File Type PDF The Pimp Game Instructional Guide

The Pimp Game Instructional Guide
The first major twenty-first century history of four hundred years of black writing, The
Cambridge History of African American Literature presents a comprehensive overview
of the literary traditions, oral and print, of African-descended peoples in the United
States. Expert contributors, drawn from the United States and beyond, emphasise the
dual nature of each text discussed as a work of art created by an individual and as a
response to unfolding events in American cultural, political, and social history.
Unprecedented in scope, sophistication and accessibility, the volume draws together
current scholarship in the field. It also looks ahead to suggest new approaches, new
areas of study, and as yet undervalued writers and works. The Cambridge History of
African American Literature is a major achievement both as a work of reference and as
a compelling narrative and will remain essential reading for scholars and students in
years to come.
Just outside Toronto, a 14-year-old Canadian girl was auctioned on the internet for men
to purchase by the hour. A young woman was taken by slave traders from an African
war zone to Edmonton to earn greater profits by exploiting her in prostitution. A gang
called Wolfpack recruited teenagers in Quebec and sold them for sex to high-profile
men in the community. The global problem of human trafficking is only beginning to be
recognized in Canada, even though it has been hidden in plain sight. In Invisible
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Chains, Benjamin Perrin, an award-winning law professor and policy expert, exposes
cases of human trafficking, recording in-depth interviews with people on the front
lines—police officers, social workers, and the victims themselves—and bringing to light
government records released under access-to-information laws.
Some say the era of Detroit Player is over. NOT EVEN!Freeze emerges as one of
Detroit's most promising mouthpieces(he's always promising something-LOL),
representing the Pimpin' and keepingthe game alive. In 'Memoirs of A Pimp' he takes
you from sitting in a house with no hear or waterto making over a million dollars in the
pimp game. Living proof that "Pimpin' ain't dead!"Thanks to the underground
powerhouse "Paper In My Pocket" and the cult classic "Pimp Game: Instructional Guide
(Ex-Pimp tells all),"Freeze's charisma and authentic style has quickly positioned him as
one of Detroit's biggest and brightest stars.To check and see if a thoroughbred is
authentic, you check the bloodlline. With players,you check their gameline. Freeze
comes from a line of some of the greatest pimps to ever play the game, such as
Filmore Slim, Jimi Starr, Rosebudd, and The Boss Hogg macaroni, and on 'Memoirs of
A Pimp' Freeze reveals the secrets no one else will tell you, such as:*How to get a
woman to choose you*How to get her to give you ALL the money*How to get multiple
women to get alongand much more of the game that affords him the luxury to do
nothing but rest, dress, and finesse. The same thing he's been doing for years.The
icing on the cake is that Freeze is a true artist, not just a hustler with moneywho felt like
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rapping. He's been at it since age 9, and it shows through the way helays out the pimp
game so clearly you can almost walk into it. Anyone even remotelyinterested in the
pimp game, or living a life full of fine women and lots of money,must buy this album
now. It's a 'must-have' in the collection."Damn...Freeze dun packaged up the Pimpin!"
Een labiel meisje verliest, nadat ze op 13-jarige leeftijd door een bovenbuurman is
verkracht, haar greep op de werkelijkheid.
Een ex-huurmoordenaar van de maffia werkt nu op de afdeling spoedeisende hulp van
een ziekenhuis; hij weet zich bedreigd als een vroegere bekende hem herkent.
From the author of The Pimp Game: Instructional Guide comes book 2, advanced
lessons in psychological mastery. Techniques of the Secret Societies which dissect and
explain how few minds control so many. What makes one submit to the will of another?
In deze roman waarin Coetzee expliciet over zijn vaderland schrijft, raakt Michael K
verzeild in een oorlog die zijn begrip te boven gaat. Het is een grimmig meesterwerk,
waarin de onschuld zegeviert. Met Wereld en wandel van Michael K won Coetzee de
prestigieuze Booker Prize, die hij later ook voor In ongenade zou ontvangen.
Wat is een goede psychopaat? En hoe kan het leren denken als een psychopaat je
vooruithelpen? Professor Kevin Dutton bestudeert al zijn hele carrière psychopaten.
Toen hij SAS-held Andy McNab tijdens een onderzoeksproject ontmoette, deed hij een
verrassende ontdekking. McNab is een gediagnosticeerd psychopaat, maar wel een
goede psychopaat. In tegenstelling tot een slechte psychopaat is hij in staat om
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bepaalde eigenschappen, zoals meedogenloosheid, onbevreesdheid, geweten en
empathie, te versterken of te onderdrukken. Zo haalt hij het beste uit zichzelf – en
anderen – in allerlei verschillende situaties. De bijzondere ervaringen van McNab en de
expertise van Dutton laten zien hoe een psychopaat denkt en wat dat voor ons kan
betekenen. Wat willen we werkelijk in dit leven en hoe kunnen we kwaliteiten als
charme, rust onder druk, zelfvertrouwen en moed ontwikkelen en gebruiken om te
krijgen wat we willen? De goede psychopaat is een uniek en vermakelijk handboek dat
je de weg wijst naar zelfontplooiing in zowel je privéleven als je carrière.
Bestsellerauteur Andy McNab, bekend van de thrillerreeks rond actieheld Nick Stone, is
het pseudoniem van een voormalig Brits Special Air Service-soldaat. Hij werd
wereldberoemd toen hij na de Eerste Golfoorlog in 1993 zijn verslag van de mislukte
SAS-missie Bravo Two Zero publiceerde. Voor deze missie ontving hij o.a. de
Distinguished Conduct Medal. Professor Kevin Dutton is onderzoekspsycholoog aan
het Calleva Research Centre for Evolution and Human Science van de universiteit van
Oxford. Eerder schreef hij het boek De lessen van de psychopaat.
Hoe voorkom je dat je gemanipuleerd wordt? Je kent deze persoon vast: opwindend en
ongelooflijk charismatisch, aardig, charmant, behulpzaam en altijd een compliment bij de hand.
Hij of zij geeft je een goed gevoel. Je gelooft in wat je hoort, zelfs als het nep klinkt, juist omdat
het zo goed voelt. Maar wat te mooi lijkt om waar te zijn, is het waarschijnlijk ook. Sommige
mensen hebben een persoonlijkheid die uitzonderlijk manipulatief is. Ze kunnen iedereen
overal van overtuigen. Ze houden ervan anderen te controleren. En ze liegen en verdraaien de
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waarheid om te komen waar ze willen. Thomas Erikson onthult hun methoden en helpt je te
ontdekken wat jouw gedragsstijl is. Je wordt je ervan bewust hoe jouw persoonlijkheid
gemanipuleerd kan worden door iemand met een verborgen agenda en hoe je dat kan
ombuigen door beter te leren communiceren met familie, vrienden en collega’s. Over Omringd
door psychopaten 'Waardevolle aanvulling op de literatuur over psychopathie en manipulatief
gedrag. Geschikt voor iedereen.' - NBD Biblion
Naakte lunch verscheen in 1959 in Parijs bij Olympia Press (die ook Henry Miller publiceerden)
onder de titel The Naked Lunch, waarbij het lidwoord werd toegevoegd door de Parijse
redacteur. In 1962 verscheen het bij Grove Press onder de titel Naked Lunch in Amerika.
Naakte lunch is een roman die, zoals het een baanbrekend boek betaamt, het begin (en eind)
van een tijdperk is, en de grenzen van de fictie verlegt. Het centrale verhaal van Naakte lunch
is dat van de drugsverslaafde William Lee, die in narcotische staat pendelt tussen New York,
Tanger en een nachtmerrieachtig landschap dat Interzone wordt genoemd. Deze uitgave bevat
niet eerder gepubliceerde essays van Burroughs over de roman, en een appendix die ruim
twintig procent met nieuw materiaal bevat.
Evil villains are on the hunt to find prey. They’re watching, hanging out at skate parks, posting
false profiles on social media, posing as friends—getting to know everything about their targets.
Inch by inch, they’re gradually manipulating minds by distorting perceptions—a plot to capture
those we love. No one knows these evil villains, “traffickers,” are out there in ordinary
neighborhoods, disguised as trusted friends. Those we love most, are prey for “the life.” A war
has been declared, but few know how the enemy looks, and what strategies they use. HIDDEN
TRUTH gives you the first weapon needed to protect you and your loved ones—knowledge.
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HIDDEN TRUTH peels off the cover of a dark, underground world, that preys on United States
citizens throughout communities in America, destroying lives of countless thousands with an
intensifying, terroristic strategy to capture women and children, even within the K-12 grade
schools, parks, malls, on the streets, and everyplace females are.
Simon Sinek laat in ‘Begin met het Waarom’ zien dat organisaties en leiders die zich richten
op het Waarom van hun bedrijf succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn.
Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle grote, inspirerende leiders hebben één ding
met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed waaróm ze doen wat ze doen. Toch sneeuwt bij
veel bedrijven het Waarom nogal eens onder in de hectiek van de dag. ‘Begin met het
Waarom’ helpt je om het Waarom weer centraal te stellen en zo beter en authentieker leiding
te geven en je omgeving te inspireren. Met vele voorbeelden uit de praktijk toont Sinek aan dat
het werkt. Dit boek is gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDX-talk over leiderschap, waarmee hij
wereldwijd de aandacht trok.
Human sex trafficking is believed to the most common form of modern day slavery. The victims
of domestic and international sex trafficking are estimated to be in the millions. Most of these
victims are female and children. They are enslaved in the commercial sex industry for little or
no money. This book will explore human sex trafficking in several nations of origin and
destination. This book will explore sex trafficking from the perspective that understanding its
causes requires attention to global conditions while responding to it requires attention to local
laws, policies and practices. Social service workers will need to understand how and why
trafficking victims find it difficult to break free and why many victims will not cooperate with
those persons who are attempting to assist them. This book will be useful to anti-trafficking
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agencies and personnel who wish to further understand the nature and extent of human sex
trafficking in the U.S. and in countries of destination for sex trafficking. In addition, this book will
be of use to students of human rights and social justice who want to join the effort to abolish
human sex trafficking in our lifetime. This book was published as a special issue of Women &
Criminal Justice.
The recruitment of ISIS terrorists may have begun as an extremist crusade in Iraq, but it has
quickly become a global phenomenon that is taking hold of people from diverse backgrounds,
cultures, and belief systems. The iconic image of a terrorist as an old, angry, middle-eastern
man is long gone. It has since been replaced by young men and women of all races and
religious upbringings, in tactical gear and ski masks, carrying heavy artillery. From the outside
looking into the Islamic State, most people see these men and women as nothing more than
evil terrorists with a psychotic penchant for violence. Internally, they perceive themselves as
freedom fighters or mujahedeen, who violate the laws of men to protect their community
according to the will of Allah. Ultimately, neither of these perceptions are based in reality. While
some experts claim that terrorist recruitment is completely random, criminologist Kimberly
Mehlman-Orozco has identified clear patterns which can be used to explain how regular
people are being conscripted into terrorism. Using interviews with convicted terrorists, in-depth
research and analysis of extremist propaganda, and case-specific details, Dr. MehlmanOrozco provides nuanced theories into the methods of terrorist recruitment—methods which can
be used to identify persons at high risk of being targeted. The Jihadi Next Door provides
unprecedented information that can be used to actually combat terrorism. By laying bare the
tactics used by ISIS to deceive and exploit new recruits and exposing the veneer these
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extremists operate under, Dr. Mehlman-Orozco hopes to empower readers with the knowledge
needed to prevent future recruitment and thereby preventing acts of terrorism.
Likened to a 48 Laws of Power for young Black men, this book presents Black biographies,
history, and current events in a language that the Hip-Hop generation will understand and
relate to. Each story or essay is framed within the context of a life lesson, each one being of
vital importance to the survival, redemption, and ultimate success of our dying Black
generation. Both the positive and negative sides of the Black experience are explored in detail,
from the lives of infamous drug dealers and pimps to the exploits of Black revolutionaries and
activists. In addition, several How To sections outline simple strategies for self-development.
Packed with useful information, from the best way to handle confrontations with police, to the
continuing relevance of the 1919 race riots, this book has been compared to an urban
Encyclopedia Africana. Others have called it a Blueprint for Black Power for a generation
struggling with materialism and short attention spans. This book is guaranteed to change the
world by changing the way millions of people think and live. In How to Hustle and Win, author
Supreme Understanding tells, in often graphic detail, stories like that of the infamous
Philadelphia Black Mafia, Harlem's heroin kingpin Frank Lucas, and former gang leader
Stanley "Tookie" Williams. In between and throughout these tales, he weaves life lessons and
guidance, turning sordid stories of crime and urban despair into an educational experience.
Whereas Robert Greene's bestselling 48 Laws of Power used iconic figures from classical
history to illustrate the guidelines for personal success, How to Hustle and Win is filled with the
exploits of rappers, gangsters, radicals, and revolutionaries. This is a new kind of Black history
book, and its intent is the motivation and achievement of a new kind of reader. Although
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today's literary market has seen an influx of self-help books attending to a variety of issues,
few books have attempted to address the concerns of young Black men, struggling to find
direction. It is this group that author Supreme Understanding names as one of most troubled
demographics in American society today. On the book's website, the author comments:
"Unfortunately, few authors actively target this audience, and those who do are either not
speaking their language, or not interested in pushing for change. This is why How to Hustle
and Win was written. This book will change the minds of millions of young men of color, and by
doing this, it will ultimately change the world." Revolutionary aspirations aside, How to Hustle
and Win's groundbreaking concept results in a truly appealing work. Its essays are delivered in
short bursts, none of them over four pages long, making it ideal for struggling readers and
those with shorter attention spans. At the same time, the book is filled with a wealth of
information that would enlighten educated readers equally. In fact, the author juxtaposes his
own personal tales of early delinquency and misdirection with his later years of professional
success, including obtaining a doctorate in education at the age of 26.
The former Hollywood king reveals secret techniques with proven results on mastering the art
of submission. A look inside of the mind of the master as well as a chilling peek into the
shadow world. A modern-day guide parallel to The Prince by Machiavelli (link). This book gives
a panoramic view of the psychology that goes into the complete control over others-mind, body
and spirit. Secrets known by a select sect and mastered by an elite few are finally exposed.
The Pimp Game thoroughly explains how these methods are being practiced, performed, and
perfected every day, everywhere right up to, and including the Oval office.
Beschrijving van een succesvolle verleidingsstrategie aan de hand van vele voorbeelden uit de
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geschiedenis en literatuur.
Sex Trafficking in the United States is a unique exploration of the underlying dynamics of sex
trafficking. This comprehensive volume examines the common risk factors for those who
become victims, and the barriers they face when they try to leave. It also looks at how and why
sex traffickers enter the industry. A chapter on buyers presents what we know about their
motivations, the prevalence of bought sex, and criminal justice policies that target them. Sex
Trafficking in the United States describes how the justice system, activists, and individuals can
engage in advocating for victims of sex trafficking. It also offers recommendations for practice
and policy and suggestions for cultural change. Andrea J. Nichols approaches sex-traffickingrelated theories, research, policies, and practice from neoliberal, abolitionist, feminist,
criminological, and sociological perspectives. She confronts competing views of the
relationship between pornography, prostitution, and sex trafficking, as well as the contribution
of weak social institutions and safety nets to the spread of sex trafficking. She also explores
the link between identity-based oppression, societal marginalization, and the risk of
victimization. She clearly accounts for the role of race, ethnicity, immigrant status, LGBTQ
identities, age, sex, and intellectual disability in heightening the risk of trafficking and how
social services and the criminal justice and healthcare systems can best respond. This
textbook is essential for understanding the mechanics of a pervasive industry and curbing its
spread among at-risk populations. Please visit our supplemental materials page
(https://cup.columbia.edu/extras/supplement/sex-trafficking-united-states) to find teaching aids,
including PowerPoints, access to a test bank, and a sample syllabus.
De Atheense aristocraat Xenophon (ca. 427 na 355 v.C.) ontmoette Socrates in 404 v.C. en
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werd een van zijn leerlingen. Xenophon, die van nature praktisch en utilitaristisch gericht was,
heeft Socrates zeker niet in alles begrepen, maar is ?zijn? Socrates steeds trouw gebleven.
Zijn 'Apomnemoneumata Sokratous' of 'Herinneringen aan Socrates' getuigen daarvan.00De
eerste twee van de vier boeken weerleggen vooral de aanklacht tegen Socrates en
behandelen verder de opvoeding van de jeugd; de laatste twee gaan over economische en
politieke problemen. Vooral in de twee laatste boeken ontpopt Socrates zich als deskundige op
vrijwel alle terreinen die in het omvangrijke oeuvre van Xenophon ter sprake komen en
waarover hij afzonderlijke verhandelingen heeft geschreven: het beheer van bezittingen, de
jacht, paardrijden, troepenopstelling enz. 00Plato, de briljantste leerling van Socrates, sloeg
Xenophon waarschijnlijk niet hoog aan, want hij noemt hem nergens. Toch is de Socrates van
Xenophon misschien wel meer de echte Socrates dan die van Plato. De Socrates van
Xenophon is veel massiever, serieuzer en minder diabolisch dan de figuur die wij bij Plato
aantreffen. Daarom zijn de 'Herinneringen aan Socrates' een prachtige aanvulling ? en
misschien zelfs correctie ? op het Socratesbeeld dat door Plato werd geschetst en dat dat van
Xenophon al te zeer heeft verdrongen.
The Pimp GameInstructional Guide (New Edition)Createspace Independent Publishing
Platform
Wilde tijgers troggelen de nieuwe kleren, schoenen en paraplu af van het zwarte jongetje
Sambo, maar als ze gaan vechten om wie de mooiste is, loopt het slecht met ze af.
Prentenboek met dofgekleurde tekeningen. Vanaf ca. 4 jaar.
They are America's forgotten children, the hundreds of thousands of child prostitutes who walk
the Las Vegas Strip, the casinos of Atlantic City, the truck stops on interstates, and the street
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corners of our cities. Many people wrongly believe sex trafficking involves young women from
foreign lands. In reality, the majority of teens caught in the sex trade are American
girls--runaways and throwaways who become victims of ruthless pimps. In Somebody's
Daughter: The Hidden Story of America's Prostituted Children and the Battle to Save Them,
meet the girls who are fighting for their dignity, the cops who are trying to rescue them, and the
community activists battling to protect the nation's most forsaken children. Author Julian Sher
takes you behind the scenes to expose one of America's most underreported crimes: A girl
from New Jersey gets arrested in Las Vegas and, at great risk to her own life, helps the FBI
take down a million-dollar pimping empire. An abused teenager in Texas has the courage to
take the stand in a grueling trial that sends her pimp away for 75 years. Survivors of the sex
trade in New York, Phoenix, and Minneapolis set up shelters and rescue centers that offer
young girls a chance to break free from the streets. &“The sex trade is the new drug trade,&”
says one FBI special agent, and Somebody's Daughter is a call to action, shining a light on
America's dirty little secret.
Profielschets van een vorst, een heerser, zoals hij zal moeten staan aan het hoofd van een
ideale staat, door de Italiaanse geschiedschrijver (1469-1527); gevolgd door enkele andere
politieke geschriften en privécorrespondentie.
The Spanish edition of the bestselling urban self-empowerment title, How to Hustle and
Win."Por vía de preguntas abiertas, acertijos, ensayos, y hasta lírica del rap, La Brega, se
mete dentro de la psiquis de uno, puede revelar cosas del mundo y cosas que uno ni sabia de
uno mismo."

In november 2007 was Amanda Knox 20, en ze was net een paar weken eerder
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naar Perugia in Italië verhuisd om daar Italiaans te gaan studeren toen haar
vriendin en huisgenote, de jonge Engelse studente Meredith Kercher, op wrede
wijze werd vermoord. Het moordonderzoek haalde wereldwijd de voorpagina's en
toen Amanda werd gearresteerd, zou ze het middelpunt worden van een
mediahype. Jong en naïef als ze was, verdrietig om de verschrikkelijke dood van
haar vriendin en met niet meer dan basiskennis van het Italiaans, werd ze aan
zware verhoren onderworpen en had ze de grootst mogelijke moeite om de
politie te verstaan en te zorgen dat ze zelf werd begrepen. Tijdens de rechtszaak
die volgde werd ze het mikpunt van internationale kritiek en speculatie, en haar
zaak werd op de voet gevolgd door de rioolpers. In 2009, na een zeer omstreden
rechtszaak, werd ze ten onrechte veroordeeld voor de moord. In oktober 2011,
nadat Amanda vier jaar in een Italiaanse gevangenis had doorgebracht en een
langdurige beroepsprocedure had doorlopen, werd het vonnis vernietigd.
Amanda vloog direct terug naar de Verenigde Staten. In Wachten tot je gehoord
wordt vertelt Amanda Knox voor het eerst welke verschrikkingen ze werkelijk
heeft moeten doorstaan. Op basis van de dagboeken die ze bijhield en de
brieven die ze schreef gedurende haar gevangenschap, geeft Amanda
vastberaden een zeer persoonlijk verslag van haar aangrijpende ervaringen, van
de verslagenheid over de moord op haar vriendin tot de talloze fouten en
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misverstanden die tot haar arrestatie zouden leiden. Ze vertelt uitgebreid hoe het
was om als twintigjarige in een vreemd land gevangen te worden gezet voor een
misdaad die ze niet had begaan en om door de internationale media te worden
afgeschilderd als een demon. Ze schetst wat het betekende voor haar familie en
vrienden die steeds op en neer pendelden om te zorgen dat ze nooit lang alleen
zou zijn. Ze beschrijft hoe haar relatie met de mensen die in haar onschuld
geloofden sterker werd en hoe de kracht van haar familie haar door de zwaarste
tijd van haar jonge leven heen heeft geholpen. Uit haar gloedvolle beschrijving
van de uren direct na de rechtszaak en haar vlucht terug naar de Verenigde
Staten blijkt hoe dankbaar Amanda is dat ze nu weer toekomstplannen kan
maken. Wachten tot je gehoord wordt is een openhartig verslag van een
nachtmerrie die werkelijkheid werd, de gerechtelijke dwaling die daarop volgde
en de standvastigheid van alle betrokkenen, ook al leek alles tegen te zitten. Dat
maakt het tot een autobiografie zoals er maar weinig zijn geschreven. Amanda
Knox werd in 2009 in Perugia in Italië veroordeeld voor moord. In 2011 werd dat
vonnis vernietigd en werd haar onschuld vastgesteld. In maart 2013 verwierp het
Italiaanse Hof van Cassatie de vrijspraak en besloot dat het proces moet worden
overgedaan. Knox woont nu in Seattle, de stad waar ze vandaan kwam, en
studeert aan de schrijversvakschool.
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De kleine Maya en haar broer groeien in het Amerika van de jaren dertig op bij
hun zwaar gelovige oma in het straatarme en door en door racistische Zuiden.
Wanneer de kinderen bij hun moeder in St. Louis moeten gaan wonen, wacht
Maya een zware beproeving. Toch groeit ze, mede dankzij de literatuur, uit tot
een jonge vrouw die vertrouwt op haar eigen kracht. Ik weet waarom gekooide
vogels zingen is een autobiografische moderne klassieker die wereldwijd al
talloze lezers heeft geraakt.
De anticonceptiepil heeft vrouwenlevens radicaal veranderd. Vrouwen kregen
controle over hun vruchtbaarheid en konden mede daardoor in groten getale
studeren en de arbeidsmarkt betreden. Maar de pil heeft ook allerlei
bijwerkingen. Zo beïnvloedt het onder meer je eetpatroon, stressniveau, emoties,
seksuele voorkeuren, humeur en zelfs je partnerkeuze. Vrouwen die aan de pil
zijn, zijn dus een andere versie van zichzelf. Alleen is daar nog altijd maar weinig
over bekend. In Je brein aan de pil maakt Sarah Hill inzichtelijk wat we weten (en
vooral nog niet weten) over de effecten van hormonale anticonceptie op het
vrouwenbrein. Het resultaat is een vlot geschreven eyeopener over de relatie
tussen vrouwelijkheid en hormonen, en de ingrijpende invloed van hormonale
anticonceptie op onze hersenen. Een boek dat je kijk op hormonen voorgoed
verandert en vrouwen helpt om beter geïnformeerde keuzes over hun
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gezondheid te maken.
Foregrounding the voices of women who have survived experiences of domestic
sex trafficking in the US, this text implements qualitative research methodologies
to illustrate how experiences of complex trauma have impact on women’s
identities, sexuality, relationships, and re-integration into communities. Building
on theoretical understandings of complex trauma and posttraumatic growth, this
volume centers insights from in-depth interviews and photovoice methodology to
document survivors’ experience of sex trafficking and recovery. Outlining the
nature of support and services available, the text identifies recommendations for
effective recovery and in doing so, emphasizes women’s capacity for posttraumatic growth. Relationship development, therapeutic and peer-support are
highlighted as primary sources of healing. Ultimately, the text affirms the need for
trauma-informed, ecological, and relational perspectives in the care of survivors.
This text will benefit researchers, academics, and educators with an interest in
trauma studies, clinical social work, and those working in mental health research
more broadly. The text will also support further discussion and reflection around
mental health services and support systems, adult trauma counselling, and
mental health policy.
Een klassieker van Penny Jordan, voor het eerst als e-book! Wanneer Hope
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Stanford het klooster verlaat waar ze is opgegroeid, ziet ze de toekomst vol
vertrouwen tegemoet. De man die haar komt ophalen, doet haar echter meteen
inzien dat de nonnen haar weliswaar veel hebben bijgebracht, maar dat ze van
mannen en aantrekkingskracht bar weinig weet. Ze is dan ook geen partij voor de
sexy Comte Alexei Serivace, zelfs al vertelt hij haar onomwonden dat hij haar
alleen maar gebruikt om wraak te nemen op haar vader... Jaren later is Hope een
succesvolle en alom bewonderde vrouw geworden - op eigen kracht en door de
belangrijkste les die Alexei haar heeft geleerd: alles heeft een prijs. En als je
bereid bent die te betalen, ligt de wereld aan je voeten. Wanneer Alexei
onverwacht in haar leven terugkeert, neemt ze zich dan ook voor niet zomaar
weer voor hem te vallen. Nee, als hij haar wil, zal hij nu degene zijn die een prijs
betaalt... Dit verhaal is eerder verschenen.
De principes uit de bestseller De kunst van Kaizen toegespitst op de werkvloer.
Elk doel kan gehaald worden als je er met kleine stappen consistent naar toe
werkt. Bijvoorbeeld: verlaag kosten door kleine beloningen uit te loven; haal het
beste uit mensen door kleine veranderingen te vragen; verbeter sfeer en
productiviteit door vijf minuten per dag te investeren. Kortom: realiseer grote
ideeën in kleine maar effectieve stappen.
Stefan Klein neemt de lezer mee op een fascinerende ontdekkingsreis naar het
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geluk. Daarbij bespreekt hij de nieuwste inzichten uit de filosofie, psychologie,
geneeskunde, neurofysiologie en gedragswetenschappen, en komt hij tot een
wetenschappelijk gefundeerde voorstelling van het gelukkige leven. Zo is De
geluksformule een boek vol kennis, adviezen en wetenswaardigheden over het
belangrijkste streven in een mensenleven.
Victoria was een eigenzinnige vrouw, wars van vooroordelen, die genoot van
haar machtige positie en van de zelfstandigheid die ze daardoor als vrouw had.
Haar hartstochtelijke liefde voor prins Albert is legendarisch, ze kregen negen
kinderen die de vorstenhuizen van Europa bevolkten. Na zijn vroegtijdige dood
trok ze zich terug uit het publieke leven, maar bleef ze grote invloed uitoefenen.
Tijdens de 64 jaar van haar bewind groeide Engeland uit tot een grote industriële
natie en een machtig wereldrijk, dat met 400 miljoen onderdanen een kwart van
de bewoonde wereld omvatte. Victoria, koningin is niet alleen een onthullend
portret van een iconische koningin, maar ook een indringende geschiedenis van
de negentiende eeuw, het Victoriaanse tijdperk, een tijd van ingrijpende sociale
en cultureleveranderingen waarop zij haar onuitwisbare stempel heeft gedrukt.
‘Victoria, koningin is een meeslepend, sprankelend verhaal over een
buitengewone vrouw van wie de invloed even groot was als de regeerperiode
lang.’ Stacy Schiff, auteur van Cleopatra ‘Een grootse prestatie. Victoria,
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koningin is een opmerkelijk helder, ongelofelijk boeiend verhaal over het leven en
bewind van Victoria, een verhaal dat geen mythe van haar maakt maar laat zien
wie ze werkelijk was.’ Amanda Foreman, auteur van Georgiana, Duchess of
Devonshire ‘Julia Baird heeft een gedenkwaardig, ontroerend en verrassend
portret geschilderd van een van de belangrijkste vrouwen uit de geschiedenis.
Het is een bijzonder boek, waarin Baird van Victoria’s levensgeschiedenis een
actueel verhaal heeft weten te maken dat nieuw licht werpt op onze huidige
manier van leven.’ Jon Meacham, schrijver van American Lion ‘Een
aangrijpend, wellustig, hartstochtelijk, diep menselijk verhaal over een van de
meest fascinerende vrouwen van haar tijd, ja, van alle tijden.’ Evan Thomas,
auteur van een aantal veelgelezen boeken over Amerikaanse presidenten ‘Een
groots boek, dat een geheel nieuwe kijk geeft op een van de meest intrigerende
figuren uit de geschiedenis, prachtig geschreven en getuigend van grondige
research.’ Leigh Sales, tv-presentator ABC
Dr. Jekyll wil zijn 'goede' persoonlijkheid scheiden van zijn 'slechte'. daarvoor drinkt hij een
zelfgemaakt drankje. Kan dit goed aflopen? Vanaf ca. 15 jaar. In lettertype Dyslexie.
Een meisje wordt er na de dood van haar nieuwbakken echtgenoot van beschuldigd een heks
te zijn en vlucht met hulp van de pastoor en een dove jongen.
New York, de jaren dertig van de vorige eeuw. Negen jonge vrouwen vormen tijdens hun
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studie aan Vassar de Ivory Tower Group. Eenmaal afgestudeerd zoeken ze samen hun weg in
het leven in de grote stad. De groep beschrijft hun vriendschappen, hun avonturen met
mannen, carrières, successen en mislukkingen in de eerste zeven jaar na hun afstuderen.
Haarscherp en met gevoel voor humor laat McCarthy zien hoe de progressieve instelling
waarmee de jonge vrouwen de universiteit verlaten, in feite weinig meer is dan een verhuld
elitair bewustzijn. Uiteindelijk maken bijna alle leden van de groep een knieval voor 'the
American Way of Life', al hun studentenidealen ten spijt. Met een voorwoord van Candace
Bushnell.
This collection of articles, essays, interviews, and poems defines urban literature—street lit—and
provides valuable insights into a cultural force that is fast becoming as important to the
American literary scene as hip-hop has meant to music. Comprised of work by scholars,
established authors, and new voices, Street Lit will connect with any reader wanting to grasp
the significance of this sometimes controversial but unquestionably popular art form.
De bestseller No Logo is uitgegroeid tot de bijbel van antiglobalisten en auteur Naomi Klein
wordt gezien als het intellectuele boegbeeld van de beweging die zich verzet tegen de
dominantie van het neoliberalisme. Terwijl we worden geconfronteerd met een volgende
economische crisis, blijft haar analyse van onze kapitalistische bedrijfs- en merkenwereld
accuraat en krachtig. No Logo is een met talloze feiten onderbouwde kritiek op neoliberalisme,
globalisering, massacultuur en uitbuiting. Maar het is óók een hartstochtelijk verhaal over
mensen die zich inzetten voor democratie aan de basis, voor kleinschaligheid, cultuur en
milieu, kortom, voor een samenleving waarin de mens centraal staat.
This two-volume exploration of what might be termed "interpersonal war and peace" reveals
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why individuals and groups coalesce or collide, and how more positive relationships can be
achieved.
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