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Libby Day was zeven toen haar moeder en twee zusjes werden vermoord. Libby
wist het huis te ontvluchten, de ijskoude januarinacht in. Ze overleefde en
getuigde tegen haar broer Ben, die werd veroordeeld voor de
slachtpartij.Vijfentwintig jaar later is een genootschap ervan overtuigd dat Ben
niet de moordenaar is. Ze vragen Libby om details, bewijzen waarvan ze hopen
dat die Ben zullen vrijpleiten. Stukje bij beetje komt de onvoorstelbare waarheid
uit...
Chris Thrall left the Royal Marines to find fortune in Hong Kong, but following a
bizarre series of jobs he ended up homeless and hooked on Crystal Meth. He
began working for the 14K, the city's most notorious crime syndicate, as a
nightclub doorman in the Wan Chai red-light district. Heavily in psychosis, he
uncovered a huge global conspiracy, made all the more confusing by the 'Foreign
Triad' - a secretive expat clique in cahoots with the Chinese mafia. Desperate,
addicted and alone in the neon glare of Hong Kong's seedy backstreets, Chris
Page 1/14

Read Book Eating Smoke One Mans Descent Into Crystal Meth Psychosis In
Hong Kongs Triad Heartland Chris Thrall
was forced to survive in the world's most unforgiving city, addicted to the world's
most dangerous drug. Engaging, honest and full of Chris's irrepressible humour,
this remarkable memoir combines gripping storytelling with brooding menace as
the Triads begin to cast their shadow over him. The result is a truly psychotic
urban nightmare.
‘Wat een prachtig boek. Het knappe van McCarthy is dat hij veel dreiging tussen
de regels door laat voelen [...]. Boven alles heeft De weg een geweldige stijl,
pakkende personages en genoeg materiaal om een avond lang over te praten.’
– Ionica Smeets in de Volkskrant Nadat er een gloeiende vuurzee over het land
is geraasd, doorkruisen een man en zijn zoontje het doodse Amerikaanse
landschap. In deze met as bedekte, vergane wereld volgen zij de weg naar het
zuiden. Het enige wat hen rest is te overleven in de snijdende kou, zonder elkaar
te verliezen. Ze zijn alles voor elkaar. De weg is een bespiegeling over de dunne
scheidslijn tussen beschaving en woestenij, en over de alomvattende en soms
beangstigende liefde die een kind voor zijn ouders voelt. Een ijzingwekkend
meesterwerk.
Zelf koken plaatst de mens tussen natuur en cultuur dat is de plek waar we mens
het gelukkigst zijn. Pollan laat ons zien hoe de mens tot de meest vernuftige
methoden kwam om rauw voedsel om te zetten in verrukkelijke spijzen en dat
Page 2/14

Read Book Eating Smoke One Mans Descent Into Crystal Meth Psychosis In
Hong Kongs Triad Heartland Chris Thrall
zelf koken dé manier is om gezonder en gelukkiger te worden. Met verhalen over
zijn zoektocht aan de hand van vuur, water, lucht en aarde laat hij ons
thuiskomen in de keuken. Met zijn krachtige proza en sterk betoog zou Pleidooi
voor zelf koken wel eens net zo invloedrijk kunnen worden als Pollans eerste
boek The Omnivore s Dilemma. emThe Washington Post `Een mooie passage
over de relatie tussen barbecue en offeren aan de goden wisselt hij af met het
verhaal van ontploffend zelfbrouwbier in de kelder van huize Pollan, een levendig
portret van de zuurkoolbacterie of een meditatie over de relatie tussen kaas, seks
en dood. emNRC Handelsblad
Binnen de grenzen van de voormalige Verenigde Staten heeft een christelijke
beweging de macht gegrepen. In deze nieuwe Republiek Gilead dient eenieder
naar de letter van het Oude Testament te leven. Vanfred, de vertelster, behoort
tot de nieuwe klasse der 'Dienstmaagden', die slechts één doel heeft: zich voort
te planten. Alleen 's nachts in haar sobere kamer is ze vrij om zich over te geven
aan haar illegale herinneringen: het lezen van boeken, haar eigen naam, het nu
irrelevant geworden begrip 'liefde'. In een sobere stijl, die afwisselend koele
observatie, ontroering, wanhoop, hartstocht en wrange humor reflecteert, legt
Vanfred het zwarte hart bloot dat schuilgaat achter de kalme façade van een
reactionair establishment. Een regime dat bepaalde stemmingen in onze
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maatschappij tot een even logische als huiveringwekkende conclusie doordrijft: is
dat een futuristisch schrikbeeld, of de ware nabije toekomst van Amerika? Het
verhaal van de Dienstmaagd verscheen in 2017 als een tiendelige tv-serie, met
in de hoofdrollen Elisabeth Moss, Samira Wiley en Joseph Fiennes. De serie
werd lovend ontvangen en won vijf Emmy's. In 2018 wordt het tweede seizoen
uitgezonden.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Marcella Hazan
(1924-2013) wordt beschouwd als een van de grootste Italiaanse
kookboekenauteurs. De klassieke Italiaanse keuken is haar meesterwerk: het is
een toegankelijk en duidelijk standaardwerk en geschikt voor een groot publiek,
van beginnende thuiskoks tot gevorderde chefs. Als geen ander weet Hazan de
geuren, kleuren en smaken van de échte Italiaanse keuken over te brengen.
Iedereen die houdt van heerlijk eten zou dit kookboek in zijn kast moeten
hebben.
Coming Close is what the author calls "alternative autobiographies"--four stories,
each dealing freely with different, though sometimes overlapping, material
through which we understand the complexity of a man's life. In the previously
unpublished novella "Watching Father Die," a son sees his father die--both as
physical man and psychological symbol. At the same time, the son watches
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himself die, and cool rage balances warm compassion. "Drinking Smoke," and
"Moving in Place," have both been published in prestigious literary
magazines--New American Review and The Hudson Review. Like the novella,
each is concerned with an obsession. "Moving in Place" received a Fels Award of
the Coordinating Council of Literary Magazines as one of the five best stories of
the year. Finally, "Choosing a Name" focuses on how a man who is nameless,
though precisely identified in the first three stories, comes close to being B.H.
Friedman. Altogether, the four stories reinforce one another to become a
coherent, multi-faceted self-portrait.
Sir James G. Frazer (1854-1941) is famous as the author of The Golden Bough,
but his work ranged widely across classics, cultural history, folklore and literary
criticism as well as anthropology. A Fellow of Trinity College, Cambridge, for 62
years, Sir James G. Frazer devoted his life to research. This volume was first
published in 1930.
Van de auteur van Gone Girl Wind Gap: een broeierig gehucht in het diepe
zuiden van Amerika. Een plaats waar het ‘oude geld’ nog regeert maar zich
schoorvoetend mengt met het ‘gewone’ volk. Waar bijna elke tiener aan de
drugs is en de helft van alle inwoners in dezelfde fabriek werkt. Dit is het dorp
waar journalist Camille Preaker opgroeide en waarnaar ze nooit meer terug wil
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keren. Maar als juist hier twee jonge meisjes op gruwelijke wijze worden
vermoord, moet ze erheen om verslag te doen. Dan dreigt het verleden Camille
in te halen. Want hoe komt het dat ze zich identificeert met de dode meisjes?
Wat is er gebeurd tussen Camille en haar moeder? En wat heeft dit allemaal te
maken met de dood van haar zusje, jaren geleden? Over Teerbemind ‘Zo
creepy als een thriller maar zijn kan.’ **** VN Detective & Thrillergids ‘Als ik zeg
dat dit een geweldig debuut is, druk ik me nog te zacht uit. Ik heb in jaren niet
meer zo’n genadeloos spannend boek gelezen. (...) De laatste dertig pagina’s
waren bijna ondraaglijk, ik kon níét meer stoppen.’ Stephen King
Chris Thrall left the Royal Marines to find his fortune in Hong Kong, but instead
found himself homeless and addicted to crystal meth. Soon he began working for
the 14K, Hong Kong's largest triad group, as a doorman in one of their nightclubs in the Wanchai red-light district.
Is Scripture the origin of the Halakhic system, which defines the norms of
Judaism? At stake is not the starting point of discrete bits of legal data, but the
origin of the comprehensive structure comprised by the Halakhic categoryformations. As scripture serves as the natural starting point for inquiries into the
origins of Judaism it is quite natural to treat Scripture as the base line and the
Halakhic category-formations as the variable when seeking the origin of the
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system. But what happens when we treat the system as the base line and
Scripture as the variable?
This study is a major addition to understanding the problems of social inequality
and the nature of caste and kinship. A full account is given of the social structure
of the region, emphasizing the continuity of principles, which govern relations
between castes and relationships within castes. The ethnographic data bear in
particular on: the nature of untouchability; models of caste ranking; the way in
which 'traditional' family structures adapt to a diversification of the economy and
the debate about the 'instability' of regimes of generalized exchange. Originally
published in 1979.
In Als de rook om je hoofd is verdwenen vertelt Caitlin Doughty hoe ze op achtjarige leeftijd
een leeftijdgenootje dood ziet neervallen. Dit moment raakt haar diep, maar haar ouders, die
ook getuige zijn van het ongeluk, weigeren erover te praten. Ze hekelt de manier waarop haar
ouders, en vele anderen in het Westen, met de dood en dode mensen omgaan en besluit
daarom op twintigjarige leeftijd in een crematorium te gaan werken. Over haar jaren in het
crematorium schrijft ze zonder iets te verbloemen over het dode lichaam, het ophalen van
lijken, de preparatie in het crematorium, de verbranding, de verwerking van botten en het
verzamelen van de as. Op liefdevolle wijze en met de nodige (zwarte) humor maakt ze de
dood bespreekbaar.
We cannot control how every chef, packer, and food handler might safeguard or compromise
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the purity of our food, but thanks to the tools developed through physics and nanotech and the
scientific rigor of modern chemistry, food industry and government safety regulators should
never need to plead ignorance when it comes to safety assurance. Compiled
THAT the moral concepts are ultimately based on emotions either of indignation or approval, is
a fact which a certain school of thinkers have in vain attempted to deny. The terms which
embody these concepts must originally have been used—indeed they still constantly are so
used—as direct expressions of such emotions with reference to the phenomena which evoked
them. Men pronounced certain acts to be good or bad on account of the emotions those acts
aroused in their minds, just as they called sunshine warm and ice cold on account of certain
sensations which they experienced, and as they named a thing pleasant or painful because
they felt pleasure or pain. But to attribute a quality to a thing is never the same as merely to
state the existence of a particular sensation or feeling in the mind which perceives it. Such an
attribution must mean that the thing, under certain circumstances, makes a certain impression
on the mind. By calling an object warm or pleasant, a person asserts that it is apt to produce in
him a sensation of heat or a feeling of pleasure. Similarly, to name an act good or bad,
ultimately implies that it is apt to give rise to an emotion of approval or disapproval in him who
pronounces the judgment. Whilst not affirming the actual existence of any specific emotion in
the mind of the person judging or of anybody else, the predicate of a moral judgment attributes
to the subject a tendency to arouse an emotion. The moral concepts, then, are essentially
generalisations of tendencies in certain phenomena to call forth moral emotions. However, as
is frequently the case with general terms, these concepts are mentioned without any distinct
idea of their contents. The relation in which many of them stand to the moral emotions is
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complicated; the use of them is often vague; and ethical theorisers, instead of subjecting them
to a careful analysis, have done their best to increase the confusion by adapting the meaning
of the terms to fit their theories. Very commonly, in the definition of the goodness or badness of
acts, reference is made, not to their tendencies to evoke emotions of approval or indignation,
but to the causes of these tendencies, that is, to those qualities in the acts which call forth
moral emotions. Thus, because good acts generally produce pleasure and bad acts pain,
goodness and badness have been identified with the tendencies of acts to produce pleasure or
pain. The following statement of Sir James Stephen is a clearly expressed instance of this
confusion, so common among utilitarians:—“Speaking generally, the acts which are called right
do promote, or are supposed to promote general happiness, and the acts which are called
wrong do diminish, or are supposed to diminish it. I say, therefore, that this is what the words
‘right’ and ‘wrong’ mean, just as the words ‘up’ and ‘down’ mean that which points from or
towards the earth’s centre of gravity, though they are used by millions who have not the least
notion of the fact that such is their meaning, and though they were used for centuries and
millenniums before any one was or even could be aware of it.”
Alles wat je als ouder moet weten over het eerste jaar met je kind Een pasgeboren baby is een
klein wonder dat naast grote blijdschap - veel vragen, zorgen en twijfels met zich meebrengt.
In Baby's eerste jaar wordt alles behandeld wat ouders moeten weten over het eerste
levensjaar van hun kind: verzorging, voeding, slaapgewoonten, huilbuien, kinderziekten,
omgevingsgevaren en veiligheid. Dit alles in een maand-tot-maandbenadering, inclusief het
geruststellende 'Wat jouw baby al kan'. Er zijn aparte hoofdstukken over vader worden, Eerste
Hulp, adoptie en aangeboren afwijkingen. 'Baby's eerste jaar is hét standaardwerk dat de
Page 9/14

Read Book Eating Smoke One Mans Descent Into Crystal Meth Psychosis In
Hong Kongs Triad Heartland Chris Thrall
vragen van talloze ouders heeft beantwoord. Betrouwbaar en geruststellend: een onmisbare
informatiebron!'
Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn
verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke
domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte
TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition
geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze
boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden
van prachtige wereldliteratuur werken.
Wanneer Alina de gave van het licht blijkt te hebben, wordt ze opgeleid tot Grisha. Hun leider,
de Duistering lijkt begaan met het volk van Ravka. maar heeft stiekem andere plannen. Vanaf
ca. 15 jaar.

Origins of Madness: Psychopathology in Animal Life provides information
pertinent to the abnormal behavior in animals and its bearing on human
psychopathology. This book discusses the behavioral abnormalities of animals in
the wild or under circumstances of confinement, as in circuses, laboratories,
households, and zoos, where the abnormalities appear without intention.
Organized into 11 sections encompassing 44 chapters, this book begins with an
overview of psychosomatic studies in animals. This text then examines the two
fundamental methods for producing experimental neuroses. Other chapters
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consider the practical implication of the basic parallelism between animal and
human neuroses. This book discusses as well the emotional disorders
responsible for the inability of psychoneurotic patients and experimentally
neurotic animals to cope with real life situations as they happen. The final chapter
deals with the method that produces a striking behavior abnormality in dogs. This
book is a valuable resource for veterinarians and clinical psychologists.
Eating SmokeOne Man's Descent Into Drug Psychosis in Hong Kong's Triad
Heartland
A student of Darwin, John Lubbock applied evolutionary theory to the
development of human civilisations in this influential 1870 publication.
Het hart van alle dingen is een grootse roman over een grootse eeuw. Laat je
meevoeren van Londen naar Peru, van Philadelphia via Tahiti naar Amsterdam,
in een verhaal vol buitengewone personages: missionarissen, vrijheidsstrijders,
avonturiers, astronomen, zeekapiteins, en bovenal Alma Whittaker, de heldin van
dit verhaal, een vrouw die haar tijd een stap vooruit was. Alma wordt geboren in
een bekende familie van botanisten en groeit op tot een onafhankelijk meisje met
een grote honger naar kennis. Het duurt dan ook niet lang voor zij haar eigen
onderzoeksproject start. Maar terwijl haar studie haar meetrekt in de mysteries
van de evolutie, wijst de man van wie ze houdt haar een tegengestelde richting.
Page 11/14

Read Book Eating Smoke One Mans Descent Into Crystal Meth Psychosis In
Hong Kongs Triad Heartland Chris Thrall
Een verhaal vol avontuur, passie, verovering, natuur én liefde, in de typische
warme stijl van de auteur van Eten, bidden, beminnen.
Logboek van een van de meest spectaculaire odyssees uit de tijd van de Tweede
Wereldoorlog. In mei 1943 stort een Amerikaanse bommenwerper in de Stille
Oceaan en zinkt. Boven het oceaanoppervlak verschijnt het hoofd van een jonge
luitenant, de piloot van de bommenwerper, die verwoede pogingen doet om op
een stuk drijvend hout te klimmen. Zo begint een van de meest indrukwekkende
odyssees van de Tweede Wereldoorlog. Hoofdpersoon is Louis Zamperini, die
als hardloper uitblinkt tijdens de Olympische Spelen in Berlijn en in de Tweede
Wereldoorlog uitgroeit tot een toonbeeld van wilskracht en
doorzettingsvermogen.
Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als toen het in 1954
verscheen, schept 'Heer van de vliegen' een gewelddadig, treff end beeld van de
menselijke natuur, en wat er met deze gebeurt als de beschaving ten onder gaat.
Een groep schooljongens stort neer op een onbewoond eiland. Zonder ouders of
ander volwassen toezicht moeten ze met elkaar samenwerken om te overleven,
waar ze jammerlijk in falen. Hun strijd om het bestaan krijgt geleidelijk steeds
meer barbaarse trekken. Heer van de vliegen werd bij verschijning met lof
overladen, maar commercieel succes bleef in eerste instantie uit. Geleidelijk aan
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werd het echter een cult-favoriet onder studenten en critici, en werd het vaak
vergeleken met Salingers De vanger in het graan wat betreft invloed op de
moderne literatuur.
Negen mannen. Allen in een verschillende levensfase, allen weg van huis, en allen
proberen ze – in de buitenwijken van Praag, naast een Belgische snelweg, in een
goedkoop Cypriotisch hotel – te begrijpen wat het betekent om te leven, in het hier en
nu. Szalay trekt een lijn van de lente van de jeugd tot de winter van de oude dag, en
brengt in Wat een man is deze verschillende levens samen om mannen te laten zien
zoals ze zijn: lachwekkend en niet in staat zich goed uit te drukken, shockerend en
verachtelijk, levenslustig, meelijwekkend, hilarisch en vol oprecht verlangen. Terwijl de
jaren deze mannen achtervolgen, wordt de inzet verbijsterend hoog in dit
doordringende portret van eenentwintigste-eeuwse mannelijkheid.
Offers definitions for English words and phrases, along with observations about the
evolution of the dictionary since its first edition and tables that contain information for
such topics as countries and chemical elements.
'TOUGH, TOUCHING... IT'S A RIGHT GOOD READ' - DAILY TELEGRAPHAt 16, Mark
Time wants to become either a geologist or a Royal Marines Commando. So which
does he choose? Despite his love of basalt, he chooses the career that teaches him
how to kill... and sh*t in plastic bags.Knowing his weak body will have to shape up to
complete thirty weeks of commando training, Mark prepares for the Royal Marines by
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sleeping in his shed wearing only plastic bags. He braves pain by ordering his mate to
attack him while trapped in a sleeping bag. He starves himself in a stupid urban survival
exercise, turning down the offer of crispy pancakes from his bewildered mother.He is
ready.Some might say for the nut house...Often hilarious and yet shockingly sobering,
this is the true story of a boy who joins one of the world's most elite military units with
only naivety and incompetence equalling his will to succeed.'A cover to cover
laughathon' - SOLDIER MAGAZINE
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