervaring. Dat is ware wilskracht. Om vooruit te komen, wat er ook
gebeurt. En om vooruit te komen op een manier waarbij je anderen met je meeneemt, in plaats van ze achter te laten.' - Will Smith
A Memoir of the Christian Labors Jan 02 2020 Reprint of the original, first published in 1864.
Een beloofd land Dec 25 2021 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 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
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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.
Het glazen kasteel Jan 26 2022 Ik zat in een taxi toen ik mijn moeder zag die in een vuilnisbak stond te graaien.' In Het glazen kasteel beschrijft
Jeannette Walls haar jeugd als oudste van de vier kinderen in een gezin dat zonder vaste woonplaats en in absolute armoede leeft. Hoe ze als
driejarige knakworstjes stond op te warmen en zich vreselijk verbrandde, hoe haar vader telkens weer ontslagen werd. Hoe er nooit een einde kwam
aan hun financiële zorgen. De ingevingen van haar volstrekt onverantwoorde ouders waren altijd leuk en spannend. Haar liefde voor hen was groot ?
ook al stelden ze haar keer op keer teleur.
Mijn verhaal May 18 2021 Toen Michelle Robinson klein was, was haar wereld de South Side van Chicago, waar zij en haar broer Craig in het
appartement van hun ouders op de eerste verdieping een slaapkamer deelden en waar ze in het park tikkertje speelden en waar haar ouders, Fraser
en Marian Robinson, haar opvoedden tot een oprechte en zelfverzekerde jonge vrouw. Maar het leven bracht haar al gauw naar heel andere
werelden, onder andere de collegezalen van Princeton, waar ze voor het eerst voelde wat het betekende om de enige zwarte vrouw in de zaal te zijn,
tot de glazen kantoortoren waar ze als topbedrijfsjurist werkte - en waar op een zomermorgen een rechtenstudent genaamd Barack Obama voor haar
bureau verscheen en haar zorgvuldig geplande leven in de war schopte. In dit boek beschrijft Michelle Obama voor het eerst de beginjaren van haar
huwelijk, waarin ze probeert een evenwicht te vinden tussen haar werk en gezin enerzijds, en de snel verlopende politieke carrière van haar man
anderzijds. Ze maakt ons deelgenoot van hun gesprekken over of hij zich kandidaat moet stellen voor het presidentschap en als het zover is, over
haar rol als populaire, maar vaak bekritiseerde persoon in zijn campagne. Ze vertelt alles met charme, humor en ongebruikelijke openhartigheid en
geeft een levendig verslag van binnenuit over zowel de historische lancering van haar familie in de wereldwijde spotlights als hun leven in hetWitte
Huis in die acht gedenkwaardige jaren, waarin zij haar land leert kennen en het land haar. Mijn verhaal voert ons door de bescheiden keukens in
Iowa en de balzaal van Buckingham Palace, door momenten van verbijsterende droefenis en verbazingwekkende veerkracht. Het voert ons tot diep in
de ziel van die unieke, baanbrekende persoonlijkheid die ernaar streeft oprecht te blijven en haar persoonlijke kracht en stem in dienst te stellen van
hogere idealen. Door haar verhaal eerlijk en moedig te vertellen daagt ze ons allemaal uit: wie zijn wij en wat willen we worden?
Oost-Weststraat Feb 24 2022 De fenomenale voorganger van De rattenlijn over de oorsprong van genocide en misdaden tegen de menselijkheid 'Een
monumentale prestatie […] een ingrijpend persoonlijk verslag over de oorsprong van misdaden tegen de menselijkheid en genocide, verteld met
liefde, woede en precisie.' John le Carré Als mensenrechtenadvocaat Philippe Sands wordt uitgenodigd om een college te geven in de WestOekraïense stad Lviv, ontdekt hij een reeks buitengewone historische toevalligheden. Dit is het begin van een speurtocht die hem de halve wereld
over zal voeren op zoek naar de oorsprong van het internationaal recht en zijn eigen geheime familiegeschiedenis, beginnend en eindigend met de
laatste dag van de Neurenbergprocessen. Drie mannen vormden de leidraad voor Sands' zoektocht: mensenrechtenadvocaten Raphael Lemkin en
Hersch Lauterpacht, de grondleggers van de begrippen 'genocide' en 'misdaden tegen de menselijkheid', en Hans Frank, Hitlers advocaat en leider
van de nazibezetting in Polen. Het resultaat is een indrukwekkend boek over de Galicische wetten, dat laat zien hoe de wereld na de Tweede
Wereldoorlog op juridisch gebied worstelde met iets overweldigends als massamoord. 'Al met al een onontwarbaar mengsel van grote en kleine
geschiedenis, een magistraal voorbeeld van naspeurwerk, van minimalistische details die door grote vasthoudendheid een totaalbeeld opleveren van
een ontluisterend noodlot … dat je als lezer dagenlang in zijn ban houdt.' Cees Nooteboom, De Groene Amsterdammer 'Voor wie wil weten welke rol
het Haagse Internationale Strafhof vervult, is Sands’ boek niet te versmaden.' Trouw Over De rattenlijn: 'Het resultaat is een rijkgeschakeerd verhaal
met personages die volop tot de verbeelding spreken.' ••••• NRC Handelsblad
Memoir and Remains Jun 06 2020
Een lange, lange weg Oct 23 2021 De Ier Willie Dunne is nog maar net achttien jaar als hij zijn verloofde Gretta verlaat om in Vlaanderen met het
Britse leger mee te vechten in de bloedige strijd die later de Eerste Wereldoorlog zou gaan heten. Tijdens zijn verlof breekt in Dublin de Paasopstand
tegen de Engelsen uit. Willie sympathiseert met de opstandelingen en haalt zich daarmee de woede van zijn vader op de hals. Ook Gretta breekt met
hem, nadat ze erachter is gekomen dat hij zich in Vlaanderen heeft misdragen. Verteerd door twijfel en verdriet keert Willie terug naar de
loopgraven. Hij vecht voor zijn leven in een oorlog die slechts verliezers kent.
Memoir of Sir Walter Scott, Bart Mar 04 2020
Dat wat je meekrijgt Mar 16 2021 In dit prachtige debuut krijgt Claire Bidwell Smith, enig kind, op veertienjarige leeftijd te horen dat haar beide
ouders zijn gediagnosticeerd met kanker. Wat volgt is een coming-of-age verhaal dat zowel hartverscheurend als inspirerend is. Claire probeert om te
gaan met het gewicht van deze harde realiteit door zich te storten op jongens, alcohol, reizen en de anonimiteit van steden als New York en Los
Angeles. Op haar vijfentwintigste zijn haar beide ouders overleden. Ondanks het verdriet weet ze zichzelf, en uiteindelijk ook haar geluk, te vinden.
Claires verhaal is een bijzondere les over hoe een aantal van de grootste ontberingen van het leven overwonnen kunnen worden.
Brief Memoir of John Jackson May 06 2020
The American Journal of Education Jul 20 2021
The Civil War in Mississippi Dec 13 2020 From the first Union attack on Vicksburg in the spring of 1862 through Benjamin Grierson’s last raid
through Mississippi in late 1864 and early 1865, this book traces the campaigns, fighting, and causes and effects of armed conflict in central and
North Mississippi, where major campaigns were waged and fighting occurred. The Civil War in Mississippi: Major Campaigns and Battles will be a
must-read for any Mississippian or Civil War buff who wants the complete story of the Civil War in Mississippi. It discusses the key military
engagements in chronological order. It begins with a prologue covering mobilization and other events leading up to the first military action within the
state’s borders. The book then covers all of the major military operations, including the campaign for and siege of Vicksburg, and battles at Iuka and
Corinth, Meridian, Brice’s Crossroads, and Tupelo. The colorful cast of characters includes such household names as Sherman, Grant, Pemberton,
and Forrest, as well as a host of other commanders and soldiers. Author Michael B. Ballard discusses at length minority troops and others glossed
over or lost in studies of the Mississippi military during the war.
Pulphead Apr 04 2020 Kan je Amerika vervatten in een boek? Met Pulphead bewijst John Jeremiah Sullivan van wel. Hij neemt de lezer mee op een
opwindende reis langs de hogere, lagere en vergeten cultuur van Amerika. In zijn essays combineert hij de energie van Hunter S. ompson met de
scherpe intelligentie van Joan Didion, aangevuld met een volkomen eigen charme en eruditie. Sullivan schrijft onder meer over religie bij een
christelijk popfestival in het Ozarkgebergte, over de vergane glorie van voormalige sterren van reality-tvprogrammas, over de bijna-doodervaring van
zijn broer, en hij trekt naar Indiana om verslag te doen van de jeugd van Michael Jackson. Hoewel de onder werpen waarover Sullivan schrijft zeer
uiteenlopend zijn, wordt geleidelijk duidelijk wat de rode draad van Pulphead is: hier wordt de geschiedenis van een land op unieke en onvergetelijke
wijze beschreven.
Over leven en schrijven Aug 21 2021 Een absolute masterclass voor elke (beginnende) schrijver. Het boek dat iedereen die wat met de kunst van het
schrijven heeft moet lezen. 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
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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.
Autobiography of Thomas Guthrie, D.D., and Memoir by His Sons Oct 30 2019
Alles wat ik weet over liefde Nov 23 2021 The Sunday Times-bestseller In Engeland al honderdduizenden keren gekocht en gelezen - nu in
Nederland! Liefde, Dolly Alderton raakt er niet over uitgepraat. Wie wel, trouwens? Dolly weet alle liefdesperikelen waarin een vrouw verzeild kan
raken op een aanstekelijke, komische en indringende manier te verwoorden. De lezer volgt haar van de middelbare school en de universiteit naar het
werkende leven. Deelt in haar liefdevolle vriendschappen, haar worsteling met zichzelf, haar bijrol als vijfde wiel aan de relatiewagen, haar
rampzalige onenightstands en in de nieuwe inzichten die dit alles haar elk jaar opleveren. Tegelijkertijd laat het boek zien dat het verkennen van al
die vormen van liefde ook hartverscheurend en vol tegenstrijdigheden kan zijn. In haar succesvolle debuut combineert Dolly Alderton persoonlijke
verhalen, satirische observaties, lijstjes en recepten tot een wervelend geheel dat voor veel vrouwen herkenbaar zal zijn. Het weet de toon van elke
nieuwe levensfase op een weergaloze manier te vangen, met een nostalgische knipoog naar de jaren negentig. Voor fans van Bridget Jones en Ik ben
Eleanor Oliphant. Dolly Alderton (1988) is een Britse journaliste die diverse prijzen won voor haar publicaties in onder meer The Sunday Times, The
Telegraph, Marie Claire en Red. Van 2015 tot 2017 schreef ze columns over daten in The Sunday Times Style. Alles wat ik weet over de liefde is haar
debuut. 'Een gevoelig en grappig relaas over opgroeien als millennial. Alderton concentreert zich op het intieme en het persoonlijke en verweeft dat
met scherpzinnige observaties over de hedendaagse vrouw.' THE OBSERVER 'Een briljant debuut.' THE DAILY TELEGRAPH 'Net wanneer je denkt
dat het boek een bepaalde (fantastische) wending neemt, voert het je een kant op die nog veel grilliger, complexer en ontroerender is. Een genot.
Kortom, een geheide klassieker.' SOPHIE DAHL
Memoir of the Rev. Joseph W. Barr Aug 28 2019
Memoir and Letters of Charles Sumner Nov 11 2020
De H is van Havik May 30 2022 Helen Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit de behoefte een van de allerfelste roofvogels af te richten: de
havik. Maar dan sterft plotseling haar vader, de bekende fotograaf en valkenier Alisdair Macdonald, in Londen, midden op straat. Overweldigd door
rouw en verdriet besluit Helen een havik te nemen om haar verlies te verwerken. Door het vurige dier te temmen verkent ze haar grenzen en
verandert haar leven voorgoed. In De H is van havik beschrijft Helen Macdonald hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor stapje tam maakt. Het is een
roerend en humoristisch relaas over rouwverwerking en de aantrekkingskracht van een buitengewoon beest. Macdonald betreedt onontgonnen
gebied met dit hartveroverende boek dat tegelijkertijd een memoir, een boek over de natuur en een spirituele queeste is, en waarin ze onderzoekt of
de dood zich laat verzoenen met het leven en de liefde.
Memoir of the Rev. Ebenezer Hill Dec 01 2019
Enemies of the Country Aug 09 2020 Exploring family and community dynamics, Enemies of the Country profiles men and women of the Confederate
states who, in addition to the wartime burdens endured by most southerners, had to cope with being a detested minority. With one exception, these
featured individuals were white, but they otherwise represent a wide spectrum of the southern citizenry. They include natives to the region, foreign
immigrants and northern transplants, affluent and poor, farmers and merchants, politicians and journalists, slaveholders and nonslaveholders. Some
resided in highland areas and in remote parts of border states, the two locales with which southern Unionists are commonly associated. Others,
however, lived in the Deep South and in urban settings. Some were openly defiant; others took a more covert stand. Together the portraits
underscore how varied Unionist identities and motives were, and how fluid and often fragile the personal, familial, and local circumstances of
Unionist allegiance could be. For example, many southern Unionists shared basic social and political assumptions with white southerners who cast
their lots with the Confederacy, including an abhorrence of emancipation. The very human stories of southern Unionists--as they saw themselves and
as their neighbors saw them--are shown here to be far more complex and colorful than previously acknowledged.
Het einde van de liefdesroman Feb 12 2021 Het is onmogelijk om nog een roman te schrijven die draait om romantische liefde. Die conclusie trekt
Vivian Gornick uit het werk en de levensloop van de schrijvers die ze bewondert. In een reeks kritische essays nadert ze haar gewaagde stelling:
liefde, seksuele vervulling en het huwelijk zijn niet meer de metaforische uitdrukkingen van succes en geluk die ze vroeger waren. Gornick biedt een
krachtig inzicht in liefde in het werk van Jean Rhys, Clover Adams, Christina Stead, Willa Cather, Grace Paley, Raymond Carver, Andre Dubus, en
anderen. De intelligentie en eerlijkheid die haar memoires zo karakteristiek maken past ze in Het einde van de liefdesroman toe op literatuurkritiek.
De jaren Apr 28 2022 Dit boek is een collectieve autobiografie van onze tijd. Het vertelt het verhaal over de periode 1941-2006 door de lens van het
geheugen, van tegenwoordige en herinnerde indrukken, culturele gewoonten, taal, foto’s, boeken, liedjes, radio, televisie, reclame en krantenkoppen.
Annie Ernaux slaagt erin een vorm te vinden die zowel subjectief als onpersoonlijk, particulier als collectief is, een nieuw genre in feite, dat beoogt
het verleden te vangen. Als vermenging van autobiografische fictie en sociologie is De jaren ‘een Op zoek naar de verloren tijd van ons tijdperk van
mediadominantie en consumentisme’ (The New York Times), een monumentale bijdrage aan de twintigste-eeuwse Franse geschiedenis zoals
weerspiegeld in het leven van één vrouw.
Jewish Daily Life in Germany, 1618-1945 Jan 14 2021 A study of Jewish life in Germany from 1618 until 1945, this work investigates the details of
daily living, the homes and neighbourhoods in which Jews lived, their families and friendships, religious practices and feelings, as well as their
educations and occupations.
Hitch-22 Nov 04 2022 "The life story of one of the most admired and controversial public intellectuals of our time"--Provided by publisher.
De uitweer Aug 01 2022 'De uitweer’ van Amy Liptrot is een boek vol adembenemende natuurbeschrijvingen en ontwapenende memoires over
verslaving en herstel, de stad en het eiland. Amy Liptrot brengt haar kindertijd door op de Orkneyeilanden, een eilandengroep ten noorden van
Schotland. Haar jeugd bestaat uit de wisseling van de seizoenen, de geboorte en sterfte van de dieren, de bipolaire stoornis van haar vader en het
weidse landschap. Als rusteloze tiener kan ze niet wachten om deze plek achter zich te laten. Zodra het kan vertrekt ze naar Londen. Aanvankelijk
gaat het goed, middagen in het park met bier en wijn gaan over in nachten vol drugs. Maar langzaam neemt haar verslaving de overhand. Als ze
eerst haar vriend en daarna steeds meer zichzelf verliest, beseft ze dat er iets moet veranderen. Terug op Orkney, op de uitweer van de boerderij van
haar ouders, begint ze de natuur met nieuwe ogen te bekijken. De wind en de zee en het leven op de eilanden begeleiden haar pad naar
ontnuchtering. Over De uitweer: ‘Lyrische, dappere memoires. Liptrots behendige navigatie tussen haar innerlijke ruimtes en de ruimtes om haar
heen zijn overtuigend.’ – The Guardian ‘Amy Liptrot is de real deal, een schrijfster die haar stem volledig heeft gevonden.’ – Independent on Sunday
‘Een toekomstige klassieker.’ – New Statesman
Sterfelijk Sep 02 2022 Tijdens zijn Amerikaanse boektournee voor zijn memoires Hitch-22 stortte Christopher Hitchens in zijn hotelkamer in New
York in elkaar met een schurende pijn op de borst. Hij wordt direct overgebracht naar een ziekenhuis, moet zijn tournee afbreken en al snel blijkt dat
hij slokdarmkanker heeft. Vervolgens ondergaat hij alle soosrten van behandeling.Sterfelijk is een bloedeerlijk verslag van de verwoestingen door de
ziekte en een analyse van de etiquette rond ziek-zijn en kanker.Sterfelijk is de coda van een leven dat bestond uit uitzonderlijk verhitte debatten en
weergaloos proza. In deze eloquente confrontatie met sterfelijkheid, geeft Hitchens een menselijk gezicht aan een slopende ziekte die velen treft.
Memoir of George Dana Boardman, Missionary to Burmah Jun 26 2019
De geverfde vogel Sep 09 2020 De geverfde vogel vertelt het verhaal van een joods jongetje in Oost-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het
kind wordt door zijn ouders uit veiligheidsoverwegingen naar het platteland gestuurd. Toch zijn het niet in de eerste plaats oorlog en terreur die deze
roman zo indrukwekkend maken, maar de intense beleving van een kind dat rondzwerft in een wereld vol dreiging en vijandigheid. Met een nawoord
van Daan Heerma van Voss.
Leerschool Jun 30 2022 'Leerschool van Tara Westover is een gelaagde zoektocht naar een persoonlijk bewustzijn.' * * * * - Freek de Jonge in de
Volkskrant 'Dit is een ongelooflijk boek [...] Ik kan niet begrijpen dat ze bij De Wereld Draait Door, dat boekenpanel, niet meteen heeft geroepen 'dit
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is fantastisch, dit moet je lezen, dit is ongelooflijk'. - Maarten 't Hart 'Schitterend. Er gaat niets boven het ontdekken van een jonge schrijver met
zoveel kracht en talent.' - Stephen Fry 'Het is het indrukwekkende en schrijnende verhaal van een vrouw die zich met veel moeite weet te
ontworstelen aan een gezin waarvan de ouders afzondering zoeken van de wereld, en de pijn die de breuk veroorzaakt.' - Trouw Al op jonge leeftijd
moeten Tara en haar zes broers en zussen risicovol werk verrichten in het bedrijf van hun vader. Ze leren een heftruck te besturen en verzamelen
schroot op het erf om in het onderhoud van de familie te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten van de gemeenschap dat er niemand is om Tara te
onderwijzen, haar naar een dokter te brengen na een ernstig ongeluk, of om in te grijpen wanneer haar broer gewelddadig wordt. Tara slaagt er
echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij te brengen en ze wordt aangenomen aan Brigham Young University. Daar begint haar weg tot
zelfontplooiing, waarbij ze niet alleen worstelt met haar gebrek aan kennis door haar geïsoleerde opvoeding, maar ook tot de pijnlijke conclusie moet
komen dat een breuk met haar familie onvermijdelijk is.
A memoir of the life and death of ... A.H. Law Oct 11 2020
Honger Mar 28 2022 Roxane Gay heeft in de afgelopen jaren openhartige en populaire essays en blogs geschreven over feminisme en het menselijk
lichaam. Haar eigen emotionele en psychologische worstelingen geven haar een unieke inkijk in het spanningsveld tussen verlangen en ontkenning,
troost en medelijden. Met Honger onderzoekt ze haar eigen verleden - waaronder een uiterst gewelddadige gebeurtenis in haar jeugd die een
keerpunt in haar leven vormde - en betrekt ze de lezer op indringende wijze in haar poging om zichzelf beter te begrijpen, om uiteindelijk haar eigen
leven te kunnen redden. Met haar kenmerkende eerlijkheid, kwetsbaarheid en kracht schrijft Gay over haar lichaam en haar overgewicht.
Memoir of Captain Dalton Apr 16 2021
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