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A Stolen Life Jaycee Dugard 2012-07-03 The woman abducted at age 11 by a man and
woman who subsequently held her hostage and sexually abused her for 18 years
discusses her life. Reprint.
The World Almanac and Book of Facts 2016 Sarah Janssen 2015-12-08 Get thousands of
facts right at your fingertips with this essential resource The World Almanac® and Book
of Facts is America's top-selling reference book of all time, with more than 82 million
copies sold. Since 1868, this compendium of information has been the authoritative
source for all your entertainment, reference, and learning needs. The 2016 edition of
The World Almanac® reviews the events of 2015 and will be your go-to source for any
questions on any topic in the upcoming year. Praised as a "treasure trove of political,
economic, scientific and educational statistics and information" by The Wall Street
Journal, The World Almanac® and Book of Facts will answer all of your trivia
needs—from history and sports to geography, pop culture, and much more. Features
include: • The Year in Review: The World Almanac® takes a look back at 2015 while
providing all the information you'll need in 2016. • 2015—Top 10 News Topics: The
editors of The World Almanac® list the top stories that held their attention in 2015. •
2015—Year in Sports: Hundreds of pages of trivia and statistics that are essential for
any sports fan, featuring complete coverage of the first College Football Playoff, the
Women's World Cup, 2015 World Series, and much more. • 2015—Year in Pictures:
Striking full-color images from around the world in 2015, covering news, entertainment,
science, and sports. • 2015—Offbeat News Stories: The World Almanac® editors found
some of the strangest news stories of the year. • World Almanac® Editors' Picks: Time
Capsule: The World Almanac® lists the items that most came to symbolize the year
2015, from news and sports to pop culture. • U.S. Immigration: A Statistical Feature:
The World Almanac® covers the historical background, statistics, and legal issues
surrounding immigration, giving factual context to one of the hot-button topics of the
upcoming election cycle. • World Almanac® Editors' Picks: Most Memorable Super
Bowls: On the eve of Super Bowl 50, the editors of The World Almanac® choose the
most memorable "big games." • New Employment Statistics: Five years after the peak of
the great recession, The World Almanac® takes a look at current and historic data on
employment and unemployment, industries generating job growth, and the training and
educational paths that lead to careers. • 2016 Election Guide: With a historic number of
contenders for the presidential nominations, The World Almanac® provides information
that every primary- and general-election voter will need to make an informed decision in
2016, including information on state primaries, campaign fundraising, and the issues
voters care about most in 2016. • The World at a Glance: This annual feature of The

World Almanac® provides a quick look at the surprising stats and curious facts that
define the changing world. • and much more.
Enough Love Paula Fortune 2016-03-24 Enough Love is a collection of essays weaving
together the brutally-honest story of one womans journey through depression, sexual
promiscuity, avoidance of intimacy, fear of abandonment, marriage, divorce, and
multiple suicide attempts to a place of self-love and joy. Including excerpts from her
own personal journals between age ten to present day, Paula Fortune eloquently
describes what her life was like, what she did to change it, and what it is like today.
Enough Love will enlighten the reader about the severity of sex and love addiction, a
disease largely considered a joke by the media and public opinion. Light is shed on
turning resentment into compassion, moving from atheism to faith, and healing the
inevitable family-of-origin wounds. It is guaranteed to provide hope and inspiration to
anyone suffering from low self-worth, addictive patterns, and relationship issues.
Kleine bij Chris Cleave 2009-10-31 Op een mooi strand wacht een verhaal op een
verteller. Het verhaal maakt je aan het lachen. Het ontroert je, het schokt je en het
vervult je met afschuw. Maar steeds weer zul je terugkeren naar dat strand. Keer op
keer. We willen je eigenlijk niet vertellen waar dit boek over gaat. Het is een uiterst
bijzonder verhaal en we willen je leesplezier niet verpesten. Maar toch moet je genoeg
weten om het boek te kunnen kopen, en daarom vertellen we je dit: Dit is een verhaal
over twee vrouwen. Ze hebben elkaar ontmoet op een paradijselijk Afrikaans strand, en
een van hen heeft een verschrikkelijke keuze moeten maken. Twee jaar later ontmoeten
ze elkaar opnieuw, en dat is waar het verhaal begint. Op het moment dat je begint te
lezen, wil je je vrienden erover vertellen. Maar vertel hun alsjeblieft ook niet waar dit
boek over gaat. Door de magie van het boek komen ze het vanzelf te weten. Chris
Cleave (1974) woont in Londen en is columnist voor The Guardian. Zijn eerste boek werd
vertaald in twintig landen en bekroond met verschillende internationale prijzen. Kleine
Bij is zijn grote doorbraak. Het karakter en de stem van Kleine Bij laten Cleave van zijn
beste kant zien. (...) Een aangrijpende geschiedenis van de menselijke triomf. the new
york times Een buitengewone roman met snelle en scherpe dialogen, een emotioneel
geladen plot en een ethische strijd van de overtuigende personages. the independent
De stem die spreekt vanaf de eerste bladzijde van Chris Cleaves Kleine Bij is een stem
die je nog nooit hebt gehoord _ het is de stem van een slimme, behoedzame en
ontmoedigde immigrant, getekend door haar verschrikkelijke verleden. (...) Lees deze
urgente, wrange en grappige roman om inzicht te krijgen in de kracht van de mensheid,
een kracht die angst kan ontwapenen. Zonder twijfel het beste boek van het jaar. metro
Mijn leven in de hel Sarah Forsyth 2016-03-10 De negentienjarige Engelse Sarah
Forsyth werkt op een crèche in een provinciestadje. Op een dag ziet ze een advertentie:
leidsters gezocht voor kinderdagverblijf in Amsterdam. Ze is wel toe aan wat avontuur
en reageert onmiddellijk. Na een serieuze sollicitatieprocedure wordt ze aangenomen.
Het lijkt wel een droom. Die droom verandert in een nachtmerrie op het moment dat
Sarah op Schiphol aankomt. De mensen die haar ophalen duwen haar in een auto,
nemen onder bedreiging haar paspoort af en rijden regelrecht naar de Amsterdamse
Wallen. Daar wordt ze zonder pardon achter het raam gezet. Haar ontvoerders laten er
geen misverstand over bestaan: als ze probeert te ontsnappen, zal dat haar dood
worden. Anderhalf jaar lang ondergaat Sarah de meest vreselijke vernederingen, tot ze
uiteindelijk dankzij puur geluk een onbewaakt ogenblik vindt om te ontsnappen.
Summary of Freedom Instaread 2016-08-23 Summary of Freedom by Jaycee Dugard |
Includes Analysis Preview: Freedom (2016) is the sequel to the memoir A Stolen Life
(2011) by Jaycee Dugard, who was kidnapped in 1991 at age 11 and held captive in a
hidden backyard compound in California for 18 years. In Freedom, she narrates her
reintegration into mainstream society. Jaycee emphasizes that she is not Elizabeth
Smart or one of the women held captive by Ariel Castro in Cleveland. She is Jaycee
Dugard, and her story is her own. When 11-year-old Jaycee was walking to the school
bus stop in her South Lake Tahoe community, a car approached her. A man, Phillip
Garrido, reached out, zapped her with a stun gun, and dragged her into his car. Then he

and his wife, Nancy, took Jaycee to their home in Antioch, where they held her as
Phillip’s sex slave. Now, Jaycee is in her mid-30s. Phillip and Nancy Garrido are in prison
for the rest… PLEASE NOTE: This is summary and analysis of the book and NOT the
original book. Inside this Instaread Summary of Freedom by Jaycee Dugard | Includes
Analysis · Summary of the Book · Important People · Character Analysis · Analysis of the
Themes and Author’s Style About the Author With Instaread, you can get the key
takeaways, summary and analysis of a book in 15 minutes. We read every chapter,
identify the key takeaways and analyze them for your convenience. Visit our website at
instaread.co.
A Stolen Life Jaycee Lee Dugard 2012 A raw and powerful memoir of Jaycee Lee
Dugard's own story of being kidnapped as an 11-year-old and held captive for over 18
years On 10 June 1991, eleven-year-old Jaycee Dugard was abducted from a school bus
stop within sight of her home in Tahoe, California. It was the last her family and friends
saw of her for over eighteen years. On 26 August 2009, Dugard, her daughters, and
Phillip Craig Garrido appeared in the office of her kidnapper's parole officer in California.
Their unusual behaviour sparked an investigation that led to the positive identification
of Jaycee Lee Dugard, living in a tent behind Garrido's home. During her time in
captivity, at the age of fourteen and seventeen, she gave birth to two daughters, both
fathered by Garrido. Dugard's memoir is written by the 30-year-old herself and covers
the period from the time of her abduction in 1991 up until the present. In her stark,
utterly honest and unflinching narrative, Jaycee opens up about what she experienced,
including how she feels now, a year after being found. Garrido and his wife Nancy have
since pleaded guilty to their crimes.
Freedom Jaycee Dugard 2016-07-12 In the follow-up to her #1 bestselling memoir, A
Stolen Life, Jaycee Dugard tells the story of her first experiences after years in captivity:
the joys that accompanied her newfound freedom and the challenges of adjusting to life
on her own. When Jaycee Dugard was eleven years old, she was abducted from a school
bus stop within sight of her home in South Lake Tahoe, California. She was missing for
more than eighteen years, held captive by Philip and Nancy Garrido, and gave birth to
two daughters during her imprisonment. A Stolen Life, which sold nearly two million
copies, told the story of Jaycee’s life from her abduction in 1991 through her
reappearance in 2009. Freedom: My Book of Firsts is about everything that happened
next. “How do you rebuild a life?” Jaycee asks. In these pages, she describes the life she
never thought she would live to see: from her first sight of her mother to her first time
meeting her grownup sister, her first trip to the dentist to her daughters’ first day of
school, her first taste of champagne to her first hangover, her first time behind the
wheel to her first speeding ticket, and her first dance at a friend’s wedding to her first
thoughts about the possibility of a future relationship. This raw and inspiring book will
remind readers that there is, as Jaycee writes, “life after something tragic
happens…Somehow, I still believe that we each hold the key to our own happiness and
you have to grab it where you can in whatever form it might take.”
Schuldig Nancy Werlin 2000 Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin,
gaat hij bij familie in een andere staat wonen om zijn school af te maken; hij vindt er
niet de rust waarop hij gehoopt had.
Guilt Trip Kasey Edwards 2017-05-01
De claim John Grisham 2018-10-31 De jonge Pro-Deoadvocaat Clay Carter krijgt bij
toeval een zaak toegewezen die zijn leven compleet op zijn kop zet. Pro-Deoadvocaat
Clay Carter krijgt de zaak van Tequila Watson toegewezen, een drugsverslaafde die in
koelen bloede een man heeft neergeschoten. Voor Clay staat vast dat zijn cliënt schuldig
is, alleen is het niet duidelijk waarom hij de misdaad heeft begaan. Helemaal vreemd is
dat Tequila dankzij een nieuw geneesmiddel al ruim honderd dagen clean was.
De kunst van de liefde J. Krishnamurti 2004 Selectie uit de verzamelde geschriften van
de Indiase levensleraar (1895-1986) waarin de vraag naar wat echte vrijheid, liefde en
handeling is, en hun onderlinge betrokkenheid centraal staan.
Quicklet on Jaycee Dugard's A Stolen Life (CliffsNotes-like Summary and Analysis) Jenny

Greenleaf 2012-02-24 ABOUT THE BOOK Throughout Jaycee’s memoir, she shares journal
entries and photographs. The last chapters of the book reveals how difficult it is for her
and her daughters to transition from being captives to having freedom. She spends a lot
of time second-guessing her trips out in public, and guards their privacy closely. Jaycee
writes about how she and her daughters are going through a recovery period, as well as
therapy involving horses. She concludes the book by writing about her new foundation,
as well as publicly thanking those around her for helping her and her daughters through
their recovery. MEET THE AUTHOR Best-selling author, Jennifer Greenleaf (1975-present)
was born in Leominster, Massachusetts to parents who are talented by their own rights
(her mother is a crafter, as well as a self-made business-woman, and her father is a
computer scientist). Her family moved to Maine in 1978, and despite trekking across the
country from 1994-2000, she made her way back to Maine. Since 1999, she's written
1,000's of articles for the web, as well as many in print. She has also been a
commissioned mixed-media artist since 1993. She and her husband, Chris, are raising
three wonderful children (ages 10, 11, and 12 as of this writing), as well as four kitties.
As you can see from Jennifer's list of books in this profile, she loves writing about
whatever interests her. As of 2011, she began writing fiction, which will be revealed in
2012. EXCERPT FROM THE BOOK Jaycee Dugard opens her memoir by providing an
Author’s Note explaining how her book may be confusing to her readers. She describes
how her mind jumps from one memory to the next and, in order to keep her voice, that’s
how she wants to write her story. “Even after I was freed, moments are fragmented and
jumbled. With some help, I have come to realize that my perspective is unique to
abduction.” Her note is followed by her most recent school portrait taken when she was
eleven-years-old. Jaycee begins her story in the introduction by explaining she was held
captive for eighteen years and, during that entire time, she wasn’t allowed to say her
name. She wants this memoir to help others who might have gone through a similar
situation, “With my writings, I hope to convey that you can endure though situations
and survive. Not just survive, but be okay even on the inside, too.” Buy a copy to keep
reading!
Summary of Freedom Instaread Summaries 2016-08-12 Summary of Freedom by Jaycee
Dugard Includes Analysis Preview: Freedom (2016) is the sequel to the memoir A Stolen
Life (2011) by Jaycee Dugard, who was kidnapped in 1991 at age 11 and held captive in
a hidden backyard compound in California for 18 years. In Freedom, she narrates her
reintegration into mainstream society. Jaycee emphasizes that she is not Elizabeth
Smart or one of the women held captive by Ariel Castro in Cleveland. She is Jaycee
Dugard, and her story is her own. When 11-year-old Jaycee was walking to the school
bus stop in her South Lake Tahoe community, a car approached her. A man, Phillip
Garrido, reached out, zapped her with a stun gun, and dragged her into his car. Then he
and his wife, Nancy, took Jaycee to their home in Antioch, where they held her as
Phillip's sex slave. Now, Jaycee is in her mid-30s. Phillip and Nancy Garrido are in prison
for the rest... PLEASE NOTE: This is summary and analysis of the book and NOT the
original book. Inside this Instaread Summary of Freedom by Jaycee Dugard Includes
Analysis - Summary of the Book - Important People - Character Analysis - Analysis of the
Themes and Author's Style About the Author With Instaread, you can get the key
takeaways, summary and analysis of a book in 15 minutes. We read every chapter,
identify the key takeaways and analyze them for your convenience. Visit our website at
instaread.co.
被偷走的人生 Jaycee Lee Dugard 2012 Simplified Chinese edition of A Stolen Life: A Memoir by
Jaycee Dugard. Kidnapped when she was 11, Jaycee Dugard was lost to the world until
someone recognized and rescued her 18 years later. This is her true story. In Simplified
Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Linksgelaten Lisa Genova 2012-01-24 Sarah Nickelson is een hardwerkende
moeder/carrièrevrouw/liefdevolle echtgenote die alle ballen in de lucht houdt. Maar
wanneer ze op een dag een zwaar auto-ongeluk krijgt, staat haar leven op z'n kop. Het
herstel duurt lang, en al snel blijkt dat Sarah een bizar hersenletsel heeft overgehouden

aan haar trauma, waardoor de linkerkant van haar blikveld niet meer lijkt te bestaan.
Sarahs hectische leven komt abrupt tot stilstand...
Summary of A Stolen Life Instaread 2016-08-04 Summary of A Stolen Life by Jaycee
Dugard | Includes Analysis Preview: A Stolen Life is a memoir by Jaycee Dugard, who
was kidnapped at age 11 and held captive in a hidden backyard compound in Antioch,
California, for 18 years. On June 10, 1991, in a small community near Lake Tahoe, a
strange car approaches Jaycee as she is walking to the school bus. A man reaches out of
the window, zaps Jaycee with a stun gun, and forces her into the back seat. He covers
her with a blanket and she quickly loses consciousness. Upon waking at the man’s
house, Jaycee is forced inside where the man instructs her to take a shower. In the
shower, he shaves Jaycee’s underarm, leg, and pubic hair, and wraps her in a towel. The
man leads Jaycee across his backyard through a gate and into a small, hidden room.
There he handcuffs her and leaves her alone. This is just the beginning of Jaycee’s
18-year nightmare… PLEASE NOTE: This is summary and analysis of the book and NOT
the original book. Inside this Instaread Summary of A Stolen Life by Jaycee Dugard |
Includes Analysis · Summary of the Book · Important People · Character Analysis ·
Analysis of the Themes and Author’s Style About the Author With Instaread, you can get
the key takeaways, summary and analysis of a book in 15 minutes. We read every
chapter, identify the key takeaways and analyze them for your convenience. Visit our
website at instaread.co.
Slaapliedjes voor kleine criminelen Heather O'Neill 2008 De 12-jarige dochter van een
Canadese drugsverslaafde groeit op straat op.
Een huis in de hemel Amanda Lindhout 2014 Autobiografisch relaas van de Canadese
journaliste en ontwikkelingswerkster over haar gijzeling door islamitische rebellen in
Somalië.
Het proces John Grisham 2018-10-31 David Zinc, een jonge advocaat bij het invloedrijke
advocatenkantoor Rogan Rothberg, heeft nog nooit een rechtszaal van binnen gezien. Al
vijf jaar lang werkt hij tachtig uur per week aan saaie zaken met collega’s aan wie hij
een hekel heeft. Totdat hij er op een dag genoeg van heeft en ontslag neemt, om in
dienst te treden bij de kleine firma Finley & Figg. Oscar Finley en Wally Figg, ook wel
senior en junior genoemd, houden zich voornamelijk bezig met verzekeringszaken die
voortkomen uit de vele aanrijdingen die zich voordoen op het drukke kruispunt voor hun
kantoor. Zaken die zelden voor de rechter komen, omdat de partijen altijd tot een
schikking komen. Een rustig en veilig bestaan. Maar dan klagen senior en junior namens
een van hun cliënten een groot farmaceutisch bedrijf aan in een class action-zaak die
alles op zijn kop zal zetten. Het lijkt in eerste instantie een zaak waarbij ze rustig op de
achtergrond kunnen blijven en alleen maar hoeven af te wachten tot er geschikt zal
worden. Dan blijkt dat juist hún zaak wordt aangewezen om voor de rechter te komen.
En zo komt David Zinc recht tegenover zijn vroegere collega’s van Rogan Rothberg te
staan. Een ongelijke strijd tussen een jonge, ooit veelbelovende advocaat en een
meedogenloze groep juristen uit een wereld waarin geld belangrijker is dan
gerechtigheid...
De zilveren ster Jeannette Walls 2014-09-15 Bestsellerauteur van Het glazen kasteel en
Ontembare paarden Flonkerende roman over machtsmisbruik, tegenspoed en liefde Een
meisje bevecht onverschrokken de oneerlijke wereld van de volwassenen. Californië,
1970. "Bean" Holladay is twaalf en haar zusje Liz is vijftien wanneer hun moeder, de
artistieke Charlotte, hen voor de zoveelste keer in de steek laat. Er is genoeg geld voor
de meisjes om het een paar maanden uit te houden. Op een dag komt Bean uit school en
ziet een politieauto voor de deur staan. Liz en zij besluiten te vluchten voordat ze in
handen van de kinderbescherming vallen. Ze gaan bij hun oom Tinsley in Virginia
wonen, in een groot huis dat al enkele generaties in de familie is. Daar zal Bean
ontdekken wie haar vader was en waarom haar onverantwoordelijke moeder destijds
Virginia verliet. Jeanette Walls, altijd alert op machtsmisbruik door volwassenen, heeft
een adembenemend aangrijpende roman geschreven over mensen die ondanks
tegenspoed en onrechtvaardigheden een manier vinden om van elkaar te houden. 'Wat

een prachtig verhaal.' - O, The Oprah magazine 'In één ruk uitgelezen.' - Booklist
'Ontroerend.' - Entertainment Weekly 'Intens drama.' - USA Today Jeanette Walls groeide
op in West Virginia. Ze werkte jarenlang als journaliste in New York. Haar bekroonde Het
glazen kasteel en Ontembare paarden werden internationale bestsellers, waarvan de
rechten aan meer dan twintig landen werden verkocht.
Supernotes Luigi Carletti 2015-04-17 Het waargebeurde verhaal van de CIA-spion die
opeens op de dodenlijst stond Supernotes is het verhaal van de Italiaanse
undercoveragent Kasper, die tijdens een CIA-missie in Cambodja wordt verraden. De
Cambodjanen smijten hem in de gevangenis, met de intentie hem geruisloos te laten
verdwijnen. De CIA wil ineens van hem af en gebruikt daar de genadeloze Cambodjaanse
gevangenisbewaarders voor. Kasper overleeft de onmenselijke omstandigheden, mede
dankzij het smeergeld dat zijn familie stiekem betaalt. Hij zou Cambodja nooit meer
levend mogen verlaten, maar hij weet te ontsnappen. De reden dat Kasper moet
verdwijnen is dat hij heeft ontdekt dat er een parallelle economie bestaat. Die economie
wordt gebruikt om ongeoorloofde operaties van de Verenigde Staten te financieren. Ook
de Mossad, de IRA en de internationale drugshandel zijn hierbij betrokken. Supernotes
trekt de lezer mee in de wereld van spionage en geheime wereldwijde missies. Het
angstaanjagendste aspect van dit verhaal? Het is allemaal waar gebeurd: Agent Kasper
bestaat. Agent Kasper is half Italiaans en half Amerikaans. Hij leeft tegenwoordig
ondergedoken. Luigi Carletti is een Italiaanse onderzoeksjournalist met meerdere
boeken op zijn naam.
Lieve Hemel / druk 1 Rhoda Janzen 2014-02-21 Een 43-jarige vrouw keert na een crisis
in haar persoonlijke leven tijdelijk terug naar haar familie in de
mennonietengemeenschap in Californië waar ze opgroeide. Daar overpeinst ze haar
leven, herleeft haar mennonitische jeugd en komt in het reine met zichzelf.
Summary of Freedom Instaread 2016-08-23 Summary of Freedom by Jaycee Dugard |
Includes Analysis Preview: Freedom (2016) is the sequel to the memoir A Stolen Life
(2011) by Jaycee Dugard, who was kidnapped in 1991 at age 11 and held captive in a
hidden backyard compound in California for 18 years. In Freedom, she narrates her
reintegration into mainstream society. Jaycee emphasizes that she is not Elizabeth
Smart or one of the women held captive by Ariel Castro in Cleveland. She is Jaycee
Dugard, and her story is her own. When 11-year-old Jaycee was walking to the school
bus stop in her South Lake Tahoe community, a car approached her. A man, Phillip
Garrido, reached out, zapped her with a stun gun, and dragged her into his car. Then he
and his wife, Nancy, took Jaycee to their home in Antioch, where they held her as
Phillip's sex slave. Now, Jaycee is in her mid-30s. Phillip and Nancy Garrido are in prison
for the rest... PLEASE NOTE: This is summary and analysis of the book and NOT the
original book. Inside this Instaread Summary of Freedom by Jaycee Dugard | Includes
Analysis · Summary of the Book · Important People · Character Analysis · Analysis of the
Themes and Author's Style About the Author With Instaread, you can get the key
takeaways, summary and analysis of a book in 15 minutes. We read every chapter,
identify the key takeaways and analyze them for your convenience. Visit our website at
instaread.co.
Het huwelijkspact Michelle Richmond 2017-06-16 Jake en Alice zijn pasgetrouwd. Op de
bruiloft ontvangt het stel een huwelijkscadeau van een van de cliënten van Alice; een
uitnodiging om deel te nemen aan een exclusieve, mysterieuze groep genaamd Het
Huwelijkspact, beter bekend als Het Pact. Het doel van Het Pact is simpel: het gezond
en intact houden van het huwelijk. En dat doen ze met succes; nog nooit is een
deelnemend koppel gescheiden. De meeste regels klinken zinvol: neem altijd je telefoon
op als je partner belt. Wissel maandelijks zorgvuldig gekozen cadeautjes uit. Plan vier
keer per jaar samen een weekend weg. Bespreek Het Pact met niemand. Jake en Alice
zijn aanvankelijk gecharmeerd van de bijbehorende chique feestjes, het idee onderdeel
te zijn van een gemeenschap en hun alsmaar uitdijende netwerk van succesvolle en
gelijkgestemde koppels. Tot een van de twee de regels overtreedt. De jonge geliefden
staan op het punt onder ogen te zien dat Het Pact, net als het huwelijk, voor het leven is

en tot het uiterste gaat om dat punt duidelijk te maken. Voor Jake en Alice verandert het
huwelijk van hun dromen in hun grootste nachtmerrie. Het Huwelijkspact is een
duizelingwekkende psychologische thriller, met een enorme vaart geschreven en
onvoorspelbaar tot het bittere einde. 'Waarschuwing: dit boek houdt je de hele nacht
wakker, terwijl je iedereen die je liefhebt begint te wantrouwen en alles wat je kent in
twijfel trekt.' Lisa Gardner, bestseller-thrillerauteur Michelle Richmond (1970) is auteur
van zes boeken, waaronder de New York Times-bestseller The Year of Fog. Verhalen van
Richmond verschenen onder andere in The Wall Street Journal, Glimmer Train, Playboy
en Best American Fantasy. Naast het schrijven doceert zij creative writing aan de
universiteit van San Francisco en aan California College of the Arts. Het Huwelijkspact is
verkocht aan 27 landen. De filmrechten van het boek zijn gekocht door 20th Century
Fox.
Blind geloof Jenna Miscavige Hill 2013-03-21 'Een indringend beeld van de sekte die
Scientology is. Karin Spaink Jenna Miscavige Hill groeide op binnen de muren van de
controversiële Scientology Kerk. Als nicht van leider David Miscavige had ze een
bevoorrechte positie en belandde daardoor bij het elitekader Sea Org. In deze
spraakmakende memoir vertelt Jenna openlijk over haar ervaringen binnen de hoogste
rangen van de Kerk, over het strenge regime waaraan kinderen onderworpen worden en
over haar uiteindelijke vlucht in 2005. Blind geloof is het schokkende verhaal van een
jeugd die werd verwoest door Scientology, van Jenna s dramatische ontsnapping en haar
worsteling om een nieuw, eigen leven op te bouwen in de maatschappij. Zij is de eerste
en enige van de Miscavige-familie die een blik biedt achter de schermen van s werelds
meest controversiële religie haar praktijken, haar macht, haar volgers en haar
geheimen. Jenna Miscavige Hill (1984) is een van de oprichters van
www.exscientologykids.com, een organisatie die steun biedt aan jongeren die met de
Scientology Kerk willen breken. Ze woont met haar man en twee kinderen in ZuidCalifornië. Lisa Pulitzer (1964) is co-auteur van Blind geloof, en bekend van de New York
Times-bestseller Het begon toen ik veertien was van Elissa Wall, die ook in Nederland
een groot succes werd.
Child-like Voices Bonnie L. Hanson 2013 Emma Donoghue's Room (2010) and Jaycee
Dugard's A Stolen Life (2011) are perhaps the first in the history of the American
captivity narrative to be the stories of children in captivity, narrated by child captives in
child-like narrative voices. They highlight a component of the captivity narrative most
critics have neglected: trauma. Trauma and its literary and cultural power are amplified
in narratives in which children's voices relate children's experiences of captivity. To
addresses this under-analyzed aspect of the captivity narrative, I read Room and A
Stolen Life through the lens of trauma theory for the ways they extend the genre, create
a space for resolution through narrative, and are written into a space created by
readers' desire for resolution. This reading will help to explain the contemporary
American cultural fascination with Room and A Stolen Life while shedding light on the
importance of understanding trauma in captivity narratives.
M'n lieve Audrina Virginia Andrews 2020-12-23 Audrina Adare is mooi, verstandig en
erg verliefd op Arden, een jongen die volgens haar vader Damien beneden haar stand is.
Ook na haar huwelijk blijft Damien zijn dochter Audrina tegenwerken... Audrina Adare is
mooi, verstandig en erg verliefd op Arden, een jongen die volgens haar vader Damien
beneden haar stand is. Ook na haar huwelijk met Arden blijft Damien zijn dochter
Audrina tegenwerken en probeert hij haar in zijn macht te houden. Want negen jaar voor
Audrina’s geboorte was er een andere Audrina, met helderziende gaven, die als kind
overleed. Damien is er zeker van dat zijn tweede Audrina over dezelfde krachten
beschikt en dat ze hem zal helpen om het verloren gegane familiefortuin terug te
winnen...
Mooie meisjes Karin Slaughter 2015-06-18 'You will always be my pretty girl...’ Wanneer
op het nieuws melding wordt gemaakt van een vermist meisje, moet Claire Scott
ongewild terugdenken aan haar eigen zusje. Zij verdween twintig jaar geleden, en het
mysterie is nooit opgelost. Maar wanneer Claire alsnog de waarheid over de verdwijning

van haar zus ontdekt, zal haar leven nooit meer hetzelfde zijn. Karin Slaughter bekroont
haar werk met deze superieure, duistere thriller over onvoorwaardelijke trouw en de
kracht van zusterliefde.
Van Gogh en zijn brieven Leo Jansen 2006 Uitleg bij de brieven over zijn werk die Van
Gogh (1853-1890) aan familie en vrienden verstuurde.
Silenced in the Library: Banned Books in America Zeke Jarvis 2017-08-18 Censorship
has been an ongoing phenomenon even in "the land of the free." This examination of
banned books across U.S. history examines the motivations and effects of censorship,
shows us how our view of right and wrong has evolved over the years, and helps readers
to understand the tremendous importance of books and films in our society. • Provides
readers with a broad understanding of the different levels of censorship • Puts
challenges to books into historical context of societal standards and current events •
Takes both historical and literary perspectives, recognizing the lasting cultural
influences of texts and their literary significance • Presents biographical background of
major authors who have been challenged • Identifies the source and explains the result
of challenges to the most important or influential banned books • Compares challenges
to controversial books against similar challenges to controversial films, television
shows, and video games
Mijn gestolen leven Jaycee Dugard 2011-10-10 In de zomer van 1991 was ik een gewoon
kind. Ik deed gewone dingen. Ik had vriendjes en vriendinnetjes, en een moeder die van
me hield. Ik was net als jij. Tot de dag dat mijn leven werd gestolen. Achttien jaar lang
was ik een gevangene. Ik was iemands bezit, om te gebruiken en misbruiken. Achttien
jaar lang mocht ik mijn eigen naam niet uitspreken. Ik werd moeder en werd gedwongen
een zus te zijn. Achttien jaar lang heb ik een onmogelijke situatie overleefd. Op 26
augustus 2009 eiste ik mijn naam weer op. Mijn naam is Jaycee Lee Dugard. Ik zie mezelf
niet als slachtoffer. Ik heb het overleefd. Mijn gestolen leven is mijn verhaal; in mijn
eigen woorden, verteld op mijn manier, precies zoals ik het me herinner. De
dennenappel staat voor mij symbool voor het zaad van een nieuw begin. De JAYC
Foundation helpt mensen opnieuw te beginnen met behulp van therapie met dieren. Ze
biedt ondersteuning en faciliteiten om gezinnen die te maken hebben gehad met
ontvoering en de traumatische ervaringen die daarmee samenhangen, tijdig te kunnen
helpen gezinnen die moeten leren hoe ze er weer bovenop kunnen komen, zoals mijn
eigen gezin. Daarbij wil de JAYC Foundation schoolkinderen ervan bewust maken hoe
belangrijk het is om op elkaar te letten.
De afperser John Grisham 2018-10-31 'Dit is niet alleen het verhaal over een rechtszaak
die misloopt. Het is het verrassende, slinkse verhaal van een intelligente advocaat die
nog slimmer wordt na vijf jaar gevangenschap. Hij slijpt zijn vaardigheden fijn als
gevangenisadvocaat en ondertussen bedenkt hij een vindingrijk plan om zich te wreken.
Grisham schrijft met een nieuwe frisheid ... hij gaat terug naar wat hij het beste doet:
verhalen vertellen' - The New York Times
A Stolen Life Jaycee Dugard 2011-07-12 A raw and powerful memoir of Jaycee Lee
Dugard's own story of being kidnapped as an 11-year-old and held captive for over 18
years On 10 June 1991, eleven-year-old Jaycee Dugard was abducted from a school bus
stop within sight of her home in Tahoe, California. It was the last her family and friends
saw of her for over eighteen years. On 26 August 2009, Dugard, her daughters, and
Phillip Craig Garrido appeared in the office of her kidnapper's parole officer in California.
Their unusual behaviour sparked an investigation that led to the positive identification
of Jaycee Lee Dugard, living in a tent behind Garrido's home. During her time in
captivity, at the age of fourteen and seventeen, she gave birth to two daughters, both
fathered by Garrido. Dugard's memoir is written by the 30-year-old herself and covers
the period from the time of her abduction in 1991 up until the present. In her stark,
utterly honest and unflinching narrative, Jaycee opens up about what she experienced,
including how she feels now, a year after being found. Garrido and his wife Nancy have
since pleaded guilty to their crimes.
Freedom Jaycee Lee Dugard 2016 "In the follow-up to her #1 bestselling memoir, A

Stolen Life, Jaycee Dugard tells the story of her first experiences after years in captivity:
the joys that accompanied her newfound freedom and the challenges of adjusting to life
on her own. When Jaycee Dugard was eleven years old, she was abducted from a school
bus stop within sight of her home in South Lake Tahoe, California. She was missing for
more than eighteen years, held captive by Philip and Nancy Garrido, and gave birth to
two daughters during her imprisonment. A Stolen Life, which sold nearly two million
copies, told the story of Jaycee's life from her abduction in 1991 through her
reappearance in 2009. Freedom: My Book of Firsts is about everything that happened
next. 'How do you rebuild a life?' Jaycee asks. In these pages, she describes the life she
never thought she would live to see: from her first sight of her mother to her first time
meeting her grownup sister, her first trip to the dentist to her daughters' first day of
school, her first taste of champagne to her first hangover, her first time behind the
wheel to her first speeding ticket, and her first dance at a friend's wedding to her first
thoughts about the possibility of a future relationship. This raw and inspiring book will
remind readers that there is, as Jaycee writes, 'life after something tragic
happens'"--Provided by publisher.
Toen kwam jij Jennifer Weiner 2013-03-02 Jules Strauss is Princeton-alumnus, heeft
kennissen in plaats van vrienden en ouders die ze niet durft uit te nodigen voor een
familieweekend vanwege de verslaving van haar vader. Annie Barrow is getrouwd met
haar jeugdliefde en is moeder van twee jongens. Na een jaar thuiszitten en diverse
pogingen vier mensen te voeden met het schamele salaris van haar man heeft ze nog
maar één doel: geld verdienen. India Bishop, achtendertig (eigenlijk drieënveertig),
heeft alles aan zichzelf veranderd: haar naam, haar gezicht en haar verleden. Ze wil een
kind krijgen van Marcus, een oudere, welgestelde heer. Wanneer zwanger worden
moeilijker gaat dan verwacht, vraagt ze Annie en Jules om hulp. Hun plannen worden
echter gedwarsboomd door Marcus wantrouwende dochter Bettina. Met verrassende
tederheid en veel humor neemt Jennifer Weiner ons mee in het leven van drie vrouwen.
Toen kwam jij is een onvergetelijke, tijdloze roman over titels en standen en over de
waarde van het moederschap. Jennifer Weiner (1970) studeerde Engelse literatuur aan
de universiteit van Princeton en is een van de succesvolste schrijvers van Amerika. Er
zijn meer dan 11 miljoen exemplaren van haar boeken verkocht in 36 landen. `Dit
bestsellerkanon is de beste pageturnerschrijfster. elle `Anders dan in de meeste
chicklits, hebben de personages van Weiner wél karakter. elsevier
Summary of a Stolen Life Jaycee Dugard 2016-08-04 Summary of A Stolen Life by Jaycee
Dugard | Includes Analysis Preview: A Stolen Life is a memoir by Jaycee Dugard, who
was kidnapped at age 11 and held captive in a hidden backyard compound in Antioch,
California, for 18 years. On June 10, 1991, in a small community near Lake Tahoe, a
strange car approaches Jaycee as she is walking to the school bus. A man reaches out of
the window, zaps Jaycee with a stun gun, and forces her into the back seat. He covers
her with a blanket and she quickly loses consciousness. Upon waking at the man's
house, Jaycee is forced inside where the man instructs her to take a shower. In the
shower, he shaves Jaycee's underarm, leg, and pubic hair, and wraps her in a towel. The
man leads Jaycee across his backyard through a gate and into a small, hidden room.
There he handcuffs her and leaves her alone. This is just the beginning of Jaycee's
18-year nightmare... PLEASE NOTE: This is summary and analysis of the book and NOT
the original book. Inside this Instaread Summary of A Stolen Life by Jaycee Dugard |
Includes Analysis · Summary of the Book · Important People · Character Analysis ·
Analysis of the Themes and Author's Style About the Author With Instaread, you can get
the key takeaways, summary and analysis of a book in 15 minutes. We read every
chapter, identify the key takeaways and analyze them for your convenience. Visit our
website at instaread.co.
Wachten tot je gehoord wordt Amanda Knox 2013-05-03 In november 2007 was Amanda
Knox 20, en ze was net een paar weken eerder naar Perugia in Italië verhuisd om daar
Italiaans te gaan studeren toen haar vriendin en huisgenote, de jonge Engelse studente
Meredith Kercher, op wrede wijze werd vermoord. Het moordonderzoek haalde

wereldwijd de voorpagina's en toen Amanda werd gearresteerd, zou ze het middelpunt
worden van een mediahype. Jong en naïef als ze was, verdrietig om de verschrikkelijke
dood van haar vriendin en met niet meer dan basiskennis van het Italiaans, werd ze aan
zware verhoren onderworpen en had ze de grootst mogelijke moeite om de politie te
verstaan en te zorgen dat ze zelf werd begrepen. Tijdens de rechtszaak die volgde werd
ze het mikpunt van internationale kritiek en speculatie, en haar zaak werd op de voet
gevolgd door de rioolpers. In 2009, na een zeer omstreden rechtszaak, werd ze ten
onrechte veroordeeld voor de moord. In oktober 2011, nadat Amanda vier jaar in een
Italiaanse gevangenis had doorgebracht en een langdurige beroepsprocedure had
doorlopen, werd het vonnis vernietigd. Amanda vloog direct terug naar de Verenigde
Staten. In Wachten tot je gehoord wordt vertelt Amanda Knox voor het eerst welke
verschrikkingen ze werkelijk heeft moeten doorstaan. Op basis van de dagboeken die ze
bijhield en de brieven die ze schreef gedurende haar gevangenschap, geeft Amanda
vastberaden een zeer persoonlijk verslag van haar aangrijpende ervaringen, van de
verslagenheid over de moord op haar vriendin tot de talloze fouten en misverstanden
die tot haar arrestatie zouden leiden. Ze vertelt uitgebreid hoe het was om als
twintigjarige in een vreemd land gevangen te worden gezet voor een misdaad die ze
niet had begaan en om door de internationale media te worden afgeschilderd als een
demon. Ze schetst wat het betekende voor haar familie en vrienden die steeds op en
neer pendelden om te zorgen dat ze nooit lang alleen zou zijn. Ze beschrijft hoe haar
relatie met de mensen die in haar onschuld geloofden sterker werd en hoe de kracht van
haar familie haar door de zwaarste tijd van haar jonge leven heen heeft geholpen. Uit
haar gloedvolle beschrijving van de uren direct na de rechtszaak en haar vlucht terug
naar de Verenigde Staten blijkt hoe dankbaar Amanda is dat ze nu weer
toekomstplannen kan maken. Wachten tot je gehoord wordt is een openhartig verslag
van een nachtmerrie die werkelijkheid werd, de gerechtelijke dwaling die daarop volgde
en de standvastigheid van alle betrokkenen, ook al leek alles tegen te zitten. Dat maakt
het tot een autobiografie zoals er maar weinig zijn geschreven. Amanda Knox werd in
2009 in Perugia in Italië veroordeeld voor moord. In 2011 werd dat vonnis vernietigd en
werd haar onschuld vastgesteld. In maart 2013 verwierp het Italiaanse Hof van Cassatie
de vrijspraak en besloot dat het proces moet worden overgedaan. Knox woont nu in
Seattle, de stad waar ze vandaan kwam, en studeert aan de schrijversvakschool.
Alleen ik overleefde Carmina Salcido 2011-10-07 Sonoma County, Californië. Op 14 april
1989 slaat Ramon Salcido door en schiet vijf mensen dood, onder wie zijn vrouw. Daarna
snijdt hij zijn drie dochtertjes de keel door: Sophia van vier, Carmina van drie en Teresa
van bijna twee. Hij laat de kinderen voor dood achter op de plaatselijke vuilnisbelt.
Dertig uur later worden hun lichamen gevonden. Als door een wonder is de kleine
Carmina nog in leven. ‘Mijn papa heeft me gesneden,’ weet ze uit te brengen. Twintig
jaar later gaat Carmina terug naar Californië, in de hoop meer te weten te komen over
haar tragische verleden en om haar herinneringen een plaats te geven en dat hoofdstuk
van haar jeugd af te sluiten.
Radslag Jennifer DuBois 2014-04-17 Lily Hayes vertrekt naar Buenos Aires om daar een
half jaar te studeren. Bij aankomst is ze meteen gefascineerd door alles wat ze ziet.
Haar kamergenote Katy is een beetje saai, maar Lily is niet naar Buenos Aires gekomen
om met andere Amerikanen vrienden te worden. Vijf weken later is Katy op gruwelijke
wijze vermoord in hun huis en Lily is de hoofdverdachte. Haar vader komt direct over,
overtuigd van haar onschuld, maar naarmate de zaak vordert, duiken er misleiding,
geheimen en verdacht DNA op. Wie is Lily Hayes eigenlijk? Radslag is met een
spitsvondigheid en lef geschreven die doen denken aan Donna Tartts De verborgen
geschiedenis. `Zowel psychologisch als stilistisch heel knap en de personages raken je
diep. The New York Times Book Review `Een diepgravende karakterstudie die een
filosofisch niveau bereikt. Booklist Starred Review `Zo veel pagina s per minuut heb ik
nog nooit gelezen! Marie Claire Jennifer duBois (1983) studeerde politicologie, filosofie
en literatuur en gaf les aan Stanford University. Ze schreef artikelen voor onder andere
Playboy en The Wall Street Journal. Tegenwoordig geeft ze les aan Texas State

University.
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