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Let us guide you on every step of your travels. From deciding
when to go, to choosing what to see when you arrive, Insight
Guide Mexico is all you need to plan your trip and experience
the best of Mexico, with in-depth insider information on mustsee, top attractions like Chichén Itzá, the Riviera Maya,
Mexico City, Palenque and Colonial Oaxaca and hidden
cultural gems like riding the world's most scenic railroad
aboard the Ferrocarril Chichuahua al Pacífico. This book is
ideal for travellers seeking immersive cultural experiences,
from exploring Teotihuacán, Uxmal and Meixcan folk art, to
discovering Artesanía and Mexican music. - In-depth on
history and culture: explore the region's vibrant history and
culture, and understand its modern-day life, people and
politics - Excellent Editor's Choice: uncover the best of
Mexico, which highlights the most special places to visit
around the region - Invaluable and practical maps: get around
with ease thanks to detailed maps that pinpoint the key
attractions featured in every chapter - Informative tips: plan
your travels easily with an A to Z of useful advice on
everything from climate to tipping - Inspirational colour
photography: discover the best destinations, sights, and
excursions, and be inspired by stunning imagery - Inventive
design makes for an engaging, easy-reading experience Covers: Mexico City and its Surroundings; Baja California;
Through the Sierras; El Bajio and the Colonial Heartland;
Jalisco and Michoacán; Acapulco and the Pacific Beaches;
The Gulf Coast; Oaxaca; Tabasco and Chiapas; The Yucután
About Insight Guides: Insight Guides is a pioneer of fullcolour guide books, with almost 50 years' experience of
publishing high-quality, visual travel guides with user-friendly,
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modern design. We produce around 400 full-colour print
guide books and maps, as well as phrase books, picturepacked eBooks and apps to meet different travellers' needs.
Insight Guides' unique combination of beautiful travel
photography and focus on history and culture create a unique
visual reference and planning tool to inspire your next
adventure.
VN Thriller van het jaar 2015 Rachel neemt elke ochtend
dezelfde trein. Elke dag hobbelt ze over het spoor, langs een
rij charmante huizen in een buitenwijk van Londen, en stopt
daar altijd voor hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke ochtend
naar een stel dat op hun terras ontbijt. Ze heeft inmiddels het
gevoel dat ze hen persoonlijk kent en noemt hen ‘Jess en
Jason’. Hun leven – in Rachels ogen – is perfect. Een beetje
zoals haar eigen leven dat ooit was. Op een dag ziet ze iets
vreemds in hun tuin. De trein rijdt gewoon weer door, maar
voor Rachel verandert alles. Niet in staat om het voor zichzelf
te houden, stapt ze naar de politie met haar verhaal, wanneer
blijkt dat 'Jess' vermist wordt. Hiermee raakt ze niet alleen
verwikkeld in de gebeurtenissen die volgen, maar ook in de
levens van iedereen die erbij betrokken is. Maar wie is er te
vertrouwen? Heeft ze meer kwaad dan goed gedaan door
zich met deze zaak te bemoeien? 'Wat een personages, wat
een setting, wat een boek! Het is Alfred Hitchcock voor een
nieuwe generatie.' - Terry Hayes, auteur van Ik ben Pelgrim
'Niemand kan de levensangst van jongeren beter beschrijven
dan Jeffrey Eugenides. Zelfs J.D. Salinger niet.' the new york
times Over Huwelijk: 'Huwelijk grijpt het meest aan door het in
kaart brengen van Mitchells zoektocht naar een vorm van
geloof die de leegte in zijn hart kan vullen, en door
Madeleines zoektocht naar een manier om haar passie voor
literatuur om te zetten in een roeping. Het boek herinnert ons
op een unieke manier aan wat het betekent om jong en
idealistisch te zijn, op zoek naar ware liefde, en verliefd op
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boeken en ideeën.' the new york times 'Eugenides nam zich
voor nieuw leven in het versleten huwelijksidee te blazen, niet
alleen als pastiche of als iets ironisch, maar vooral als iets net
zo vol leven als de boeken op Madeleines boekenplank. Die
ambitie maakt hij meer dan waar. Zijn mededogen met zijn
personages doet denken aan Jonathan Franzen en diens
Correcties.' the guardian 'Eugenides laat de coming of ageroman voor een nieuwe generatie herleven. Het boek is trouw
aan zijn jonge helden en laat een prachtige stoet aan andere
personages de revue passeren: raadselachtige professoren,
feministische theoretici, neovictorianen, bezorgde moeders,
met al hun permanente investeringen in ideeën en idealen.'
publishers weekly * Jeffrey Eugenides (Detroit, 1960) is een
van de grootste Amerikaanse schrijvers van dit moment. Zijn
debuutroman De zelfmoord van de meisjes werd verfilmd
door Sofia Coppola. In 2003 kreeg Eugenides de Pulitzer
Prize, de belangrijkste Amerikaanse literaire prijs, voor zijn
tweede roman, Middlesex, waarvan meer dan drie miljoen
exemplaren werden verkocht. Terwijl haar Amerikaanse
medestudenten zich verdiepen in de onleesbare modieuze
filosofen van het moment, leest de 22-jarige Madeleine
Hanna negentiende-eeuwse Engelse liefdesromans, die haar
alles over het huwelijksleven kunnen vertellen. Madeleine is
keurig, iets te degelijk voor haar bohemienvrienden, en haar
studententijd is tot nu toe niet heel opwindend geweest. De
kennismaking met twee jongens zal haar leven evenwel
volledig veranderen. Leonard Bankhead is een
charismatische eenling die over een onuitputtelijke
hoeveelheid energie lijkt te beschikken. Tegelijk is haar
vroegere goede vriend Mitchell Grammaticus geobsedeerd
door de gedachte dat Madeleine en hij zijn voorbestemd voor
eeuwig samen te zijn. Huwelijk is een prachtige roman over
een driehoeksrelatie tussen jonge, opgroeiende mensen, een
eeuwenoud thema dat Jeffrey Eugenides een geheel
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eigentijdse dimensie weet te geven. Zelden werd de werking
van het menselijk hart nauwkeuriger en mooier beschreven
dan in deze briljante roman over de schittering en de
wisselvalligheid van de liefde. In Amerika en de rest van de
wereld werd jarenlang uitgekeken naar deze roman,
Eugenides' eerste in negen jaar, en de verschijning ervan
wordt beschouwd als een van de grote literaire sensaties van
het decennium.
The Rough Guide to Guatemala (Travel Guide eBook)Apa
Publications (UK) Limited
Welkom in de Inn BoonsBoro! Het pand staat al eeuwen in
hartje Boonsboro. Het is vervallen en rijp voor de sloop, maar
redding is nabij: de drie broers Montgomery hebben het
gekocht en willen het opknappen om er een Bed & Breakfast
te beginnen. De Inn BoonsBoro... Beckett is architect, maar
hij is niet bang is voor het ruige werk - vooral niet bij deze
klus. Hij zou bijna denken dat hij zijn hart aan het pand heeft
verloren, ware het niet dat hij dat al kwijt is - aan Clare
Brewster. Ooit zijn stille liefde, nu een jonge weduwe met drie
zoontjes. Die hem ziet als een goede vriend. Hoe maakt hij
haar duidelijk wat hij voor haar voelt? De Inn BoonsBoro, het
heerlijke B&B waar deze trilogie over gaat, bestaat echt... en
is van Nora Roberts zelf!
Beschrijving in woord en beeld van de ontdekking van de
Maya-cultuur.
De memoires van Sherlock Holmes bevat elf van de
populairste Holmes-verhalen, waaronder Silver Blaze, over
‘the curious incident of the dog in the night-time’, The Greek
Pretender, met een rol voor Holmes’ broer Mycroft, en het
beroemde The Final Problem, een van Doyles persoonlijke
favorieten, waarin Sherlock het opneemt tegen
meestercrimineel Moriarty. Sherlock-scenarist Steve
Thompson schreef het voorwoord.
Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je
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kwetsbaar op te stellen in een wereld die gericht is op
perfectionisme en het nemen van risico’s zonder dat succes
gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of opvoeding
gaat: het is eng en moeilijk om je kwetsbaar op te stellen,
maar het is nog veel moeilijker om het niet te doen en jezelf
af te blijven vragen: wat als ik het wel had geprobeerd? We
verwachten van onszelf en van anderen dat we elke dag de
schijn ophouden om anderen te laten zien hoe goed we alles
voor elkaar hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna
niemand zich prettig bij voelt. We associëren het met
onzekerheid en risico’s. Toch zegt Brené Brown dat juist
kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven
als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt de lezer in De
kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionisme te laten
varen, kwetsbaarheid en te omarmen en uitdagingen aan te
gaan.
Are you worried and anxious about the present state of the
world? Are you concerned about your future and that of your
family? Do you want to live better, cheaper and healthier?
Without worrying about politics, war, money problems,
government surveillance, keeping up with the Joneses or
even the unthinkable -- nuclear Armageddon? Then consider
bugging out to Belize, the little English-speaking country on
the Caribbean Coast. It's so close, yet so far from most of the
world's problems. Bug Out to Belize by Lan Sluder tells you
how to do it: What areas are best ? How much does it costs
to live in Belize? How to get residency? What are the pitfalls
to avoid? And, how to make the move! Written by one of the
world's leading experts on Belize, an award-winning reporter,
editor and author of more than 20 books, Bug Out to Belize -new in 2018 -- can guide you to a better, more worry-free
future in beautiful Belize, the friendly, affordable, frost-free
and English-speaking little country on the Caribbean Coast.
BEST HOTELS AND RESTAURANTS IN BELIZE by Lan
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Sluder concentrates entirely on the two things most travelers
find critically important: lodging and food. It rates and reviews
the best hotels and restaurants in Belize. The book is based
on more than a quarter century of banging around Belize by
the writer. Lan Sluder, the award-winning author of 18 books
and ebooks on Belize, personally has stayed in hundreds of
hotels, resorts, inns and lodges in Belize since 1991 and has
visited and toured many more. He also has tried nearly every
restaurant in Belize.This travel guide rates and reviews 250+
top hotels and 125+ restaurants in all parts of the country and
in all price ranges. The best of the best are singled out with
special ratings of from one to five hearts. The five-heart spots
are truly extraordinary! No matter where you're going in
Belize or what your budget is you'll feel prepared to stay and
eat at the best possible places.Among the destinations in
Belize covered by this guidebook are:* San Pedro, Ambergris
Caye* Caye Caulker* Offshore islands* Lighthouse, Turneffe
and Glover's atolls* Belize City* San Ignacio* Belmopan City*
Mountain Pine Ridge* Corozal Town and Corozal District
including Cerros and Sarteneja* Orange Walk Town and
Orange Walk District* Hopkins* Placencia* Dangriga* Punta
Gorda and Toledo District* Bonus: This guide also rates and
reviews lodging and dining choices in Tikal and Flores,
Guatemala, and in Chetumal, MexicoWhether you're a budget
traveler who likes to stretch your vacation dollars, or whether
you're a luxury traveler for whom only the best will do, or if
you're somewhere in between, this handy, easy-to-carry
guide will be your best friend in Belize.If you want a big, fullservice guidebook on Belize, get Lan Sluder's Guide to Belize
or the more targeted Lan Sluder's Guide to the Cayes, Coast
and Beaches of Belize and Lan Sluder's Guide to Mainland
Belize.But if what you really need is expert advice on picking
the best hotels and restaurants, this is YOUR guide.Order this
guide today and save!
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Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee
mooie dochters, een intelligente zoon en een
goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft
alles wat haar hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter
Rose wegloopt met een onbekend vriendje, verstevigt
Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar
onberispelijke huis in een donkere gevangenis. Jongste
dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en stevige
medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het
mooie plaatje wordt slechts met moeite bij elkaar gehouden
en wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het
gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid over
Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder, moeder is een
indringende en intelligente thriller over de duistere kant van
moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef
eerder een veelbesproken autobiografische roman over haar
disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de
omgeving van New York.
Om getuige te kunnen zijn van de gebeurtenissen aan de
grens met Mexico besluit Francisco Cantú in 2008 dienst te
nemen bij de us Border Patrol, de Amerikaanse grenswacht.
De streep wordt een rivier is zijn persoonlijke verslag
daarvan. In extreme hitte en kou spoort hij illegalen op. Hij
detineert uitgeputte, uitgedroogde en wanhopige mannen,
vrouwen en kinderen. Hij onderschept drugspartijen en bergt
dode lichamen. Het werk eist een zware tol. Cantú krijgt
nachtmerries en neemt ontslag. Maar ook daarna blijft de
periode hem achtervolgen. In bloedstollend proza probeert hij
zijn geschiedenis een plaats in zijn dagelijks leven te geven.
Cantú laat ons meedenken over landsgrenzen en pakt daarbij
een van de grootste politieke en sociale problemen ter wereld
aan. Met zijn schrijnende verhalen over hoop en wanhoop,
over mensen die met gevaar voor eigen leven de grens willen
oversteken, dwingt Cantú ons te luisteren en mee te voelen.
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Hij zet vraagtekens bij de politiek en de vastgeroeste ideeën
over grenzen, waardoor niet alleen talloze levens van
migranten en hun families ontwricht raken, maar de
menselijkheid zélf geweld wordt aangedaan.
Mindful eten richt de aandacht op het hele proces - op alle
smaken, geuren, gedachten en gevoelens die bovenkomen
tijdens het eten. Of je nu simpelweg meer van het leven wilt
maken, overgewicht of een eetstoornis hebt, dit boek biedt
het gereedschap dat het opmerkelijke verschil kan maken.
Het eigen lichaam wijst de weg als je wilt uitvinden wat,
wanneer en hoeveel je nodig hebt.
??Buy the Paperback version of this book, and get the Kindle
eBook version for FREE?? Do you want to find the inspiration
to make positive changes? Want to overcome obstacles?
Want to figure out what you're supposed to be doing with your
life? Are you suffering from depression and want a way out?
Are you looking for some quirky inspiration? Then keep
reading. During this rapturous adventure, you will become
empowered to take that step you have been putting off for so
long. Let the true you step forward and dazzle the world.
Become what you were born to be. This book literally
changed my life! I empathised and resonated with every
emotion that Liam felt, and it made me realise that I had to
make some big changes. Heather Crozier The story follows
my journey from being a football-mad, lager-drinking, drugtaking, drug-dealing atheist in 2011 to, twelve months later,
being in Guatemala for the end of the Mayan calendar and
heading to Peru. Ayahuasca is calling me to the Amazon. The
book interweaves my spiritual travels in the Americas and
pivotal life events like the death of my mother, domestic
abuse and dealing with depression. Suicide seemed the only
option as my depression intensified. I thought drugs would be
the best option, taking a large overdose of something. I didn't
want to jump in front of a train or a car and ruin people's
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commute and make disruption, and I didn't want to make a
mess of it and end up a cabbage. I said to my body and my
mind, 'I'm gonna give you three years to sort this out and try
everything to get better. I'd have either happiness or death. If
that meant becoming a monk, I'd do it; if it meant getting a
sex change, I'd do it. I needed a path and direction. I needed
something to live for. I wasn't going to fanny about. If I really
wanted to die, I had to prove it to myself, and I had three
years to do it. Here we go... I absolutely loved Dealer to
Healer. A memoir that reads like the craziest adventure novel,
it's a book you will likely never forget. This is a book that will
make you laugh, will make you cry, and above all, will make
you think. Highly recommended. Johanna Craven This book
will help you find the inner willpower and strength to change
the fabric of who you are. You will become brave and fearless
enough to break free from the role society has given you and
step into your own power. Join me on this crazy journey of
love and laughter. Change is possible. You just have to be
big enough and bold enough to listen to your inner guide, be
at the forefront of human evolution, and step into a life that
best serves you and those around you. Get your head stuck
into this book and allow your eyes to open. "If you want to be
part of the adventure, then scroll up and click the Add to Cart
button".
EASY BELIZE How to Live, Retire, Work and Buy Property in
Belize, the English Speaking, Frost Free Paradise on the
Caribbean Coast, Second Edition 2016, by Lan Sluder, is the
complete guide for anyone considering relocating or retiring to
Belize, and for anyone thinking of buying property or building
a home in Belize. This is the fully updated, revised and
expanded Second Edition. In 40 chapters, 460 pages and
170,000 words, with dozens of photographs and maps, it
covers everything you need to know: Where are the best
areas of Belize to live? Can you still find affordable
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beachfront land in Belize? What do things cost in Belize?
How to find the best values on real estate Facts on health
care in Belize Truth about safety and security What pitfalls
and problems should you avoid? Options for residency How
much per month do you need to live in Belize? Tax savings in
Belize Qualified Retired Persons (QRP) program How to
stretch your dollars in Belize. While this books is primarily a
guide for those thinking about retiring, relocating or buying
property in Belize, it also includes comprehensive information
on hotels and restaurants. It also covers what to do and see
in Belize, including diving, snorkeling, boating, fishing, caving,
visiting Maya sites and other adventures. This makes Easy
Belize handy for your "check-it-out" scouting trip to Belize.
Easy Belize provides detailed information on all the major
areas of Belize, whether inland or on the coast and cayes:
Corozal Town and Corozal District; the islands of Belize
including Ambergris Caye (San Pedro) and Caye Caulker and
the small offshore cayes; Belmopan City, San Ignacio/Santa
Elena and Benque Viejo in Cayo District; Dangriga, Hopkins
and Placencia in Stann Creek District; the Punta Gorda and
Maya villages areas in Toledo District; and Belize City and
rural Belize District. Lan Sluder has been reporting on Belize
for 25 years. He is the author of more than a dozen books
and ebooks on the country, including Fodor's Belize, Living
Abroad in Belize, Bug Out to Belize and San Pedro Cool.
Het moderne leven drijft de mens voort. De haast, het
constante rennen, is gevangen in deze roman, waarin
verschillende verhalen zijn vervlochten tot één geheel. Zo is
er Anoeschka, een jonge Moskoviete, die gebukt gaat onder
de zorg voor haar gehandicapte zoontje. Ze vlucht en kiest
daarmee voor een dakloos bestaan in de Moskouse metro.
Daarnaast is er het verhaal van meneer Kunicki en de
geheimzinnige verdwijning van zijn vrouw en zoontje op een
Kroatisch schiereiland. De onderbrekingen in dit verhaal
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houden de lezer, die wacht op de ontknoping van dit
mysterie, in grote spanning.

All you need to inspire every step of your journey. An indepth book, now with free app and eBook. From deciding
when to go, to choosing what to see when youarrive, this
Insight Guides book is allyou need to plan your trip and
experience the best of Central America, within-depth
insider information on must-see, top attractions like the
Riviera Mayaand hidden cultural gems like diving in
Belize. · Insight Guide Central America is idealfor
travellers seeking immersive cultural experiences, from
exploring ManuelAntonio National Park, to discovering
Lake Arenal · In-depth onhistory and culture: enjoy
special features on the European Conquest
andtraditional crafts, all written by local experts ·
Includesinnovative, unique extras to keep youup-to-date
when you're on the move - this guide comes with a free
eBook, and anapp that highlights top attractions and
regional information and is regularlyupdated with new
hotel, bar, restaurant, shop and local event listings ·
Invaluablemaps, travel tips and practical information
ensure effortless planning, andencourage venturing off
the beaten track · Inspirationalcolour photography
throughout - Insight Guides is a pioneer of fullcolourguide books · Inventive design makesfor an
engaging, easy reading experience About Insight
Guides: Insight Guides is a pioneer offull-colour guide
books, with almost 50 years' experience of
publishinghigh-quality, visual travel guides with userfriendly, modern design. Weproduce around 400 fullcolour print guide books and maps, as well as
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phrasebooks, picture-packed eBooks and apps to meet
different travellers' needs.Insight Guides' unique
combination of beautiful travel photography and focus
onhistory and culture create a unique visual reference
and planning tool toinspire your next adventure.
Nora Roberts verkocht ruim 500 miljoen exemplaren
wereldwijd Simone, Mi en Tish zijn al sinds hun jeugd
hartsvriendinnen. Na hun eindexamen zijn ze van plan
gezamenlijk naar New York te vertrekken, voor nieuwe
avonturen met z’n drieën. Maar eerst is het
zomervakantie, en Mi en Tish proberen Simone te
helpen om over haar gebroken hart heen te komen nadat
haar vriendje het heeft uitgemaakt. Een bioscoopavondje
lijkt hun de perfecte afleiding. Als Simone even naar het
toilet is, hoort ze schoten vanuit de zaal. Ze belt meteen
het alarmnummer, en door haar snelle reactie wordt nog
erger voorkomen. Het incident kost vele levens, en voor
de overlevenden zal niets ooit nog hetzelfde zijn. Ook de
drie schutters zijn dood – maar zij waren niet het brein
achter het plan. De echte dader is woedend, ontevreden
met het resultaat, en zweert wraak... De pers over Nora
Roberts ‘I love Nora Roberts.’ Stephen King
‘Amerika’s favoriete auteur.’ The New Yorker ‘Nora
Roberts is een superster.’ The New York Times ‘De
succesvolste auteur ter wereld.’ The Washington Post
Een gewonde legerofficier wordt liefderijk verzorgd door
een generaalsvrouw en haar dochter.
Insight Guides: all you need to inspire every step of your
journey. From deciding when to go, to choosing what to
see when you arrive, this is all you need to plan your trip
and experience the best of Guatemala, Belize and the
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Yucatán, with in-depth insider information on must-see,
top attractions like the Mayan sites of Chichén Itzá and
Tikal, as well as the best of the Riviera Maya. · Insight
Guide Guatemala, Belize and the Yucatán is ideal for
travellers seeking immersive cultural experiences, from
exploring the variety of Maya sites, to discovering
Mexico's charming colonial city of Mérida. · In-depth on
history and culture: enjoy special features on the Maya
civilisation, the colourful Guatemalan costume and the
stunning birdlife in all three countries, all written by local
experts · Includes innovative, unique extras to keep you
up-to-date when you're onthe move - this guide comes
with a free eBook, and an app that highlights top
attractions and regional information and is regularly
updated with new hotel, bar, restaurant, shop and local
event listings · Invaluable maps, travel tips and practical
information ensure effortless planning, and encourage
venturing off the beaten track · Inspirational colour
photography throughout - Insight Guides is a pioneer of
full-colour guide books · Inventive design makes for an
engaging, easy reading experience About Insight
Guides: Insight Guides is a pioneer of full-colour guide
books, with almost 50 years' experience of publishing
high-quality, visual travel guides with user-friendly,
modern design. We produce around 400 full-colour print
guide books and maps, as well as phrasebooks, picturepacked eBooks and apps to meet different travellers'
needs. Insight Guides' unique combination of beautiful
travel photography and focus on history and culture
create a unique visual reference and planning tool to
inspire your next adventure.
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Surprise! This travel guide focuses on Mainland Belize,
and it's the only guide in print that does. Many travelers
come to Belize mainly for its islands and atolls, with their
great diving, snorkeling, fishing and other marine sports.
That's totally understandable. However, many of us also
value Belize for what it offers on the Mainland. There is
so much to do and see on the Mainland that you can
spend weeks or months exploring the 8,867 square miles
of rainforest, savannah and coastal areas and still not
see it all. This is THE guide for those whose primary
interest is Mainland Belize: Its rainforests, wildlife and
bird encounters, its caves, rivers and low mountains, its
amazing ancient Maya ruins and contemporary Maya
villages, its adrenalin-pumping outdoor adventures like
jungle trekking, hiking, mountain biking and cave tubing.
Of course, you can also enjoy the pleasures of the
beaches and the water on the mainland. In Placencia,
Hopkins and elsewhere, you're only a few splashes or a
short boat ride away from wonderful snorkeling, diving,
fishing and other maritime activities. Everywhere in
Belize you'll encounter its greatest treasure: the Belizean
people. If variety is the spice of life, Belize is red hot,
because the people of Belize come in myriad colors,
races, backgrounds, religions and cultures: Mestizo,
Creole, Maya, Garifuna, East Indian, Chinese,
Europeans and others, and often these are mixed
together in a creative gumbo of genes, languages and
traditions. If they share one common thing it is a
welcoming attitude. Sure, there are exceptions, but in
general you won't find friendlier folks than in Belize. If
you want to visit and enjoy other parts of Belize beyond
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the Mainland, get one of the other guides to Belize: Lan
Sluder's Guide to Belize, Lan Sluder's Guide to the
Cayes, Coast and Beaches of Belize and Best Hotels
and Restaurants in Belize. Sluder also has authored
every edition of Fodor's Belize has written books about
retiring and relocating to Belize, such as Easy Belize.
Altogether Lan Sluder has done 18 books and ebooks on
Belize. If for now your main interest is Mainland Belize,
you'll find this guidebook of value. It's based on a quarter
century of reporting on Belize. Lan Sluder has traveled to
every corner of this beautiful country. He has stayed in
more than 250 different hotels, inns, guesthouses,
resorts, lodges and hostels, and he has tried nearly
every restaurant in the country. So you get first-hand
knowledge. The "best of the best" in lodging, dining and
attractions are listed in RED and those that are truly
special are denoted with from one to five hearts. This
makes it even easier for you to use your time wisely and
to select the best hotels and restaurants. This book
covers every part of the land portion of Belize from
Corozal in the north, Punta Gorda in the south, San
Ignacio and Cayo District in the west, Belize City and
Belmopan in the middle and coastal areas from
Sarteneja to Dangriga, Hopkins, Placencia, Monkey
River and Punta Negra. A bonus: This guide also has
chapters on easy side trips to visit Tikal and Flores in
Guatemala and Chetumal in Mexico. Enjoy Belize! Thank
you for reading this guide.
Welkom in de Inn BoonsBoro! Het pand staat al eeuwen
in hartje Boonsboro. Het is vervallen en rijp voor de
sloop, maar redding is nabij: de drie broers Montgomery
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hebben het gekocht en willen het opknappen om er een
Bed & Breakfast te beginnen. De Inn BoonsBoro... Owen
is de georganiseerde broer, de man van de planning. Hij
is getrouwd met zijn mobiel, zijn checklist is altijd in de
buurt en hij laat absoluut níéts aan het toeval over. De
ontdekking dat zijn gevoelens voor Avery MacTavish die hij al jaren kent - veel verder gaan dan vriendschap,
brengt hem dan ook flink van zijn stuk. Ook al omdat het
verleden Avery geleerd heeft alles te wantrouwen wat op
liefde lijkt. Opeens ziet hij zich geconfronteerd met een
probleem dat geen logica kent en dus niet zomaar op te
lossen valt. Misschien met een beetje hulp van de Inn
BoonsBoro? De Inn BoonsBoro, het heerlijke B&B waar
deze trilogie over gaat, bestaat echt... en is van Nora
Roberts zelf!
Backpacker brings the outdoors straight to the reader's
doorstep, inspiring and enabling them to go more places
and enjoy nature more often. The authority on active
adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled
magazine, and the only magazine whose editors
personally test the hiking trails, camping gear, and
survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice
Awards, an industry honor recognizing design, feature
and product innovation, has become the gold standard
against which all other outdoor-industry awards are
measured.
New York, december 2015. De stad wordt geteisterd
door een vreselijke sneeuwstorm. Door een bizar toeval
kruisen drie mensen elkaars pad: een gedesillusioneerde
Amerikaan met pensioen, een vrijgezelle Chileense
vrouw van begin zestig en een jonge illegale immigrante,
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op de vlucht voor drugscriminelen. Ze raken tegen wil en
dank verzeild in een soort roadmovie waarin ze zich
moeten ontdoen van een lijk, een pistool en een auto.
Tijdens deze bizarre tocht leren ze elkaar steeds beter
kennen en langzaam vallen voor de lezer alle
puzzelstukjes op hun plaats. Met De winter voorbij heeft
Isabel Allende een rijke en hartverwarmende roman
geschreven over moed en immigratie, ouderdom en een
tweede kans. Want wat er ook gebeurd is in iemands
leven, iedereen verdient een tweede kans.
"Drive Me Loco is the authoity on travel by car to Costa Rica,
there is romance in the road less-graveled." ~ Washington
Post "I laughed a lot while reading the guide and the updated
info on this site gets better and better" ~ Jayne Tuggle The
Gingo's Guide To Driving Through Mexico and Central
America is an eBook combining 35 years of experience
offering the reader expert recommendations from real life
(yes, I've done it several times) information on driving your
vehicle through Mexico and Central America. We detail, in an
easy-to-read format, all the information necessary for a trip by
vehicle through Mexico and Central America. We chronicle a
trip by car through Mexico, Baja, Honduras, Guatemala,
Nicaragua, and Costa Rica. We also include information on
Belize, El Salvador, and Panama and South America.
Gringo's Guide will get you to where you want to go in Mexico
and Central America with an expanded Costa Rica
section---the jewel of Central America. If you are even
thinking about taking this trip you got to read this guide!" The
Drive The drive through Mexico and Central America is a
wonderful experience, however, it's not an adventure for
everyone. What type of person would like this sort of trip?
First and foremost, you go to like to drive---if the open road
turns you on then this is a great trip for you. Even through you
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could rush the trip, ideally it is better to have an open agenda
tat isn't too pressured by time. You don't need tons of money
but you should have a nice money reserve for emergencies
and potential car issues. Places and conditions change, thus
be prepared to make variations or detours altered from the
original directions; though generally speaking things in
Central America change slowly---except for Costa Rica where
it seems different every time I go back, which has been every
six months for the last decade. There is no one correct way of
doing anything and therefore if you find a way or route that
you feel is easier or less complicated, please send your
comments to us at DriveMeLoco so that your information may
be included in the next publication and so that the loco
community gets updated---we are stronger together. Which
Route? There are three main routes through Mexico, one is
along the Atlantic Coast (actually the Gulf of Mexico), the
second is through Central Mexico and Mexico City, and the
third is by the way of the Pacific Coast. From Texas the four
main entry points are El Paso, Piedras Negras, Laredo and
Brownsville. There are several east-west, north-south links as
you journey south through Mexico. The Pacific Coast route is
the hands down favorite among travelers. The roads are
better overall, drivers don't have to circumnavigate Mexico
City, and there are plenty of beautiful sites along the way.
Those travelers that have driven all three route agree that the
Pacific Coast route is by far the best. The route detailed in the
city-by-city portion of this guide is the Pacific Coast route of
Mexico, until Chiapas where I recommend diverting to the
interior to see the jewels left by the Mayan civilization. If
Central America is your goal, then the central route bogs you
down too much in Mexico City and the surrounding areas.
The Atlantic route is just plain hard on vehicles and the scenic
delightful places are fewer. Head for the Pacific Coast and
then south through Mexico. Lots more free info is available at
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our official website: drivemeloco.com Enjoy the journey!
Als de jonge Engelsman Ben Coates vastzit op Rotterdam
Airport, belt hij het leuke Hollandse meisje dat hij enkele
maanden daarvoor heeft leren kennen. Zij nodigt hem uit om
bij haar te komen eten. Ben besluit Ben om te blijven en
Nederland te omarmen als zijn nieuwe vaderland. Maar dat
blijkt nog niet zo eenvoudig, want al staan wij bekend om
gastvrijheid en gezelligheid, we kennen ook talloze
eigenzinnige gewoontes en tradities. We zijn trots op onze
liberale houding waar het gaat om zaken als abortus,
homorechten en drugsgebruik, terwijl we op andere punten
juist tamelijk ouderwets zijn. Om ons raadselachtige land te
leren kennen, reist Ben van het diepe zuiden naar het hoge
noorden, neemt hij een duik in ons verleden en stort hij zich
in het dagelijks leven van de Nederlanders. Zo neemt hij de
lezer mee op een vermakelijke, fascinerende en geestige
ontdekkingsreis door Nederland.
Een ongrijpbare meesterverteller aan het woord Met verhalen
die steeds meer samenhang blijken te vertonen, roept
Eduardo Halfon een wereld op die zich laat lezen als een
hecht opgebouwde roman. Ieder nieuw verhaal is op een
verrassende manier verbonden met de andere verhalen en
zet alles in een ander licht. Een joodse grootvader vertelt aan
zijn kleinzoon hoe hij Auschwitz overleefde dankzij een
Poolse bokser. Die had hem verteld welke woorden hij bij een
verhoor door een SS’er wel en welke hij niet moest
gebruiken. Maar welke woorden waren dat? We komen er als
lezer vlakbij, maar het antwoord krijgen we nét niet. Waarom
verschijnt die ene getalenteerde literatuurstudent, die
intrigerende gedichten schrijft, van de ene op de andere dag
niet meer op de universiteit? Docent Eduardo Halfon gaat
tevergeefs naar hem op zoek. En waar blijft de Servische
jazzpianist die in de straten van Belgrado op zoek is naar zijn
zigeunerroots? Hoe zit het eigenlijk met ons geheugen – kun
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je de werkelijkheid wel beschrijven? LA Times: ‘Halfon
vervaagt bewust de grenzen tussen roman, memoires en
overpeinzingen. De kracht van De Poolse bokser is, dat het
steeds is geworteld in het persoonlijke. Het is heel
toegankelijk en zeer ontroerend.’ The New York Times: ‘De
Poolse bokser heeft misschien wel nooit bestaan. En toch
vermindert dit op geen enkele wijze het plezier dat Halfons
verhalen bieden.’ El País: ‘Met zijn ingetogen en
nauwkeurige proza verkruimelt Halfon onbetreden werelden
en onthult hij het onbekende.’ Le Figaro: ‘Een ongelooflijk
goede schrijver, die Halfon, zijn woorden zijn droog als
kiezelstenen.’ Daily Telegraph: ‘De Poolse bokser staat
ergens tussen Roberto Bolaño en W.G. Sebald. Het is
raadselachtig, ongewoon en inspirerend.’
De zeventienjarige Greg Gaines leidt een onzichtbaar
bestaan op school en dat bevalt hem prima. Hij heeft één
vriend, Earl, met wie hij films maakt. Greg is de eerste om toe
te geven dat de films `fcking slecht' zijn, maar niemand krijgt
ze toch te zien. Wanneer klasgenote Rachel leukemie blijkt te
hebben, wordt Greg door zijn moeder min of meer
gedwongen Rachel bij te staan in deze moeilijke tijd. Greg
voelt daar helemaal niets voor, maar laat zich toch overhalen.
Algauw gaat het bergafwaarts met Rachel en de kans op
genezing lijkt met de dag kleiner te worden. Greg en Earl
besluiten een afscheidsfilm voor haar te maken. Het wordt De
Slechtst Gemaakte Film Aller Tijden, zoals Greg het zelf
noemt, maar wel een van de aangrijpendste en
indrukwekkendste ervaringen in het leven van de drie
jongvolwassenen.
De pelgrimstocht naar Santiago is het verhaal van Paulo
Coelho's reis langs de legendarische pelgrimsroute naar
Santiago de Compostella, op zoek naar oude wijsheid. Het
was een tocht die zijn leven voorgoed veranderde en hem
bracht naar een uitzonderlijk schrijverschap. In De
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pelgrimstocht naar Santiago wijst hij ons de weg naar de
kennis en wijsheid die wij allemaal in ons dragen.
Alba is het kind van een verboden liefde, waarmee haar
moeder schande bracht over de familie Trueba. Alba gaat op
zoek naar haar voorgeschiedenis en ontdekt drie
uitzonderlijke vrouwen. Ze tekent het levensverhaal op van
haar passionele moeder Blanca, van haar helderziende
grootmoeder Clara en van Clara’s mooie zus, Rosa de
Schone. Met deze meeslepende liefdesroman bereikte Isabel
Allende in één keer een miljoenenpubliek over de hele
wereld. Het huis met de geesten werd verfilmd met in de
hoofdrollen Antonio Banderas en Winona Ryder.
Op de pittoreske basisschool Pirriwee Public eindigt het
jaarlijkse ouderfeest in een chaos. Met gillende sirenes.
Schreeuwende mensen. Een verbijsterde schooldirecteur. En
een van de ouders: dood. Is er sprake van moord, een
tragisch ongeluk of van een vreselijk ontspoorde ruzie? Wat
de ouders van Pirriwee Public zullen leren is dat soms de
kleinste leugens het aller gevaarlijkst zijn... Grote kleine
leugens biedt een briljante kijk op ex-mannen en nieuwe
vrouwen, moeders en dochters, op schoolpleinschandalen en
de leugens die we onszelf vertellen om te overleven. Met
haar nieuwe roman bewijst Liane Moriarty wederom dat ze
een ster is in het schrijven van vlijmscherpe, grappige, soms
pijnlijke maar altijd intrigerende pageturners. ‘Grote kleine
leugens beklijft zelfs nog meer dan Het geheim van mijn
man.’ – THE NEW YORK TIMES
LAN SLUDER'S GUIDE TO BELIZE is the new, up-to-date
travel guide to this amazingly beautiful, diverse and exciting
English-speaking country on the Caribbean Coast. You'll
benefit from Lan Sluder's 25 years of reporting on Belize.
He's explored every corner of Belize many times, personally
stayed at more than 250 beach resorts, jungle lodges and
personality inns in Belize (and toured the rest) and has tried
Page 21/28

Acces PDF Guatemala Adventure Guide Free
Ebook
nearly every restaurant in the country. As the award-winning
author of more than 15 books on Belize, including Fodor's
Belize, Easy Belize and Living Abroad in Belize, Lan Sluder
knows the country and tells it like it is. This guide gives you
the latest scoop on snorkeling, diving, jungle trekking, hiking,
cave tubing, fishing, kayaking, sailing, visiting ancient Maya
ruins, caving, birding, wildlife spotting, horseback riding,
snorkeling with sharks and stingrays, diving with whale sharks
and other activities on the water and on land. It gives you
detailed, candid information on the best hotels, restaurants,
attractions and tours. And it also gives you tips on how to
avoid rip-offs and overpriced tourist traps. It shares tips on
stretching your travel dollars and provides itineraries and
choices for your budget, whether it's high, low or in-between.
This travel guide covers every destination in Belize, from
popular islands like Ambergris Caye and Caye Caulker to the
rainforests and jungles of the mainland and to off-the-beaten
path, little-visited places like Sarteneja in Northern Belize and
the Maya villages of Toledo District in the Deep South. In
more than 500 pages and 180,000 words, Lan Sluder's Guide
to Belize covers all these destinations and more: SAN
PEDRO AND AMBERGRIS CAYE CAYE CAULKER
Lighthouse Reef and the Blue Hole, Turneffe Atoll and
Glover's Reef Atoll Remote islands inside the Belize Barrier
Reef including Southwater Caye, Tobacco Caye, the Snakes
Cayes, Ragged Cayes and more SAN IGNACIO,
BELMOPAN & the MOUNTAIN PINE RIDGE IN CAYO
PLACENCIA, HOPKINS and Dangriga on the Southern Coast
Punta Gorda and the Maya villages in Toledo District Corozal
Town, Cerros and Sarteneja in Corozal District Orange Walk
Town and Orange Walk District Belize City BONUS
CHAPTERS with in-depth information on side trips to TIKAL,
Guatemala, and Chetumal, Mexico! This guide lists the Top
10 Everything -- Top 10 Beach Resorts, Top 10 Jungle
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Lodges, Top 10 Budget/Value Hotels, Top 10 Restaurants,
Top 10 Watering Holes, Top 10 Attractions, Top 10
Adventures and 10 Best Beaches in Belize! Lan Sluder's
Guide to Belize tells you everything you need to know about
getting to Belize by air, sea and land ... and how to travel
safely around the country by bus, water taxi, rental car,
puddle jumper and private shuttles. It shares the wonderful
diversity of this little country -- Maya, Mestizos, Creoles,
Garifuna, Mennonites and others. It even gives you a quick
lesson on traveler's Spanish and "Bileez Kriol." This is the
new guide that goes in-depth on Belize's national parks,
wildlife sanctuaries, forest preserves and marine reserves. It
tells you what's noteworthy about the top Maya sites including
Tikal, Caracol, Lamanai, Xunantunich, Altun Ha, Lubaantun,
Nim Li Punit, La Milpa, El Pilar and more. It provides what you
need to know about spotting the elusive jaguar, the mountain
cow, the sea cow and the cow cows! It gives you precise
information on how to get to where you want to go and
exactly how much you should pay. The new guidebook
includes more than 40 photos and maps. Check the Table of
Contents and the free preview and see if you agree that you
get far more for your money with Lan Sluder's Guide to
Belize. You get more for less, with everything as accurate and
up-to-date as possible. Thank you for considering this new
guidebook to Belize, and don't hesitate to email Lan Sluder
(his private address is in the book) with any questions or
comments you have.

Een verliefde jonge vrouw verwerkt haar gevoelens
in de magische gerechten die ze maakt voor haar
onbereikbare geliefde Mexico, 1910. Op een
haciënda woont Mama Elena met haar drie dochters
Tita, Rosaura en Gertrudis. Door de familietraditie
veroordeeld ongehuwd
te blijven, kan Tita haar
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gevoelens alleen uiten door de uitzonderlijke
maaltijden die ze bereidt. Met onverwachte
gevolgen: als Tita’s geliefde Pedro trouwt met haar
jongste zus, veroorzaken haar tranen in de
bruidstaart een catastrofe op het huwelijksfeest, en
haar oudste zus stort zich na het eten van Tita’s
gestoofde kwartels in de armen van een
revolutionair. De levens en liefdes van de drie
zussen worden op weergaloze wijze beschreven in
deze warmbloedige liefdesroman, die de harten
veroverde van lezers over de hele wereld. Rode
rozen en tortilla’s verhaalt op hartstochtelijke wijze
over onbereikbare liefde, vurige passie en pittige
Mexicaanse gerechten. De pers over Rode rozen en
tortilla’s ‘Wegdromen bij een prachtig mooi verhaal
en genieten van de lekkerste recepten.’ Flair ‘Rode
rozen en tortilla’s is een van de bekendste culinaire
romans. En terecht!’ Foodies ‘De verrukkelijkste
roman sinds tijden. Een origineel gegeven,
vermengd met een flinke scheut passie en magie,
levert een voortreffelijk boek op!’ Cosmopolitan
‘Een lief, teder en sprookjesachtig boek.’ Hebban.nl
World-renowned 'tell it like it is' guidebook Discover
Guatemala with this comprehensive, entertaining,
'tell it like it is' Rough Guide, packed with
comprehensive practical information and our experts'
honest and independent recommendations. Whether
you plan to explore the Mayan ruins of Tikal, visit
colonial Antigua or climb Volcán de Pacaya The
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Rough Guide to Guatemala will help you discover
the best places to explore, sleep, eat, drink and shop
along the way. Features of The Rough Guide to
Guatemala: - Detailed regional coverage: provides indepth practical information for each step of all kinds
of trip, from intrepid off-the-beaten-track adventures,
to chilled-out breaks in popular tourist areas.
Regions covered include: Guatemala City, Antigua
and around, the western highlands, the Pacific coast,
the Oriente and Izabal, Cobán and the Verapaces,
Petén and Into Honduras: Copán and around. Honest independent reviews: written with Rough
Guides' trademark blend of humour, honesty and
expertise, and recommendations you can truly trust,
our writers will help you get the most from your trip to
Guatemala. - Meticulous mapping: always full-colour,
with clearly numbered, colour-coded keys. Find your
way around Guatemala City, the western highlands
and many more locations without needing to get
online. - Fabulous full-colour photography: features a
richness of inspirational colour photography,
including captivating Lago de Atitlán and the vast
Mirador basin. - Things not to miss: Rough Guides'
rundown of Guatemala's best sights and top
experiences. - Itineraries: carefully planned routes
will help you organise your trip, and inspire and
inform your on-the-road experiences. - Basics
section: packed with essential pre-departure
information including getting there, getting around,
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accommodation, food and drink, health, the media,
festivals, sports and outdoor activities, culture and
etiquette, shopping and more. - Background
information: comprehensive Contexts chapter
provides fascinating insights into Guatemala, with
coverage of history, religion, ethnic groups,
environment, wildlife and books, plus a handy
language section and glossary. About Rough
Guides: Rough Guides have been inspiring travellers
for over 35 years, with over 30 million copies sold
globally. Synonymous with practical travel tips,
quality writing and a trustworthy 'tell it like it is' ethos,
the Rough Guides list includes more than 260 travel
guides to 120+ destinations, gift-books and
phrasebooks.
Technology of the Gods lays out the mind-bending
evidence that long-lost civilizations had attained and
even exceeded our "modern" level of advancement.
Westerners have been taught that humankind has
progressed along a straight-line path from the
primitive past to the proficient present, but the hard,
fast evidence (literally written in stone!) proves that
the ancients had technologies we cannot even
replicate today.
Dit eboek is een text-only versie van de reguliere
reisgids. De gids is wel voorzien van kaarten maar
bevat geen fotos. Israël is niet alleen de bakermat
van drie van de voornaamste wereldgodsdiensten
(jodendom, christendom en islam), maar is ook het
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scharnierpunt van ingrijpende politieke
ontwikkelingen. Hoewel de staat Israël pas onlangs
in 2008 haar zestigste verjaardag vierde, gaat de
historie van dit gebied vele duizenden jaren terug.
Marco Baars en Eric van Donk nemen de
conflictrijke geschiedenis en het eeuwenoude
culturele erfgoed van dit deel van de wereld onder
de loep. Ondanks de politieke puzzel is Israël een
zeer veelzijdige vakantieland, dat zowel in
georganiseerd verband als zelfstandig kan worden
bereisd. Bezoek bijvoorbeeld het bruisende Tel Aviv,
drijf in de Dode Zee, trek door de gevarieerde Negevwoestijn en de lommerrijke heuvels van Galilea,
verken de oude bijbelse steden Nazareth, Hebron,
Jericho en Bethlehem, en ontspan aan de kust van
de Rode of Middellandse Zee. Ook voor wie alleen
het fascinerende Jeruzalem bezoekt, wijst deze gids
letterlijk en figuurlijk de weg.
‘Stap over je eigen schaduw. Wees meer, wees
beter, wees groter, doe meer dan je kunt.’ Dat is de
boodschap van Megan Rapinoe, een van de meest
getalenteerde atleten ter wereld. Met het
Amerikaanse vrouwenvoetbalelftal behaalde ze
olympisch goud en won ze tweemaal een WK. Maar
ook naast haar succes op het voetbalveld is Rapinoe
een grootheid. Ze is voorvechter van
vrouwenrechten en drijvende kracht achter sociale
veranderingen. Ze strijdt voor gelijke behandeling en
betaling, en voor lhbti-rechten. Deze fenomenale
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atleet met een groot rechtvaardigheidsgevoel
schreef een autobiografie voor iedereen die van
sport houdt of een rechtvaardiger wereld nastreeft.
Of allebei.
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