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Nemesis Apr 26 2022 In ‘Nemesis’ vertelt misdaadjournalist Misha
Glenny het verhaal van Nem, de grootste drugsbaas van Brazilië. Rio
de Janeiro, 10 november 2011. Met veel machtsvertoon verricht een
eenheid van de Batalhão de Polícia de Choque een arrestatie. Het gaat
om Antônio Francisco Bonfim Lopes, beter bekend als Nem, de
‘koning’ van Rocinha, de grootste favela van het land. Met de
aanhouding van de meest gezochte man van Brazilië willen de
autoriteiten het signaal afgeven dat de criminaliteit onder controle is,
en het land klaar is voor het WK van 2014 en de Olympische Spelen
van 2016. Nemesis is een boek over Nems jeugd, zijn noodgedwongen
keuze voor het foute pad, zijn rise to fame en zijn neergang. Wie dit
pad volgt, kijkt voorgoed met andere ogen naar de sloppenwijken en
de stranden van Rio. Terwijl Brazilië internationaal gezien steeds meer
als een wereldmacht wordt beschouwd, vindt in het land zelf een
constante strijd om de macht plaats. De katholieke en evangelische
kerk wedijveren om de meeste zielen en de militaire en civiele politie
kijken op elkaar neer, terwijl gangs strijden om controle over de
cocaïnehandel. Via het verhaal van Nem krijgt de lezer een
buitengewoon inkijkje in de onderwereld van dit Zuid-Amerikaanse
land en hoe deze verweven is met de bovenwereld. In een verhaal vol
corruptie, armoede, misdaad, geweld en seks wordt ons een glimp
gegund van hoe het er echt aan toe gaat in Rio. Roberto Saviano,
auteur van Gomorrah, schreef over Nemesis: ‘Breaking bad meets City
of God’
Whispers of Romance, Threats of Death Aug 26 2019 Carol Cook
recalls her frightening experiences following her move to Dallas,
including the horrific rape by the Ski Mask Rapist, the period
afterward as she befriended Gilbert Escobedo, and the subsequent
discovery of his secret life.
The Spectator Feb 10 2021
De tweeminutenregel Jun 24 2019 Je hebt maar twee minuten nodig
om een exemplaar van dit boek te bemachtigen. Crais is de meester
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van de spanning.' The New York Sun Bij het beroven van een bank
heeft een overvaller doorgaans twee minuten voordat de politie
arriveert. Bankrover Max Holman kent deze tweeminutenregel beter
dan wie ook, en wanneer hij die overtreedt wordt hij gearresteerd door
FBI-agente Katherine Pollard. Na tien jaar komt Holman vrij uit de
gevangenis. Daags voordat hij zijn zoon Richard, een politieagent, wil
opzoeken, wordt die samen met drie andere agenten doodgeschoten.
Het lijkt een gewone schietpartij, maar als het slachtoffer een agent is
- en dan ook nog met een criminele vader - zijn de motieven zelden
gewoon. De verdachte wordt gezocht binnen een groep corrupte
agenten die de buit van een berucht bankroversduo willen vinden. De
moord is vermoedelijk een wraakactie en Holman is vastberaden om
de naam van zijn zoon te zuiveren. De enige die hem hierbij kan
helpen... is Katherine Pollard. Robert Crais schreef de scripts voor
bekroonde tv-series als LA Law, Miami Vice en Hill Street Blues.
Daarnaast zijn zijn thrillers uiterst succesvol, zowel in de Verenigde
Staten als in de 19 andere landen waar ze worden uitgegeven.
Murder in the Closet Aug 19 2021 Before the 1969 Stonewall Riots,
LGBTQ life was dominated by the negative image of “the closet”—the
metaphorical space where that which was deemed “queer” was hidden
from a hostile public view. Literary studies of queer themes and
characters in crime fiction have tended to focus on the more positive
and explicit representations since the riots, while pre–Stonewall works
are thought to reference queer only negatively or obliquely. This
collection of new essays questions that view with an investigation of
queer aspects in crime fiction published over eight decades, from the
corseted Victorian era to the unbuttoned 1960s.
American Book Publishing Record Nov 21 2021
Choosing Mercy Apr 02 2020 In telling her dramatic journey from grief
to forgiveness, Bosco presents compelling arguments to why the death
penalty does not work and morally is wrong. "Choosing Mercy" is
timely, gut-honest, and inspiring.
Mijn leven met Charles Manson Jan 30 2020 ‘Natuurlijk maakte
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Charlie misbruik van me. Maar ik was naïef, eenzaam en wanhopig op
zoek naar liefde.’ Eind 1967 sluit de veertienjarige Dianne Lake zich
aan bij de commune van Charles Manson met niet veel meer bij zich
dan een briefje met daarop de toestemming van haar hippieouders. Als
jongste lid van ‘de familie’ krijgt ze het vaak hard te verduren, maar ze
ondergaat het willoos. Dianne zoekt een vaderfiguur en de macht die
de charismatische Charlie over zijn volgers heeft, kent geen grenzen.
Onder leiding van Manson wordt de groep meegesleurd in een
maalstroom van drugs, (seksueel) misbruik, manipulatie en waanzin,
die in augustus 1969 eindigt in een reeks gruwelijke moorden,
gepleegd door trouwe volgelingen van Manson. Dianne maakt geen
deel uit van de groep die de misdaden pleegt, maar wordt wel
gearresteerd. Mede dankzij haar getuigenis krijgt Manson levenslang
en eindigt een van de beruchtste criminelen uit de Amerikaanse
geschiedenis achter slot en grendel. Eind 2017 overlijdt hij in de
gevangenis. ‘Een schokkend en ontroerend verslag.’ PUBLISHERS
WEEKLY Na jarenlang zwijgen besloot Dianne Lake (1953) haar
verhaal te doen. Dit boek, dat ze schreef met juriste en journaliste
Deborah Herman, is het resultaat.
Mijn jaar met Salinger Apr 14 2021 Op haar drieëntwintigste, net na
haar afstuderen, verhuist Joanna Rakoff naar New York. Zoals zoveel
jonge hoopvollen komt ze terecht in het dan nog armoedige
Williamsburg. Ze krijgt een baan als assistente bij het legendarisch
literaire agentschap van J.D. Salinger en brengt haar dagen door in
het ouderwetse kantoor waar men nog werkt met dictafoons en
schrijfmachines. Het is haar taak om Salingers vaak openhartige
fanmail te beantwoorden. Ze begint met de standaardbrief, maar
langzaamaan gaat ze in naam van Salinger persoonlijke brieven
terugschrijven. Mijn jaar met Salinger laat zien hoe een jonge vrouw
haar weg vindt in een nostalgisch New York aan de vooravond van het
internettijdperk en wat literatuur voor ons betekent.
Debating the Death Penalty Jun 28 2022 When news breaks that a
convicted murderer, released from prison, has killed again, or that an
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innocent person has escaped the death chamber in light of new DNA
evidence, arguments about capital punishment inevitably heat up. Few
controversies continue to stir as much emotion as this one, and public
confusion is often the result. This volume brings together seven
experts--judges, lawyers, prosecutors, and philosophers--to debate the
death penalty in a spirit of open inquiry and civil discussion. Here, as
the contributors present their reasons for or against capital
punishment, the multiple facets of the issue are revealed in clear and
thought-provoking detail. Is the death penalty a viable deterrent to
future crimes? Does the imposition of lesser penalties, such as life
imprisonment, truly serve justice in cases of the worst offences? Does
the legal system discriminate against poor or minority defendants? Is
the possibility of executing innocent persons sufficient grounds for
abolition? In confronting such questions and making their arguments,
the contributors marshal an impressive array of evidence, both
statistical and from their own experiences working on death penalty
cases. The book also includes the text of Governor George Ryan's
March 2002 speech in which he explained why he had commuted the
sentences of all prisoners on Illinois's death row. By representing the
viewpoints of experts who face the vexing questions about capital
punishment on a daily basis, Debating the Death Penalty makes a vital
contribution to a more nuanced understanding of the moral and legal
problems underlying this controversy.
Contemporary Theatre, Film and Television May 16 2021 Includes
extensive biographical and career information on more than 20,000
professionals currently working in the entertainment industry.
Public Library Core Collection Sep 27 2019 Wilson's Public Library
Core Collection: Nonfiction (13th Edition, 2008) recommends
reference and nonfiction books for the general adult audience. It is a
guide to over 9,000 books (over 6,500 titles are new to this edition),
plus review sources and other professional aids for librarians and
media specialists. Acquisitions librarians, reference librarians and
cataloguers can all use this reliable guide to building and maintaining
a well-rounded collection of the most highly recommended reference
and nonfiction books for adults. All titles are selected by librarians,
editors, advisors, and nominators-all of them experts in public library
services. The collection is a valuable tool for collection development
and maintenance, reader's advisory, weeding your collection, and
curriculum support. Richly enhanced records provide a wealth of
useful information. All entries include complete bibliographic data as
well as price, subject headings, annotations, grade level, Dewey
classification, cover art, and quotations from reviews. Many entries
also list awards, best-book lists, and starred reviews. Save Time:
Efficiently organised and includes ""Starred"" titles Save Money:
Allocate your resources to the best materials available Stay Relevant:
Discover the best in important, contemporary categories Complete
Coverage: Includes recommendations on periodicals and electronic
resources, too Four-Year Subscription This Core Collection was
originally sold as a four-year subscription. The core edition, published
in 2008, delivers a library-bound volume with an extensive, selective
list of recommended books. From 2009 to 2011 Wilson published
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extensive paperback supplements to the 2008 edition. A new cycle of
materials will begin in 2012. However, the 2008 to 2011 materials are
currently available. Buyers of them will receive all these materials
immediately. All four years are only $420. Uniquely Valuable There is
nothing quite like Wilson Core Collections. The accumulated expertise
of our selectors, and the unquestioned reputation of these collections,
is invaluable. Wilson Core Collections are universally recognised as
impartial and expert aids to collection development that assist and
reinforce the judgement of librarians everywhere. Selection to a
Wilson Core Collection is strong support to any challenged purchase.
Contemporary Relevance This Core Collection includes broad updates
in the areas of crafts; terrorism, and international security;
environment and global warming; diseases and medicine; and religion,
plus other contemporary topics that keep the library's collection as
current as today's headlines. Other Key Features Classified Catalogue
- A list arranged by Dewey Decimal Classification, with complete
cataloguing information for each book. Author, Title, Subject and
Analytical Index - An in-depth key to the information in Classified
Catalogue-including author and title analytics for works contained in
anthologies and collections. Richly enhanced records provide complete
bibliographic data, price, subject headings, descriptive annotations,
grade level, Dewey classification, evaluative quotations from a review,
when available. Listing works published in the United States, or
published in Canada or the United Kingdom and distributed in the
United States, Public Library Core Collection: Nonfiction features
extensive revisions in the areas of health, science and technology,
personal finance, sports, cooking and gardening, and handicrafts.
Biography, poetry and literary criticism continue to receive
comprehensive treatment. Reference works in all subject fields are
included.
Media Training 101 Mar 14 2021 Written by a seasoned journalist and
public relations professional, Media Training 101 is your essential
guide to handling the news media. A former USA Today reporter and
consultant to major companies, Sally Stewart leads you through every
step in developing a communications blueprint and a strategic public
relations plan to support it. She shows you how to communicate
effectively with the media in any given circumstance and how to
control the way your company is portrayed in the media. Each chapter
includes vignettes, anecdotes, and real-life case studies that help you
know what to expect.
Talking Book Topics Dec 11 2020
Humanities Oct 21 2021
Library Journal Jan 24 2022
Cassette Books Nov 09 2020
Justice Nov 02 2022 Dominick Dunne's mesmerizing tales of justice
denied and justice affirmed. For more than two decades, Vanity Fair
published Dominick Dunne’s brilliant, revelatory chronicles of the
most famous crimes, trials, and punishments of our time. Whether
writing of Claus von Bülow’s romp through two trials; the Los Angeles
media frenzy surrounding O.J. Simpson; the death by fire of
multibillionaire banker Edmond Safra; or the Greenwich, Connecticut,
2/3

murder of Martha Moxley and the indictment—decades later—of
Michael Skakel, Dominick Dunne tells it honestly and tells it from his
unique perspective. His search for the truth is relentless.
Debating the Death Penalty : Should America Have Capital
Punishment? The Experts on Both Sides Make Their Best Case Jul 30
2022 When news breaks that a convicted murderer, released from
prison, has killed again, or that an innocent person has escaped the
death chamber in light of new DNA evidence, arguments about capital
punishment inevitably heat up. Few controversies continue to stir as
much emotion as this one, and public confusion is often the result. This
volume brings together seven experts--judges, lawyers, prosecutors,
and philosophers--to debate the death penalty in a spirit of open
inquiry and civil discussion. Here, as the contributors present their
reasons for or against capital punishment, the multiple facets of the
issue are revealed in clear and thought-provoking detail. Is the death
penalty a viable deterrent to future crimes? Does the imposition of
lesser penalties, such as life imprisonment, truly serve justice in cases
of the worst offences? Does the legal system discriminate against poor
or minority defendants? Is the possibility of executing innocent
persons sufficient grounds for abolition? In confronting such questions
and making their arguments, the contributors marshal an impressive
array of evidence, both statistical and from their own experiences
working on death penalty cases. The book also includes the text of
Governor George Ryan's March 2002 speech in which he explained
why he had commuted the sentences of all prisoners on Illinois's death
row. By representing the viewpoints of experts who face the vexing
questions about capital punishment on a daily basis, Debating the
Death Penalty makes a vital contribution to a more nuanced
understanding of the moral and legal problems underlying this
controversy.
Zwanenroof Nov 29 2019 Psychiater Andrew Marlowe heeft twee
passies: zijn werk en het schilderen. Hij is vrijgezel en leidt een
overzichtelijk leven. Wanneer de beroemde kunstschilder Robert
Oliver zijn patiënt wordt nadat hij gepoogd heeft een doek in de
National Gallery of Art met een mes te bewerken, wordt Marlowes
geregelde leventje verstoord. Zijn drang te achterhalen welk geheim
de zwijgzame schilder kwelt, brengt hem naar de twee vrouwen die
Oliver het beste gekend hebben - en naar een drama dat zich in de
bloeiperiode van het Franse Impressionisme heeft afgespeeld.
Elizabeth Kostova's meesterlijke nieuwe roman voert ons van
Washington naar Parijs; van de werkkamer van een hedendaagse
psychiater naar de ateliers van de Impressionisten; en van prille liefde
naar laatste liefde. Zwanenroof is een verhaal over obsessie en
toewijding, verlies en hoop en het is een verhaal over trouw - die aan
een ander en die aan jezelf. '
De muizenval Jan 12 2021 Het titelverhaal van deze bundel vormde
de basis voor het succesvolle toneelstuk The Mousetrap, dat in Londen
al zestig jaar achtereen volle zalen trekt. De vijf andere verhalen zijn
weliswaar minder beroemd dan het eerste, maar daarom niet minder
spannend. En zowel de bewonderaars van de beroemde Hercule Poirot
als die van de slimme, oude Miss Marple kunnen er hun hart aan
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ophalen.
Adweek Oct 28 2019
DNA on Trial Oct 09 2020 Discusses the discovery of DNA
fingerprinting, the processes involved, its initial use, its present role in
forensic identification and conservation biology, issues associated with
it, and includes examples of actual cases.
The 2004 Entertainment, Media & Advertising Market Research
Handbook Jul 06 2020
Justice Oct 01 2022 Dominick Dunne's mesmerizing tales of justice
denied and justice affirmed. For more than two decades, Vanity Fair
published Dominick Dunne’s brilliant, revelatory chronicles of the
most famous crimes, trials, and punishments of our time. Whether
writing of Claus von Bülow’s romp through two trials; the Los Angeles
media frenzy surrounding O.J. Simpson; the death by fire of
multibillionaire banker Edmond Safra; or the Greenwich, Connecticut,
murder of Martha Moxley and the indictment—decades later—of
Michael Skakel, Dominick Dunne tells it honestly and tells it from his
unique perspective. His search for the truth is relentless.
Books Out Loud May 28 2022
Crime and Punishment Mar 26 2022
Vanity Fair Mar 02 2020
The British National Bibliography May 04 2020
Prison Legal News Jul 18 2021
Vrij Nederland Jun 04 2020
Dood door schuld Sep 19 2021 Rachel Knight, een kleurrijke,
goedgebekte hulpofficier van justitie, drinkt op kantoor een borrel met
haar collega Jake: weer een moordenaar achter de tralies! Later die
avond, als Rachel naar huis loopt, ziet ze bij een shabby hotel
politieagenten rondlopen: een vermeende pedofiel heeft een kind
vermoord en daarna de hand aan zichzelf geslagen. Het blijkt om Jake
te gaan. Rachel weet twee dingen heel zeker: Jake was geen pedofiel
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en het was geen zelfmoord. Rachel is vastbesloten Jakes naam te
zuiveren en de ware dader te vinden. Marcia Clark is bekend
geworden als hoofdaanklager in de zaak OJ Simpson. 'Hoofdpersoon
Rachel Knight is als personage heel levensecht. Marcia Clark slaat met
Dood door schuld een homerun en haar talloze nieuwe fans zullen met
smart wachten op het vervolg.' David Baldacci 'Lees dit boek!
Stormachtige, complexe plot, sprankelend en gevat (...) gewoon een
verdomd goede thriller.' James Ellroy
In koelen bloede Jul 26 2019 In november 1959 leest Truman Capote
in The New York Times een bericht over het boerengezin Clutter in
Holcomb, Kansas, dat bruut wordt uitgemoord door twee jonge
criminelen. Hij stort zich op de zaak en besluit deze tot het onderwerp
te maken van een roman. Zes jaar lang doet hij onderzoek, hij
interviewt alle betrokkenen en begeleidt de moordenaars tijdens hun
laatste gang naar hun executie op 14 april 1965. In koelen bloede is de
magistrale reconstructie van een gruwelijke moordzaak, waarin
Capote de kunst van de romanschrijver paart aan de techniek van de
journalist. Met de publicatie in 1965 van dit overrompelende boek was
een nieuw literair genre geboren: de non-fictieroman, ook wel faction
geheten. Capote laat zien hoe één enkele daad van stompzinnig
geweld talloze levens voor altijd verandert.
The Literary Review Dec 23 2021
Public Library Catalog Aug 07 2020
P staat voor Pijngrens Dec 31 2019 Dr. Dowan Purcell is al bijna twee
maanden spoorloos. De negenzestigjarige arts heeft zijn collega’s bij
het Pacific Meadows verzorgingstehuis gedag gezegd en is met zijn
auto naar huis gegaan, maar daar is hij nooit aangekomen. Zijn
verbitterde eerste vrouw Fiona is ervan overtuigd dat hij nog in leven
is. Maar zijn tweede vrouw, Crystal, een voormalig stripper van
negenentwintig, weet zeker dat hij dood is. Daarom huurt Fiona Kinsey
Millhone in om het uit te zoeken. Al snel ontdekt Kinsey dat Purcell
betrokken was bij allerlei duistere zaken. Verzekeringsfraude is
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slechts een draadje in het web van bedrog en dubbelspel waar Kinsey
in terechtkomt. En dan is er ook nog Tommy Hevener, een
aantrekkelijke roodharige twintiger die zijn zinnen heeft gezet op
Kinsey. Een man met een interessant verleden...
Getuigenverklaring Sep 07 2020 Het Internationaal Strafhof in Den
Haag vormt het toneel van ‘De getuigenverklaring’, de spannende
juridische thriller van Scott Turow. In een onderzoek naar honderden
verdwenen Kosovaarse vluchtelingen in Bosnië, moet Bill ten Boom
opsporen wat er met hen gebeurd is. Hiervoor moet hij de hele wereld
over en raakt hij verstrikt in een machtsspel van de Amerikaanse
overheid, oud militairen en beroepscriminelen. Weet Bill de waarheid
te achterhalen en zich los te maken van politieke spelletjes? Turow
heeft voor dit boek grondig onderzoek gedaan naar de Nederlandse
identiteit, het internationaal recht en de Bosnische Oorlog. Scott
Turow (1949) is naast schrijver ook partner bij een groot
advocatenkantoor in Chicago. Met zijn rijke kennis van recht schreef
hij de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’. ‘De aanklager’ is het
bekendste werk van Turow dat verfilmd is met Harrison Ford in de
hoofdrol. Ook boeken als ‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De
beschuldiging’ zijn niet meer van de boekenplanken weg te denken.
Met meer dan dertig miljoen verkochte exemplaren en boeken vertaald
naar veertig talen is Turow een van de succesvolste auteurs van de
Verenigde Staten.
Forthcoming Books Jun 16 2021
American Mystery and Detective Writers Feb 22 2022 Essays on
authors whose lives span the twentieth century and serve as examples
in the complex evolution of an immensely popular genre that has been
greatly affected by market forces. Their careers and works reveal
changing perspectives on crime and punishment in American society
and culture.
Books Aug 31 2022
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