Where To Download Gillian Mckeiths Food Bible How To Use Food To Cure
What Ails You

Gillian Mckeiths Food Bible How To Use Food To
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In de koude winter van 1847 zet de Stella Maris vanuit een door onrecht en hongersnood
geteisterd Ierland koers naar New York. Aan boord bevinden zich honderden vluchtelingen.
Onder hen een dienstbode met een verterend geheim, de bankroete Lord Merridith met zijn
vrouw en kinderen, een ambitieuze auteur en een schrijver van revolutionaire balladen. Maar
op de dekken waart ook een vermomde moordenaar rond die hunkert naar wraak.
In De sirene introduceert Val McDermid de internationaal geprezen thrillerserie met
psycholoog Tony Hill, waarmee ze jarenlang de bestsellerlijst aanvoerde. Normaliter werkte
psycholoog Tony Hill alleen met seriemoordenaars die veilig achter de tralies zaten. In De
sirene, het eerste deel van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks van Val McDermid, is het
anders – deze is op vrije voeten... Als er in Bradbury vier gruwelijk toegetakelde lijken worden
gevonden, slaat de angst in de stad toe. De politie is het spoor bijster en schakelt klinisch
psycholoog Tony Hill in voor een profiel van de dader. Tony’s privéverleden maakt hem
uitermate geschikt om de zieke geest van de seriemoordenaar te begrijpen, maar tegelijkertijd
maakt het hem ook het perfecte volgende slachtoffer. Al snel ontwikkelt de zaak zich tot een
duister en morbide schaakspel, waarbij Tony al zijn ervaring moet aanspreken om te
overleven... Val McDermid is de internationale bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol
Jordan-reeks, waarvan De sirene het eerste deel is. Haar werk is onderscheiden met o.a. de
Diamond Dagger Award en de Gold Dagger Award, de prijs voor de beste Engelse thriller. Ze
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wordt in meer dan dertig talen uitgegeven en haar werk is wereldwijd al meer dan 16 miljoen
keer verkocht.
De heroïsche geschiedenis van een oorlogsschip en zijn bemanning in de Tweede
Wereldoorlog, voor en tijdens een gevaarlijke convooi-escortering naar Rusland langs de
noordelijke route.
A guide to using your Enneagram personality type to understand your approach to eating,
dieting, and exercise • Shows how the Enneagram system of personality types can explain
your relationship to food, emotional triggers and childhood patterns around eating, food
choices, best methods for weight loss or gain, possible addictions, love (or not) for
entertaining, and the right exercise method to keep you motivated • Includes an Enneagram
food-personality test and explains how understanding your Enneagram type allows you to alter
your subconscious programming and become not only physically, but emotionally healthier •
Provides examples of healthy and unhealthy expressions of each personality type’s
relationship to food and exercise Have you ever wondered why some people seem to adore
food, while others find eating simply a need? Why some people just love to work out and
others absolutely abhor anything to do with physical exercise? Why some love entertaining,
while others would rather spend a quiet evening alone? In The Enneagram of Eating, Ann
Gadd reveals how the well-known Enneagram system of personality types can explain your
relationship to food and exercise. Including an easy Enneagram food-personality test to find
your type, she devotes a full chapter to each of the 9 personality types. She provides an
understanding of each type’s emotional eating triggers, including the emotional wounds and
childhood patterns that formed them, what exercise regime will keep you motivated, why you
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entertain the way you do (or don’t), and the best methods for weight loss or gain. The author
examines how we view our bodies, how we deal with food and eating, our behaviors when
dining out or hosting a dinner party, possible addictions, and where our enthusiasm (or lack
thereof) for exercise originates. Stressing how our emotional health affects our physical selves,
the author provides examples of healthy and unhealthy development within each type. Gadd
shows how knowing how each type reacts around food will make it easier for us to alter our
subconscious programming and become not only physically, but emotionally healthier. Offering
fascinating insight into our subconscious attitudes toward food, she aims to inspire you to
become more aware of your approach to eating in general, so you can develop healthier and
happier ways of being.
Marianne Williamson is een internationale bestseller auteur en een wereldberoemde spirituele
leraar. Haar boeken hebben miljoenen mensen geholpen om de transformerende kracht van
de liefde te ontdekken. De spirituele teksten in 365 Wonderdagen helpen je om deze kracht in
praktijk te brengen, zodat er wonderen op je pad komen! 'Als je er één per dag leest, is het
makkelijker om op liefde gericht te blijven en je niet te laten leiden door angst, zorgen,
schaamte, schuldgevoelens en alle andere zaken die niets met liefde te maken hebben. De
dagelijkse keuze om liefdevolle gedachten te blijven denken bepaalt welke wonderen zich in
ons leven voordoen. Ben je bereid om deze ge-schenken te ontvangen? Ik bid dat dit boek
daar een bijdrage aan mag leveren.' Marianne Williamson
A comprehensive health resource offers information on the health effects, benefits, and uses of
food and how nutrition affects one's overall well-being and quality of life, with specific foodbased remedies for common diseases and ailments.
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Why is it... That almost all the processed foods we eat contain the same handful of
ingredients?That these handful of ingredients are produced by only a handful of multinationals? That some cereals contain more salt per serving than a packet of crisps?That
served with milk, sugar and raisins, some cardboard packets have been said to be more
nutritious than the cereal they contain? That there are half the number of dairy farms in the UK
than there were 10 years ago?That over the same period the turnover of the top 20 global
dairy corporations has increased by 60%? That over 60% of all processed foods in Britain
contain soya?That the UK government's Committee on the Toxicity of Food judged that eating
soya could have hormone-disrupting effects? That in 1970, a hundred grams of an average
chicken contained less than 9 grams of fat, but today it contains nearly 23 grams of fat?That
the amount of protein in that chicken has fallen by more than 30%? That children aged 4-14 in
the UK get 16-17% of their daily calories from processed sugars?That the World Health
Organisation's recommended limit is 10%? That industrialised farming uses 50 times more
energy than traditional farming?That livestock farming creates greater carbon emissions than
all of global transport put together?That some salmon farmers dye their fish?That sugar could
be as bad for you as tobacco?That you might have been better off eating butter rather than
margarine all along?That industrial processing removes much of the nutritional value of the
food it produces?That by changing our diets we could reduce cancers by a third?That
corporations are shaping our bodies, our minds and the future of the planet? Eat Your Heat
Out explains how big business took control of what we eat – and why so few of us even
noticed. Crossing the globe in search of agribusiness's darkest secrets, Felicity Lawrence
uncovers some startling facts and stomach-churning figures. Essential reading for anyone who
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cares about their health and our planet.
Change Your Habits and discover the only path to health and wellbeing. In this, her first book,
Valeria Lozano shares all the wisdom that she has acquired whilst completely transforming her
own life which has now had a positive impact on millions of people. Here you will learn that
good health is so much more than a lack of illness: it's also being willing to live an energy-filled
life in good spirits. The need to change your habits doesn't mean that you have to modify your
life from one day to the next, but rather that you should gradually incorporate the little changes
needed to restore natural balance to your body while you hardly notice that it's happening.
Valeria reveals the correct formula to obtain good health (65% nutrition + 20% exercise + 15%
sleep) and explains that we must take care of all the aspects of our life - both physical,
emotional and mental -to reach our very own optimal condition and by doing so, forget about
excess weight, chronic illness and emotional disorders. This book makes easy and accessible
reading, backed by the latest scientific evidence and with more than 100 easily prepared
recipes, and it will become essential for all those who hope to gain a healthy, energetic and
joyful life for themselves and for their family.
Dit boek stelt een manier om naar relaties te kijken voor die fundamenteel anders is dan
eender welk boek dat je eerder hebt gelezen. De inzichten in dit boek zullen je helpen om alle
mensen (met inbegrip van jezelf, je partner, je familieleden, je vrienden en je collega's) beter te
begrijpen en zo al je relaties, niet enkel je liefdesrelaties, te transformeren. De concepten die
George Pransky voorstelt in dit boek behoren bij de krachtigste concepten die ooit zijn
geformuleerd. De vele klinische casestudies, weergaves van sessies en interviews zorgen
ervoor dat dit boek heel gemakkelijk te lezen is en illustreren hoe het begrijpen van deze
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concepten het leven en de relaties van mensen volledig kan veranderen.
Alles of niets! is een gelaagde feelgoodroman van topauteur Gillian King. Leef mee met Nikki,
die in de trein de aantrekkelijke Thijs ontmoet. Ze is op slag over haar ex heen. Enige
probleempje: Thijs heeft een vriendin. Die óók al ervaring heeft met vreemdgaan. Tja, de liefde
is en blijft een slagveld... en Gillian King laat absoluut niet iedereen ongeschonden uit de strijd
komen. De Haagse auteur is op haar best in mozaïekverhalen, zoals ook bleek in haar eerdere
bestsellers Zestig dagen en Zwart-wit.
A best-selling diet makeover guide in Great Britain, published for an American audience,
shares a host of true stories and practical advice designed to help readers overcome personal
obstacles to losing weight, in a ten-step program complemented by a two-week start-up plan.
Reprint.
Een vrouw loopt door de straten van Manhattan en overdenkt, omgeven door de grandeur en
de kakofonie van de metropool, met intens verlangen de precaire liefdesrelatie waarin ze zich
heeft gestort. Een Iers meisje en haar moeder zijn dolgelukkig dat ze op visite worden
gevraagd bij de betoverende Coughlans, met hun jurken van groene crêpe georgette, zilveren
schoenen en chique diners, maar ze vertrekken uiteindelijk teleurgesteld. Een Ier in NoordLonden kijkt terug op zijn leven als jongeman, toen hij met zijn vrienden sleuven groef,
dromend van een goudschat nu is hij zowel in Ierland als in Engeland een buitenstaander, en
toch draagt hij het embleem van zijn geboorteland op zijn hart. Heiligen en zondaars is een
verhalenbundel die zich kenmerkt door Edna O Briens lyrische stijl, haar krachtige evocaties
van steden en landschappen, en de indrukwekkende greep die ze heeft op haar personages
en hun verlangens en tegenstrijdigheden.
Page 6/21

Where To Download Gillian Mckeiths Food Bible How To Use Food To Cure
What Ails You
In Australië al meer dan 100.000 exemplaren verkocht! Het leven van de twaalfjarige Eli Bell is
ingewikkeld, met een verdwenen vader, een broertje dat weigert te praten, een junkiemoeder,
een heroïne dealende stiefvader en een ex-gedetineerde en crimineel als oppas. Toch staat hij
open en vrolijk in het leven en probeert hij een goed mens te zijn in een krankzinnige wereld.
Maar het lot zorgt steeds voor nieuwe problemen, met Tytus Broz, de legendarische
drugsdealer, voorop. Dan wordt Eli’s moeder gearresteerd en moet hij bij zijn onbekende
vader aankloppen, waardoor hij oog in oog komt te staan met de criminelen die zijn wereld
overhoopgooiden. En tot overmaat van ramp wordt hij ook nog eens verliefd op het meisje van
zijn dromen... Jongen verslindt heelal is een hoogst originele en bruisende debuutroman over
broederschap, het lot, familiebanden, ongewone vriendschappen en ware liefde. Over Jongen
verslindt heelal Winnaar van de Debut Fiction Award en Book of the Year bij de Australian
Indie Awards ‘Een van de beste Australische romans die ik ooit heb gelezen. Dit boek zal me
lang bijblijven.’ – The Guardian ‘Trent Daltons spetterende en uitmuntende debuut laat de
typische coming-of-ageroman verbleken. Dit is een geweldig debuut.’ – Publishers Weekly,
starred review ‘Een schitterende roman met meerdere verhaallijnen, en prachtig geschreven.
Buitengewoon.’ – Booklist, starred review
Robert Langdon, een Amerikaanse kunsthistoricus, wordt verdacht van moord in het Louvre,
wat hem dwingt via cryptische aanwijzingen de ware schuldige te vinden. Vanaf ca. 16 jaar.
From ancient Greek lore to vampire movies and modern medicine, what other herb invokes
such strong feelings in people as allium sativum—better known as garlic? Most people know
garlic can season food and may even protect from evil spirits but they may not know it can cure
colds, attract lovers, and sweeten luck—until now. A Miscellany of Garlic reveals all of the
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splendors of this amazing plant, including: to keep them safe and strong, Egyptian slaves
chewed on garlic while building the pyramids eating garlic can help repair lung damage caused
by smoking Tibetan monks were banned from eating garlic—due to its reputation as an
aphrodisiac large quantities of raw garlic can prevent roundworm and other parasites and a
mixture of crushed garlic and water can rid roses of aphids Packed with hundreds of aromatic
facts, trivia, and quick-to-table recipes, A Miscellany of Garlic is an homage to the savory herb
no garlic lover can resist.
DIV We have become obsessed by food: where it comes from, where to buy it, how to cook it
and – most absurdly of all – how to eat it. Our televisions and newspapers are filled with
celebrity chefs, latter-day priests whose authority and ambition range from the small scale
(what we should have for supper) to large-scale public schemes designed to improve our
communal eating habits. When did the basic human imperative to feed ourselves mutate into
such a multitude of anxieties about provenance, ethics, health, lifestyle and class status? And
since when did the likes of Jamie Oliver and Nigella Lawson gain the power to transform our
kitchens and dining tables into places where we expect to be spiritually sustained? In this
subtle and erudite polemic, Steven Poole argues that we're trying to fill more than just our
bellies when we pick up our knives and forks, and that we might be a lot happier if we realised
that sometimes we should throw away the colour supplements and open a tin of beans. /div

Vlak na zijn aankomst in Amsterdam wordt een jonge man overvallen en voor
dood achtergelaten. Hij heeft geen papieren, niemand weet wie hij is. Maar Pieter
Posthumus kan de identiteit van de onbekende achterhalen: Ben Olssen, een
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Zweedse expert op het gebied van olie- en gaswinning. Hij was in Amsterdam
voor Earth 2050, de door milieuactivisten zwaar belaagde internationale
conferentie die net van start is gegaan. Terwijl Posthumus steeds dieper verstrikt
raakt in de zaak Olssen, vindt er op de Wallen nog een moord plaats...
Barmhartig is het daverende slotakkoord van de Posthumus Trilogie
Los licuados verdes no sólo están de moda: gracias a ellos puedes maximizar tu
salud y bienestar ¿Sabías que tomar un licuado verde al día, hecho a base de
frutas y vegetales, puede incrementar dramáticamente la cantidad de nutrientes
que necesita tu cuerpo para protegerte? Todas las autoridades en el área de la
salud recomiendan de seis a ocho porciones de frutas y vegetales al día, pero
muy pocos seguimos ese consejo. La prestigiosa fisioterapeuta y chef Kristine
Miles pone a tu alcance más de 300 deliciosas y sencillas recetas que además
de activar y mejorar tu digestión, te ayudarán a: *Perder peso. *Desintoxicar tu
cuerpo. *Incrementar tu energía. *Combatir las enfermedades cardíacas.
*Prevenir la diabetes, la depresión y ciertos tipos de cáncer. *Estimular tu
sistema inmunológico. *Mejorar tu cabello y piel. La biblia de los licuados verdes
es ideal para aquellas personas que pretenden hacer un cambio radical en su
alimentación y buscan soluciones inmediatas que les ayuden a mantener una
buena salud y apariencia, además de tener una experiencia inolvidable en el
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paladar. Cada una de estas recetas te muestra cómo combinar vegetales verdes
y frutas exquisitas para obtener los licuados más nutritivos que jamás hayas
tomado: desempolva tu licuadora, abraza la salud y siéntete increíble.
Zeemansgraf is een van Val McDermids spannendste thrillers tot nu toe. Als in
Zeemansgraf van bestsellerauteur Val McDermid in het Engelse Lake District na
een stortvloed aan regen een lijk met tatoeages tevoorschijn komt, brengt dat
veel oude legendes tot leven. Is het werkelijk een zeeman die na de muiterij op
de Bounty terugkeerde naar Engeland? En was hij echt bevriend met de dichter
Wordsworth? Literair analyticus en Wordsworth-specialist Jane Gresham, zelf
geboren in het Lake District, wil de zaak tot op de bodem uitzoeken. Naarmate ze
meer aanwijzingen verzamelt, lijkt het er echter op dat de dood haar op de hielen
zit. Plotseling is Jane verwikkeld in een mysterie dat meer dan 200 jaar teruggaat
– een spel op leven en dood, met een miljoenenpremie als ultieme prijs... Val
McDermid is de internationale bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordanreeks. Haar werk is onderscheiden met o.a. de Diamond Dagger Award en de
Gold Dagger Award, de prijs voor de beste Engelse thriller. Ze wordt in meer dan
dertig talen uitgegeven en haar werk is wereldwijd al meer dan 16 miljoen keer
verkocht.
‘Deze meeslepende psychologische thriller maakt indruk met zijn beschrijvingen
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van de impact van familiegeheimen én met zijn dramatische, onverwachte
einde.’ New York Review of Books Het is winter en griezelig stil op het vakantieeiland Belport, voor de Australische kust. Slecht nieuws brengt Kate naar dit
uitgestorven oord, en haar verdriet wordt met de dag groter als ze meer te weten
komt over het geheime leven dat haar man bleek te leiden. Abby, als bewoner
van het eiland, is gewend aan de stille winters, maar dit jaar wordt haar wereld
op zijn kop gezet wanneer ze bewijzen vindt die haar man in een wel heel kwaad
daglicht stellen. Niets op dit eiland is wat het lijkt, en pas als de twee vrouwen
samenkomen kunnen ze de waarheid ontdekken over de mannen in hun levens...
‘Geen lezer zal dit boek teleurgesteld wegleggen, daarvoor zit het domweg te
slim in elkaar.’ – **** Algemeen Dagblad over In het niets
There have been famous chefs for centuries. But it was not until the second half
of the twentieth century that the modern celebrity chef business really began to
flourish, thanks largely to advances in media such as television which allowed
ever-greater numbers of people to tune in. Food Media charts the growth of this
enormous entertainment industry, and also how, under the threat of the obesity
"epidemic," some of its stars have taken on new authority as social activists,
while others continue to provide delicious distractions from a world of potentially
unsafe food. The narrative that joins these chapters moves from private to public
Page 11/21

Where To Download Gillian Mckeiths Food Bible How To Use Food To Cure
What Ails You
consumption, and from celebrating food fantasies to fueling anxieties about food
realities, with the questionable role of interference in people's everyday food
choices gaining ground along the way. Covering celebrity chefs such as Jamie
Oliver and Rachael Ray, and popular trends like foodies, food porn and fetishism,
Food Media describes how the intersections between celebrity culture and food
media have come to influence how many people think about feeding themselves
and their families - and how often that task is complicated when it need not be.
Gillian McKeith's Food BibleHow to Use Food to Cure what Ails YouPlume
From the bestselling author of You Are What You Eat Slim for Life is more than a
diet book—it's a whole new way of thinking about food and health. Drawing on the
same expertise that brings Olympic athletes and Hollywood stars to her nutrition
clinic in London, Dr. Gillian McKeith lays out a 28-day plan for flushing away bad
habits and establishing new eating patterns that will keep you thin and healthy for
life. Packed with detailed eating plans, practical tips, relevant nutritional
information, strategies for avoiding backtracking, and lush, full- color
photographs, Slim for Life is the all-in-one road map to a whole new you.
Boost your energy with all-natural smoothies, shakes, green drinks, power shots,
and fermented beverages. Best-selling author Stephanie Tourles offers more
than 120 delicious and super-nutritious recipes that can be made with a common
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kitchen blender. Brighten your day with drinks like Green Grapefruit Refresher,
Ginger-Lime Mocktini, Pain-Away Chlorella Smoothie, and Sunbutter Banana
Protein Shake. With plenty of vegan options and a variety of natural sweeteners
to choose from, there’s no shortage of nourishing, energizing, and irresistible
choices.
‘Nicotine’ van Nell Zink is een verslavende roman van een spraakmakende schrijver.
Nell Zinks debuut ‘De rotskruiper’ was genomineerd voor de Guardian First Book
Award. ‘Misplaatst’ was genomineerd voor de National Book Award. Werkloze Penny
heeft altijd tegen haar familie gerebelleerd – door helemaal normaal te zijn. Haar
moeder is lid van een Zuid-Amerikaanse indianenstam, haar vader is een joodse
sjamaan met een psychedelisch ‘holistisch centrum’. Maar haar leven komt op z’n
kop te staan wanneer haar vader overlijdt en Penny zijn geboortehuis erft. Ze ontdekt
dat er krakers wonen die vechten voor de rechten van rokers en wordt hun wereld
ingezogen. ‘Nicotine’ gaat over familie – die je bij je geboorte hebt gekregen én die je
zelf verzamelt – en over obsessie, idealisme en bezit.
It's now proven beyond all doubt that eating more leafy green vegetables helps to
prevent cancer. This book offers information on how food affects your health, wellbeing, ageing, ability to fight disease and quality of life. It covers common illnesses and
diseases.
Cambiar de hábitos es el único camino hacia la salud y el bienestar. En éste, su primer
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libro, Valeria Lozano nos comparte toda la sabiduría que la llevó a transformar su vida
por completo y que ha impactado positivamente la vida de millones de personas.
Incluye 100 recetas nutritivas, deliciosas y muy mexicanas. Valeria, con casi 2 millones
de seguidores en Facebook, es editora de la guía de alimentación mensual Hábitos
Magazine, con más de 17 000 suscriptores y autora del programa Cambia de hábitos.
Aquí aprenderás que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad: es vivir
con energía, con ganas, con buen humor, y que cambiar de hábitos no significa
modificar tu vida de un día para otro, sino incorporar pequeños cambios que
restaurarán el balance natural de tu cuerpo sin que apenas lo notes. Valeria nos revela
la fórmulade la salud (65% alimentación + 20% ejercicio + 15% sueño) y nos explica
que debemos cuidar todos los aspectos de nuestra vida -tanto físicos como
emocionales y mentales- para alcanzar este estado óptimo y, así, olvidarnos del
sobrepeso, las enfermedades crónicas y los desórdenes emocionales. De lectura ágil y
accesible, respaldado con evidencia científica de vanguardia y con más de 100
deliciosas recetas de fácil preparación, este libro está destinado a convertirse en la
biblia de todo aquel que anhele para sí y para su familia una vida plena de salud, de
energía y de amor.
Tot enkele jaren geleden was Jonathan Safran Foer afwisselend vegetariër en
vleeseter.Toen hij echtgenoot en vader werd, stelde hij zichzelf de vraag: waarom eten
we dieren? En zouden we ze ook eten als we wisten hoe ze op ons bord
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terechtkomen? In een briljante synthese van filosofie, literatuur, wetenschap en
undercoverjournalistiek onderzoekt Foer in Dieren eten de verschillende verhalen die
we onszelf vertellen om ons eetgedrag te rechtvaardigen van folklore tot populaire
cultuur, van familietradities tot westerse mythen en laat hij zien hoe die verhalen onze
onwetendheid in stand houden. Dieren eten getuigt van sterke morele gedrevenheid en
grote ruimhartigheid, voor mensen en voor dieren. Het is geschreven met de stilistische
brille en creativiteit die Foers twee vorige boeken tot bestsellers maakten. Het resultaat
is een prikkelend en uitdagend boek over de verhalen die ons verteld worden en de
verhalen die ons verteld moeten worden.
Welcome to Gillian's Boot Camp... Fourteen days in which you will turn around your diet
and turn around your life. Whether you are a diet procrastinator, you've got more
excuses than a fifth former trying to get out of gym class or you just need a bit of
motivation from the best nutritionist in the business, get ready to lose weight simply and
easily, and keep it off for good. There are plenty of recipes to choose from and you will
also get to take your own health quiz so that you'll not only look great but feel in tip-top
condition too. 'If it's weight you want to lose, you've come to the right place. There's
good reason why I call it Gillian's Boot Camp! This is going to be rigorous, intensive and
you'll love the results - I guarantee it!'
In Danielle Steels roman De reis lijkt het huwelijk van Maddy en Jack Hunter een
sprookje. Maar niets is wat het lijkt... Voor de buitenwereld is het huwelijk van Maddy
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en Jack een sprookje: een gelukkig stel met allebei een droomcarrière. Maddy is
presentatrice bij het journaal en Jack is directeur van een televisiestation. De
werkelijkheid is het tegenovergestelde. Elke dag wordt Maddy gepest en gekleineerd
door Jack. Wanneer zij beroepshalve betrokken raakt bij een commissie die zich inzet
voor mishandelde vrouwen, opent dat haar ogen en begint ze aan een reis. Een
innerlijke reis op weg naar vrijheid voor zichzelf... Danielle Steel heeft van haar 100
boeken rond de 800 miljoen exemplaren verkocht in 69 landen. Meer dan 20 van haar
romans zijn verfilmd voor televisie en haar boeken staan steevast in de bestsellerlijst
van The New York Times. www.daniellesteel.com
Drie jaar na 9/11 wordt de weduwe van een omgekomen brandweerman opnieuw
geconfronteerd met haar verlies.
If your resolutions tend to look much the same from one year to another and you are
suffering from the suspicion that someone, somewhere is having more fun that you,
then you need something to revitalise your lust for life. A YEAR IN HIGH HEELS is here
to help. This book will guide you through the months with a perfectly co-ordinated
combination of culture and challenges. With a monthly muse to inspire, and a
suggested title for that soon-to-be-formed book club, dumbing down is so last season.
Erin O'Connor, Diane von Furstenberg, Matthew Williamson and others share their
secrets about their favourite places - so the next time you check in you'll know what to
check out - while Dita von Teese, Anya Hindmarch and Christian Lacroix show you how
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to undress, how to go green and how to appreciate opera. Eclectic, practical and
fantastical, A YEAR IN HIGH HEELS is crammed with fascinating stories, inspiring
ideas and surprisingly sensible advice. Forget who, when, why and what to wear. Get
ready to wow!
Als jongeman hield Daniel Klein een schriftje bij met korte citaten en levenslessen van
grote filosofen, voorzien van eigen commentaar. Op gevorderde leeftijd vindt hij het
schriftje terug. Hij raakt opnieuw geïnspireerd door deze denkers en door wat ze te
melden hebben over de juiste manier van leven. Met veel humor en zelfrelativering
voert Klein de lezer langs de grote namen van de filosofie. Met aanstekelijk plezier
maakt hij duidelijk wat hedonisme, existentialisme, de leer van de vrije wil en al die
andere stromingen eigenlijk inhouden – en vooral wat ze betekenen voor uw en zijn
persoonlijk leven en voor dat van zijn hond.
Handboek voor een gelukkiger leven van de grande dame van de spiritualiteit Iedereen
heeft af en toe last van zelfafkeuring. Bijna allemaal hebben we gedachten als: ik ben
niet goed genoeg, mooi genoeg of belangrijk genoeg. Zo worden we echter niet
geboren, het wordt ons aangeleerd. Het boek Het leven houdt van je zit vol
inspirerende verhalen en krachtige meditaties, oefeningen en gebeden. Louise en
Robert bieden je een praktische filosofie op basis van zeven stappen om jezelf te leren
accepteren en om van jezelf te gaan houden. 'Het leven houdt van je' is een van Louise
Hays geliefdste affirmaties. Het is de kerngedachte die haar leven en werk verwoordt.
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Samen met Robert Holden onderzoekt zij in dit boek wat 'het leven houdt van je'
werkelijk betekent. Bestsellerauteur Louise Hay heeft wereldwijd meer dan 50 miljoen
boeken verkocht van Je kunt je leven helen. Haar leer gaat vooral uit van affirmaties en
positief denken. Al meer dan 30 jaar helpt zij mensen over de hele wereld om hun
krachten voor persoonlijke groei en zelfheling te ontdekken en te ontwikkelen. Robert
Holden is onder andere de auteur van Happiness NOW!, Shift Happens! en Be Happy.
Hij is bekend geworden door zijn gastoptreden over zijn innovatieve werk op het gebied
van psychologie en spiritualiteit in de Oprah Winfrey Show. Over dit boek: 'Geschreven
met eindeloos veel liefde en begrip, een inspiratie om het leven anders te gaan
bekijken en ervaren.' - lezersreactie op internet Over eerdere boeken van Louise Hay:
'Lijfboek', Het beste van twee werelden.' - Lof 'Louise Hay: even simpel als krachtig.' Trouw
Presents recipes for a variety of smoothies made from fruits and vegetables to help in
such areas as losing weight, fighting heart disease, and preventing diabetes.
Op het zonovergoten Griekse eiland Skios wordt de gelauwerde wetenschapper doctor
Norman Wilfred verwacht als eregast van de Fred Toppler Foundation. Hij blijkt
verrassend jong en charmant te zijn - helemaal niet de intimiderende geleerde die men
had verwacht. Al snel zijn alle gedistingeerde gasten die van heinde en verre zijn
gekomen om hem te ontmoeten verkocht. Niet in de laatste plaats Nikki, de mooie en
doortastende organisatrice. Aan de andere kant van het eiland arriveert op hetzelfde
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moment Nikki's oude schoolvriendin Georgie voor een heimelijke vakantie met jetsetter
en notoire rokkenjager Oliver Fox. Ze heeft met hem afgesproken in een prachtige
vakantievilla. Maar hij komt niet opdagen en ze blijkt door een onfortuinlijke samenloop
van omstandigheden de villa te moeten delen met een pedante en kalende professor
die de weg en zijn koffer kwijt is. Het enige wat hij nog heeft is zijn vreselijk belangrijke
speech waar door gasten van over de hele wereld reikhalzend naar wordt uitgekeken
Gillian King is helemaal terug met de levensechte feelgoodroman ‘Ik mis je’. Als na
het uitgaan Charlottes beste vriendin Bo omkomt door een auto-ongeluk dat zij
overleeft, wordt ze gek van schuldgevoel. Charlie vertrekt uit Wassenaar en probeert
haar leven op te bouwen los van Bo en los van Carsten, Bo’s broer op wie ze in stilte
verliefd is. Dan valt ze voor de mooie praatjes van James, een jongen van wie iedereen
kan zien dat hij slecht nieuws is. Charlie raakt steeds verder verwijderd van Carsten en
steeds meer in de greep van James. Het lukt haar niet om dit te doorbreken. Tot ze tien
jaar later terugkeert naar Wassenaar. ‘Ik mis je’ is Gillian King op haar best!
‘Verslavingswaarschuwing: stoppen met lezen is onmogelijk.’ – Lisette Jonkman
Inspecteur Lindsay Boxer is in ‘De vierde seconde’ vastberadener dan ooit. En dat
terwijl er een zenuwslopende rechtszaak tegen haar loopt na een schietpartij die een
tiener fataal werd. Ze zoekt de rust op in het huis van haar zus aan de rustige kust van
San Francisco. Tijd om uit te rusten wordt haar niet gegund, want het badplaatsje wordt
opgeschrikt door meerdere brute moorden. Ook al is ze op non-actief gesteld, Lindsay
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zou Lindsay niet zijn als zij niet samen met haar vriendinnen op onderzoek uit zou
gaan! Kan ze zich op een nieuwe moordzaak storten, terwijl ze zelf verdachte in een
zaak is? Laat je meeslepen door Pattersons vierde deel in de ‘Women’s Murder
Club’-reeks over vriendschap, romantiek en misdaad. James Patterson (1947) is een
wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam
was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken
gepubliceerd, waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76
titels stonden op nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder
President vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een
van de meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het
meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide
zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere romans en kinderboeken op zijn naam
staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene
prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar Award van de
Mystery Writers of America en de Literarian Award van de National Book Foundation.
De maagdenkooi is eigenlijk een dubbele kooi: in de binnenste kooi zitten de vrouwen
en meisjes opgesloten. Over deze vrouwenkooi heen staat weer een grotere kooi
waarin de hele islamitische cultuur zit opgesloten.' Ondanks bedreigingen blijft Ayaan
Hirsi Ali pleiten voor de vrijheid van moslimvrouwen en haalt zij fel uit naar de
verdedigers van de multiculturele samenleving. Zo noemt ze het uithuwelijken van
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moslimmeisjes niet geïmporteerde liefde, maar geïmporteerde liefdeloosheid,
gearrangeerde verkrachting. In De maagdenkooi zijn Ayaan Hirsi Ali's essays en
lezingen uit 2003 en 2004 bijeengebracht, aangevuld met haar ervaringen als tolk voor
Somalische vrouwen in blijf-van-mijn-lijfhuizen en asielcentra. Met haar onverschrokken
optreden schaart Ayaan Hirsi Ali zich in de internationale gelederen van vrouwen als de
Iraans-Franse schrijfster Chahdortt Djavann, de Nobelprijswinnares Shirin Ebadi en de
Algerijns-Noorse cabaretière Shaban Rachmani, die allen de strijd aanbinden met de
onderdrukking van vrouwen door de islam.
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