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Coreyography
Zijn verhaal is uniek en uiterst onderhoudend, en hij vertelt het met verve in dit boek. Hij werd in de magere jaren na de oorlog
geboren in een klein Oostenrijks dorp, als zoon van een veeleisende politieagent. Hij droomde ervan naar Amerika te gaan om
wereldkampioen bodybuilding en filmster te worden. Op zijn eenentwintigste woonde hij in Los Angeles en werd hij gekroond tot
Mr. Universe. Binnen vijf jaar sprak hij Engels en was hij de beste bodybuilder ter wereld. Binnen tien jaar had hij zijn opleiding
afgerond en was hij miljonair door investeringen in onroerend goed en zijn carrière als bodybuilder. Ook won hij een Golden Globe
Award voor zijn rol in Stay Hungry. Binnen twintig jaar was hij de grootste filmster ter wereld, de echtgenoot van Maria Shriver uit
de familie Kennedy, en een opkomende republikeinse leider. Zesendertig jaar naar zijn komst naar Amerika werd de man die ooit
door zijn medebodybuilders de `Oostenrijkse Eik werd genoeg tot gouverneur van Californië gekozen, de zevende economie ter
wereld. Hij loodste de staat door een begrotingscrisis, natuurrampen en politiek tumult, en zette zich in voor onder meer een beter
milieu en electorale veranderingen. Samen met Maria Shriver bracht hij vier fantastische kinderen groot. In de nasleep van een
schandaal dat hij over zichtzelf afriep, probeerde hij zijn gezin bij elkaar te houden. Nooit eerder heeft hij in zijn eigen woorden zijn
volledige levensverhaal verteld. Hier is Arnold Schwarzenegger met Total Recall.
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and
data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video,
gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Guns N' Roses is altijd een band geweest waar de tijd geen vat op had. In de brave jaren tachtig, toen ze begonnen, verdomden
die freaks van de Sunset Strip met hun fuck-'m-all-houding het meteen al om het volgens de regeltjes te doen. In een tijd waarin
de rockmuziek meer iets was geworden voor ideale schoonzoons en -dochters, waren zij een band die regelrecht uit de van bloed
en coke vergeven gouden eeuw van de rock afkomstig leek te zijn. En dan was er hun muziek. Een kruising tussen Elton John en
de New York Dolls. Alsof Queen met Iggy and the Stooges de studio in was gedoken. Je hoorde 'Welcome to the Jungle' en je
wist dat je ergens was beland waar je liefst heel snel weer weg wilde. 'We got everything you want,' hijgde Axl, terwijl Slash zijn
gitaar openklapte als een stiletto. En je huiverde bij de gedachte, want je wist dat het nog waar was ook.
Designed to meet the needs of high school students, undergraduates, and general readers, this encyclopedia is the most
comprehensive reference available on African American literature from its origins to the present. Other works include many brief
entries, or offer extended biographical sketches of a limited selection of writers. This encyclopedia surpasses existing references
by offering full and current coverage of a vast range of authors and topics. While most of the entries are on individual authors, the
encyclopedia gathers together information about the genres and geographical and cultural environments in which these writers
have worked, and the social, political, and aesthetic movements in which they have participated. Thus the encyclopedia gives
special attention to the historical and cultural forces that have shaped African American writing. - Publisher.
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CoreyographyA MemoirSt. Martin's Press
Alfred Hitchcock was een vreemd kind. Hij was dik en eenzaam, ging gebukt onder angsten en brandde van ambitie. Zijn kindertijd
rook naar de vis uit de winkel van zijn vader. Bang om uit zijn slaapkamer te komen droomde hij over reizen terwijl hij in
treinboekjes bladerde, en hij bedacht een complete trip door Europa. Hoe groeide deze angstige jongen uit tot een van de grootste
filmregisseurs ooit? Peter Ackroyd kruipt in de huid van de man die alles probeerde te beheersen maar daar in zijn eigen leven
nauwelijks in slaagde, en laat zien wat er schuilging achter de films.
Sexual abuse of children and teens is shockingly common, not to mention under-reported and under-prosecuted. Fortunately,
research and education are helping to change that. The trauma of sexual abuse may lead to further long-term symptoms such as
anxiety, depression, PTSD, eating disorders, and substance abuse. It is known to increase suicidal thoughts and self-harming
behaviors. Seeking help from professionals—even years after the abuse occurs—can alleviate feelings of guilt and shame, shifting
the identity of those who have been abused from victim to survivor. This useful and sensitive book debunks popular myths
surrounding sexual abuse and provides resources where survivors and loved ones can turn for help. Readers will learn how to
identify and confront sexual abuse; its long-term effects; and how to move forward in the aftermath.
Corey Feldman is a writer of Children's Books and Speculative Fiction. Corey lives in the DC Metro area with his two children. He
has a Children's series called Egret the Elephant about a 5 year old elephant who loves to dance, the moon, and her family. His
speculative fiction novelette The Sexton and the Reaper is an Urban Fantasy novelette with ghosts, soul collectors, angels, and
mysticism. It is a tale of friendship, love and the afterlife.
Op de dag dat Edwidge ontdekt dat ze zwanger is, hoort ze dat haar vader ongeneeslijk ziek is. Ze neemt direct contact op met de
broer van haar vader in Haïti. Oom Joseph is als een tweede vader voor Edwidge: ze woonde jarenlang bij hem in huis, tot ze op
haar twaalfde herenigd kon worden met haar ouders in New York. Vol compassie en ontzag vertelt Edwidge het levensverhaal van
de twee broers. Hoe oom Joseph haar opvoedde en hoe hij op een dag zijn stem verloor, waardoor hij niet meer kon preken in de
kerk die hij zelf had gebouwd. En hoe haar ouders een nieuw leven begonnen in Amerika, waar ze voortdurend vreesden voor de
veiligheid van familie en vrienden die in Haïti achterbleven. Edwidge Danticat schreef met Vaarwel, broer een diep ontroerend
familierelaas over de levens en de dood van twee broers, en haar liefde voor hen beiden.
Je ontwikkelt een smaak. Je smaakpalet wordt een plek op je tong waar je registreert. Waar je woorden creëert voor de sensaties
in je mond. Eten wordt een op taal gebaseerde kunstvorm. Je zult nooit meer simpelweg eten. Tijdens de benauwde zomer van
2006 laat de 22-jarige Tess haar alledaagse, provinciale leven achter zich en vertrekt naar New York voor een nieuwe start. Als
plattelandskind is Tess niet opgewassen tegen de losgeslagen levensstijl van de schreeuwerige New Yorkers. Ze huurt een kamer
in Brooklyn en slaagt erin een baan te vinden als assistent-kelner bij een befaamd restaurant in Manhattan. Tess sleept je mee
door het chaotische, slopende, fascinerende horecaleven waar ze in belandt, tegen het decor van het genadeloze, rumoerige New
York. Ze leert over oesters, champagne, bourgondische omgangsvormen en het nachtleven dat begint na sluitingstijd. Net op het
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moment dat ze de smaak te pakken krijgt, raakt ze verstrikt in een ingewikkelde maar verleidelijke driehoeksverhouding met een
ingetogen, bloedmooie barman en een oudere collega aan wie Tess zich vastklampt als een kind aan haar moeder. Zoetbitter is
een zintuiglijke roman over verlangen, smaak en wat er overblijft na ontnuchtering. Maar boven alles is dit een verhaal over
ervaringen: zoet én bitter. Stephanie Danler (1983) woont in Brooklyn, New York. Ze is afgestudeerd aan de New School in de
richting Creative Writing. Ze werkte als serveerster in het Union Square Café tot haar roman door een uitgever bij OneWorld
ontdekt werd. De rechten van Zoetbitter zijn verkocht aan Engeland, China, Duitsland, Taiwan en Nederland. 'Een boek dat
vastgelijmd zit aan je handen terwijl je in één ruk door de pagina's racet.' ELLE 'Danler creëert een unieke stem op vakkundige
wijze - intiem, vertrouwd, verwonderd en zwaarmoedig. Deze roman is een echte traktatie, ongetwijfeld volgt er meer.'
PUBLISHERS WEEKLY 'Prachtige omschrijvingen van smaken en diepgaande kennis van eten, wijn en horeca. Danler weet de
lezer te fascineren, te verleiden en te verrijken met sensuele verlangens. Zoals ze zeggen in het restaurant: pick up!' KIRKUS
'Danler weet de overdonderende sensatie van het jong-zijn, nieuw in een grote stad te vangen - het wonderlijke daarvan, het
beangstigende, het harde, het ultieme. De manier waarop ze schrijft over eten is ook een knock-out. Het is prachtig. En je krijgt er
trek van.' THE NEW YORK TIMES
Zij is de leukste vrouw van Amerika. Misschien wel van de hele wereld. Ze houdt van provoceren, gaat geen enkele uitdaging uit
de weg en is niet bang om zichzelf belachelijk te maken. Deze openhartige memoir laat de lezer zowel huiveren als hardop lachen
van herkenning. Amy kijkt terug op haar jeugd, haar rise to fame, de hechte band met haar zusje Kim en haar vastberadenheid om
de wereld elke dag eerlijk en humorvol tegemoet te treden.
De langverwachte autobiografie van de gitarist, songwriter en medeoprichter van The Rolling Stones. Ladies and gentlemen: Keith
Richards. Eindelijk vertelt de man zelf over het leven in de crossfire hurricane: obsessief luisteren naar platen van Chuck Berry en
Muddy Waters, gitaar leren spelen en een band vormen met Mick Jagger en Brian Jones. De eerste successen van The Rolling
Stones en de beruchte arrestaties voor drugsbezit die leiden tot zijn image van outlaw volksheld. Het creëren van onsterfelijke riffs
zoals die van Jumping Jack Flash en Honky Tonk Women. Verliefd worden op Anita Pallenberg en de dood van Brian Jones.
Fiscale ballingschap in Frankrijk, de tours door de Verenigde Staten, isolatie en verslaving. Verliefd worden op Patti Hansen.
Vervreemding van Jagger en de daaropvolgende verzoening. Huwelijk, familie, soloalbums en X-Pensive Winos, en een weg die
nooit eindigt. Met zijn kenmerkende ontwapenende eerlijkheid vertelt Keith Richards het levensverhaal waar we al zo lang meer
van wilden weten: open, onbevreesd en oprecht.
Op 11 augustus 2014 werd bekend dat Robin Williams, geliefd acteur, dood was gevonden in zijn huis in Californië. Al snel werd
duidelijk dat hij vermoedelijk zelfmoord had gepleegd. Wereldwijd werd er geschokt gereageerd: hoe kan het dat zo n getalenteerd
man, rijk en met een fijne relatie, besluit uit het leven te stappen? Was het zijn depressie, de diagnose Parkinson, het floppen van
zijn laatste televisieserie, of toch iets anders? Deze biografie formuleert het antwoord op die vraag, en beschrijft daarnaast het
leven van een boeiende en grappige man met vele filmgezichten.
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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.
Ierland, land van weelderige wouden, duizelingwekkende meren en eeuwenoude legenden. Daar, in County Mayo, leeft de magie
van Iona Sheehans voorvaderen al generaties lang voort, en daar ligt haar roeping. Iona komt in Ierland aan met niets dan een
optimistische instelling en een aangeboren gevoel voor paarden. Ze mag logeren bij haar nicht Branna en neef Connor. Iona weet
dat ze zich hier thuis kan voelen en het leven kan leiden dat ze altijd al wilde. Maar er rust een oude vloek op Iona’s familie, een
kwaad dat verslagen moet worden voordat liefde kan opbloeien...
De 75-jarige Felix Pink gaat het huis aan Black Lane binnen voor een daad van naastenliefde. Hij komt naar buiten als een
moordenaar... Wanneer de 75-jarige Felix Pink de woning aan Black Lane binnengaat, kan hij niet vermoeden dat zijn gezapige
leventje op zijn kop zal komen te staan. Hij is ter plekke uit naastenliefde, om een terminaal zieke man gezelschap te houden tot
zijn laatste ademtocht, zodat hij niet alleen is wanneer hij sterft. Maar vijftien minuten later is Felix op de vlucht voor de politie,
nadat hij de grootste fout van zijn leven heeft gemaakt. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, weet hij niet, maar Felix is vastberaden om
erachter te komen wat er misgegaan is, en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Is er ooit een ongewoner rocksterverhaal geweest dan dat van Ozzy Osbourne? Hij groeide op in een arm gezin en sliep
met zijn hele familie in één kamer. Muziek was zijn redding en met zijn band Black Sabbath veranderde de muziekscene
voorgoed. Maar met rock-'n-roll kwamen ook de onvermijdelijke seks en drugs en Ozzy wende snel aan een levensstijl
vol verdovende middelen.
In dit zeer persoonlijke boek bewijst Lena Dunham, de bedenker, producer en hoofdrolspeler van de HBO-serie Girls, dat
ze een van de meest authentieke jonge Amerikaanse auteurs van dit moment is. Dunham beschrijft verliefdheden,
eenzaamheid, hoe het is om vijf kilo te zwaar zijn terwijl je alleen maar gezonde dingen eet, vriendschappen met
geweldige vrouwen, verbroken relaties met foute vriendjes, ware liefde, en bovenal: hoeveel moed het vergt om te
geloven dat jouw verhaal het waard is om te vertellen. In ‘Ontmaagd mij (Nee, echt, ga je gang)’ doet ze verslag van
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haar eerste keer, die niet helemaal aan haar verwachtingen voldeed; in ‘Foute jongens’ onderzoekt ze waarom ze zich
zo lang aangetrokken heeft gevoeld tot klootzakken; ‘Is dit wel echt?’ is een prachtige bespiegeling op haar obsessie
met de dood, en in ‘Ik heb niet met ze geneukt, maar ze schreeuwden tegen me’ verheugt Dunham zich op de
nietsontziende en allesonthullende memoires die ze zal schrijven als ze tachtig is en het haar niets meer kan schelen
hoe de wereld over haar denkt. Not That Kind of Girl is een rauwe, ontroerende reeks berichten van het front van de strijd
die volwassen worden heet. ‘Ik voorvoel nu al mijn toekomstige schaamte dat ik me verbeeldde je ook maar iets te
kunnen bieden,’ schrijft Dunham, ‘maar als ik met dat wat ik heb geleerd één lullig baantje draaglijker kan maken voor
jou, of je ervan kan weerhouden het soort seks te hebben waarbij je het gevoel hebt dat je je schoenen moet aanhouden
voor het geval je er halverwege de daad vandoor wilt gaan, dan was elke misstap van mij het waard.’
In De leesclub voor het einde van het leven beschrijft Will Schwalbe de laatste maanden van het leven van zijn moeder,
die kort daarvoor te horen heeft gekregen dat ze kanker heeft. Beiden hebben al van jongs af aan een grote liefde voor
boeken. Ze vinden elkaar in gesprekken over boeken, die een aangename afleiding betekenen van de ziekte die het
leven van Wills moeder steeds meer in beslag neemt. En zo vormt zich een bijzondere leesclub met slechts twee leden
een moeder en een zoon. Moeder en zoon bespreken de meest uiteenlopende boeken: van De Hobbit van J.R.R.
Tolkien tot Het jaar van magisch denken van Joan Didion, van de Bijbel tot Ian Mc-Ewans Aan Chesil Beach, van Stieg
Larsson tot Thomas Mann. Zowel door het lezen van boeken als door het delen van hun leeservaringen vinden ze een
manier om beter te kunnen omgaan met de naderende dood.
This book takes students through the learning process to become an expert dancer. It provides the skills required to
identify movement potential, warm up & cool down effectively, express ideas through dance, develop choreography &
construct a professional portfolio.
‘Dood van een duivelin’ is het vervolg op de bestseller ‘Leven en liefdes van een duivelin’, de beroemdste roman van
Fay Weldon, die in 1983 verscheen. ‘Leven en liefdes van een duivelin’ werd maar liefst twee keer verfilmd, onder
anderen met Meryl Streep in de hoofdrol, en in meer dan twintig landen vertaald. Het was een verhaal zoals we van de
eeuwige dwarsligger Weldon mogen verwachten, geschreven pal tegen de feministische revolutie in: het verhaal van de
lelijke, bedrogen huisvrouw Ruth Patchett, en haar zoete wraak op haar man en diens minnares. In het vervolg op de
briljante zwarte komedie geeft Weldon de tijdgeest wederom haar karakteristieke draai in dit verhaal van de kleinzoon
van Ruth Patchett, een zelfverzekerde, mooie twintiger die schijnbaar alles heeft – behalve het juiste geslacht. Fay
Weldon is een van de meest gerespecteerde en geliefde Britse romanschrijfsters. In 2001 werd Weldon geridderd voor
haar werk ‘in dienst van de literatuur’.
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Over 230 of the best routes in Yosemite Valley from 16-pitch trad climbs to one-pitch sport routes. While many hard
Yosemite testpieces are included, this book focuses on topropes, crags, and multi-pitch climbs in the 5.4-5.9 range.
Includes formerly obscure climbs to provide more options for avoiding crowds. As in all SuperTopo books, the authors
personally climbed and documented each route with meticulous care to create the most detailed and accurate topos ever
published.
De dagboeken van Georgia Nicolson, de Bridget Jones voor pubers, worden wereldwijd door miljoenen fans verslonden.
Vanaf oktober 2008 zijn haar hilarische bekentenissen ook op het witte doek te zien. De film is gebaseerd op de eerste
twee boeken uit de serie, in Nederland verschenen onder de titels 'Tijger, tanga's en tongzoenen' en 'Kiwi's, kanjers en
gigaonderbroeken'. De film editie, met daarin gebundeld deel 1 en 2, biedt Georgia's fans de gelegenheid om nog
uitgebreider te smullen van haar 'problemen'. Van haar idiote ouders tot haar relatie met SeksGod Robbie, van
tongzoenen tot haar op je benen, het wordt ons allemaal tot in details toevertrouwd.
Meet Egret, a 5 year old elephant who loves to dance, the moon, and her family. When Egret was five she could dance
like a dream. She would dance though streams and under moonbeams. Now you might think it's odd that an elephant
could dance, but since she was just five no one had told her she can't.
Find Your Niche and Be Successful Inside are the tools you need to get your design career off to a strong start–and maintain it for the long
haul. Peg Faimon provides a comprehensive guide to basic business issues in today's competitive marketplace. Whether you just graduated
from college, are building a freelance business, or are starting your own firm, this book will give you the confidence and knowledge to create
a successful and fulfilling career. You'll learn how to: Research different career paths in design and organize your job search Craft an
effective portfolio and master interview techniques Maintain a professional image and network to ensure a consistent stream of paying
projects Collaborate effectively with clients, other designers and experts in other professions (like printers, writers, marketers and executives)
Establish a freelance business, develop your in-house career or kick start your own firm Stay fresh and move forward in the ever-changing
world of graphic design In addition, real-world advice from working designers and an interactive format will help you apply your new skills right
away. The Designer's Guide to Business and Careers will give you everything you need to experience immediate success in your career.
Also works well as emergency loo roll. While you're not going anywhere, why not expand your mind with Brain Dump? Learn thousands of
fascinating facts, stats and trivia. Guaranteed to boost your brain, this bumper compendium covers every subject from football to phobias,
mountains to the Muppets and spiders to Shakespeare. It features hundreds of mind-blowing entries from Types of Cloud to the Longest
Song Titles. And it's not just for the bathroom but the bedroom too! Struggling to sleep? Turn to the Fascinating Facts About Sheep and other
gems to tire and train your brain. Zzzzzzzzzz..... Printed on soft absorbent paper for emergencies.
Waarom kan Rose de man van haar dromen maar niet krijgen? Waarom heeft Bean haar flitsende leventje in New York de rug toegekeerd en
waarom is Cordy na jaren gereisd te hebben ineens weer thuis neergestreken?Ongelukkig in werk, leven en liefde keren de zussen Andreas
tegelijkertijd terug naar hun ouderlijk huis, op het eerste gezicht om voor hun zieke moeder te zorgen. Maar elke zus heeft een verborgen
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agenda, en ze zijn vooral ook thuisgekomen om hun wonden te likken.Wat hebben de huiselijke en verlegen oudste zus, de wilde middelste
en de bohemien jongste zus nou eigenlijk gemeen? Maar al vliegen ze elkaar meestal flink in de haren, ergens diep vanbinnen houden ze
van elkaar. Het kleine, slaperige stadje Barnwell en de onverwachte band die tussen de drie zussen ontstaat zorgen uiteindelijk voor veel
meer goeds dan waar ze ooit op hadden durven hopen.
Cameron Diaz deelt in Het Body Book haar formule om gelukkiger, gezonder en sterker te worden. In deze positieve, onmisbare gids
gegrond op wetenschappelijk onderzoek en geïnspireerd door haar persoonlijke ervaring lees je hoe. Gedurende haar carrière is Cameron
Diaz een rolmodel voor miljoenen vrouwen geworden. In Het Body Book deelt ze wat ze heeft geleerd en nog steeds ontdekt over voeding,
beweging, en de geest-lichaamsverbinding. Het Body Book biedt een uitgebreid overzicht van de werking van het menselijk lichaam en de
menselijke geest. Het ontraadselt en ontmaskert de hypes rondom voeding en gaat in op de waarde van vitaminen en mineralen. Cameron
verklaart ook de essentiële rol van goede beweging, het belang van spier- en botsterkte en legt uit waarom we elke dag een beetje moeten
zweten. Het Body Book is niet bedoeld om doelen te bereiken in zeven dagen of dertig dagen of een jaar. Het biedt een holistische aanpak
op lange termijn voor het maken van consistente keuzes en het bereiken van het uiteindelijke doel: een lang, krachtig, gelukkig en gezond
leven.
Presents an A-to-Z reference to American folklore with articles on folk heroes, authors, significant historical events, cultural groups, social
aspects and more.
Spraakmakend, openhartig, opzienbarend & confronterend Drummen, zingen, songwriten, produceren, acteren, componeren voor Broadway:
Phil Collins heeft het allemaal gedaan en met veel succes. Hij schreef wereldhits, waaronder In the Air Tonight, Sussudio, A Groovy Kind of
Love, Another Day in Paradise, Easy Lover en I Can’t Dance. Als soloartiest verkocht hij meer dan 150 miljoen platen en als lid van de band
Genesis nog eens 130 miljoen. Alleen Michael Jackson en Paul McCartney verkochten meer platen dan hij. In deze onthullende biografie
gaat Phil Collins niet alleen in op zijn carrière, maar praat hij ook openhartig over zijn rol als vader en echtgenoot die zijn leven weer moest
opbouwen na een periode van verslaving. In de jaren tachtig was hij een van de meest succesvolle artiesten, maar dat betekent niet dat hij
de gelukkigste was. Verre van dat. Voor het eerst gaat hij in op de hoogte- en dieptepunten in zijn leven: volledig eerlijk, tot in detail, niets of
niemand wordt gespaard, en met heel veel humor. Dit boek geeft een beeld van Phil Collins dat slechts weinig mensen kennen. • Nog nooit
eerder verschenen verhalen, zoals: o de inside stories rondom Genesis en het vertrek van Peter Gabriel o de samenwerking met o.a. Eric
Clapton, Steven Spielberg, Prins Charles o zijn gehoorproblemen, alcoholverslaving en operaties
Passie, lust en machtige families: Jackie Collins beschrijft de glamour van Hollywood als geen ander Een verraderlijke aanval. Een
wraakzuchtige vijand. Een machtige rivaal... dat is de dagelijkse realiteit van Lucky Santangelo. Hoewel Lucky op zakelijk vlak nog steeds de
machtigste vrouw van de stad is, heeft ze het op persoonlijk gebied niet altijd even makkelijk. Max, haar rebellerende tienerdochter, is hard
op weg de it-girl van de Europese modewereld te worden, met alle gevaren van dien. Ook haar zoon Bobby gaat het niet voor de wind: hij
wordt beschuldigd van een moord die hij niet heeft gepleegd, maar alle bewijs lijkt tegen hem te spreken. Maar Lucky is niet zo ver gekomen
in het leven zonder vecht lust en nietsontziend doorzettingsvermogen, en ze leeft nog steeds met hart en ziel volgens het familiemotto: poten
af van de Santangelo’s! De wraak van de Santangelo’s is weer een meeslepende achtbaan van liefde en verraad, passie en moord en de
onverwoestbare banden van een machtige familie. Lezers op Goodreads over de boeken van Jackie Collins ‘Jackie Collins is nog steeds
mijn favoriete schrijfster aller tijden.’ ‘De Santangeloserie staat bij mij nog steeds met stip op nummer één.’ ‘Ik ben al verslingerd aan
Page 7/10

Where To Download Coreyography
Jackie Collins sinds ik als tiener stiekem haar eerste boek over Lucky Santangelo las.’ ‘Toen ik per ongeluk aan een boek van Jackie Collins
begon, was ik vanaf pagina één tot over mijn oren verliefd.’
This is volume 2 in the Egret the Elephant series. Egret is a 5 year old elephant who loves to dance, especially under the moon. She loves
her family, friends and adventures. Each volume contains beautifully illustrated stories, told in verse, that are perfect for bedtime stories.
While light hearted and fun, the stories teach valuable lessons of life, love, dreams, and friendships.

"Spares no details." —Publishers Weekly (Starred Review) "An incredible read." —Richard Donner, Director "People always ask me
about life after childhood stardom. What would I say to parents of children in the industry? My only advice, honestly, is to get these
kids out of Hollywood and let them lead normal lives." —Corey Feldman The New York Times Bestseller A deeply personal and
revealing Hollywood-survival story. Lovable child star by age ten, international teen idol by fifteen, and to this day a perennial popculture staple, Corey Feldman has not only spent the entirety of his life in the spotlight, he's become just as famous for his offscreen exploits as for his roles in such classic films as Gremlins, The Goonies, and Stand by Me. He's been linked to a slew of
Hollywood starlets (including Drew Barrymore, Vanessa Marcil, and adult entertainer Ginger Lynn), shared a highly publicized
friendship with Michael Jackson, and with his frequent costar Corey Haim enjoyed immeasurable success as one half of the wildly
popular duo "The Two Coreys," spawning seven films, a 1-900 number, and "Coreymania" in the process. What child of the
eighties didn't have a Corey Feldman poster hanging in her bedroom, or a pile of Tiger Beats stashed in his closet? Now, in this
brave and moving memoir, Corey is revealing the truth about what his life was like behind the scenes: His is a past that included
physical, drug, and sexual abuse, a dysfunctional family from which he was emancipated at age fifteen, three high-profile arrests
for drug possession, a nine-month stint in rehab, and a long, slow crawl back to the top of the box office. While Corey has
managed to overcome the traps that ensnared so many other entertainers of his generation—he's still acting, is a touring musician,
and is a proud father to his son, Zen—many of those closest to him haven't been so lucky. In the span of one year, he mourned the
passing of seven friends and family members, including Corey Haim and Michael Jackson. In the wake of those tragedies, he's
spoken publicly about the dark side of fame, lobbied for legislation affording greater protections for children in the entertainment
industry, and lifted the lid off of what he calls Hollywood's biggest secret. Coreyography is his surprising account of survival and
redemption.
Let Love Rule is de biografie van de artist himself, Lenny Kravitz, over de eerste 25 jaar van zijn leven. Nederlandse uitgave. Een
openhartige, intelligente en grappige biografie. In zijn langverwachte autobiografie vertelt rockster Lenny Kravitz, zoon van een
Joodse vader en een Afro-Amerikaanse moeder hoe hij uitgroeide van verlegen jongen tot artiest met internationale sterrenstatus.
Het boek beschrijft de eerste 25 jaar van zijn leven. Lenny is zeer openhartig over alle facetten van zijn jonge jaren. Over zijn
relatie met zijn ouders, hun scheiding, maar ook over platenbazen die aanvankelijk geen idee hadden hoe ze hem in de markt
moesten zetten (‘Prince meets John Lennon’). Let Love Rule is een persoonlijke, grappige en ontroerende autobiografie van een
van de belangrijkste stemmen in de hedendaagse muziek. Lenny Kravitz zegt zelf over zijn biografie: 'Deze memoir schrijven was
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een schitterende ervaring die mij opnieuw door de eerste 25 jaar van mijn leven leidde, vanaf mijn geboorte tot aan de release van
mijn eerste album. Gedurende die reis, vol avontuur, vond ik mijzelf en mijn stem. Daarbij ervaarde ik dat liefde het pad effende en
dat liefde mijn boodschap zou worden.'
Bryan Cranston, de man die beroemd werd als Walter White uit Breaking Bad, speelde zijn eerste rol als zevenjarige in een
reclamespot. Met zijn oudere broer speelde hij hele scènes na uit films die ze in de plaatselijke bioscoop zagen. Tot zijn vader
spoorloos verdween. Acteren werd aan de kant geschoven, misschien in een onbewuste poging om los te komen van zijn
afwezige vader. Hij werd politieagent. Tot hij op een dag, tijdens een roadtrip, het licht zag en oog in oog stond met zijn
authentieke roeping. Acteren: dat was wat hij met zijn leven wilde doen. Met veel humor en een bijzondere nederigheid is
Cranston de chroniqueur van zijn onwaarschijnlijke opgang van soapacteur tot wereldster. Geen onderwerp gaat hij uit de weg,
zoals weinigen dat durven. Cranston heeft veel te zeggen over aangeboren talent, over de voordelen, de nadelen en het
onderhoud ervan. Uiteindelijk gaat Een leven in stukken over de noodzaak en de kracht van hard werken.
Creativity, Inc. is een boek voor managers die hun werknemers willen leiden naar excellentie, een handleiding voor iedereen die
streeft naar originaliteit, en de allereerste, all-access reis naar het hart van Pixar Animation Studios. Het neemt je mee naar de
story meetings, de postmortems en de Braintrust-sessies en laat zien hoe je een cultuur bouwt waar creativiteit ontstaat en
floreert. Pixar domineert al bijna 20 jaar de animatiewereld. Films als de Toy Story-trilogie, Monsters, Inc., Finding Nemo, The
Incredibles, Up en WALL-E hebben box-office records gevestigd en wonnen samen 27 Academy Awards. Het plezier in het
vertellen van verhalen, de inventieve plots en de emotionele authenticiteit laten zien wat creativiteit werkelijk is. In dit boek onthult
Catmull de ideeën en technieken achter het succes en de winstgevendheid. Bij Pixar is een unieke omgeving gecreëerd met
processen die creativiteit beschermen en die ingaan tegen conventies: - Geef een goed idee aan een middelmatig team en ze
verkloten het. Geef een middelmatig idee aan een fantastisch team en ze repareren het of verzinnen iets beters. - Als je er niet
naar streeft om het onzichtbare zichtbaar te maken en het te begrijpen, dan ben je slecht voorbereid om leiding te geven. Managers zijn er niet om risico’s te vermijden. Ze moeten een omgeving creëren waar het veilig is voor anderen om risico’s te
nemen. - De kosten om fouten te voorkomen zijn vaak hoger dan de kosten om fouten te herstellen. - De communicatiestructuur
van het bedrijf is niet gelijk aan de organisatiestructuur. Iedereen moet elkaar kunnen praten. - Ga er niet vanuit dat algemene
overeenstemming leidt tot verandering – zelfs als iedereen aan boord is, kost het veel energie om een groep in beweging te
krijgen.
Tina Turner, de lang heersende Queen of Rock ‘n’ Roll, onthult in deze onthutsende autobiografie het nooit eerder vertelde
verhaal van een wonderbaarlijk leven in de spotlights. Alles komt aan bod: haar jeugd die ze katoenplukkend doorbracht in
Nutbush, Tennessee, haar reis naar de top samen met Ike Turner, haar wereldwijde succes in de jaren ’80, tot aan het
overweldigende succes van Tina: The Musical dit jaar. Tina vertelt eerlijk en onverbloemd over haar verleden, haar diepste dalen
en hoogste pieken, en alles daartussenin. My love story is een inspirerend, aangrijpend en verrassend verhaal over een carrière
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van meer dan 60 jaar in de muziekgeschiedenis, en is net zo gedenkwaardig en vermakelijk als elk van haar grootse hits.
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