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The Privilege Of Youth A Teenagers Story Dave Pelzer
Despite the understanding of scholars that masculinity, far from being a natural or
stable concept, is in reality a social construction, the culture at large continues to
privilege an idealized, coherent male point of view. The Privilege of Crisis draws
on the work of authors such as H. Rider Haggard, Rudyard Kipling, and Joseph
Conrad—as well as contemporary postcolonial writers such as J. M. Coetzee,
Hanif Kureishi and Zadie Smith—to show how recurrent references to a "crisis" of
masculinity or the decline of masculinity serve largely to demonstrate and support
positions of male privilege.
Een schitterend, genre-overstijgend verhaal voor de fans van Sarah J. Maas en
Veronica Roth, maar ook van Audrey Niffenegger en Diana Gabaldon Schwabs
Schemering-trilogie wordt verfilmd door de makers van Spiderman, The Fast and
the Furious en John Wick Frankrijk, 1714. Als Adeline LaRue wordt
uitgehuwelijkt, smeekt ze om meer tijd en een leven in vrijheid. Haar wens gaat in
vervulling, maar tegen een vreselijke prijs. Addie zal eeuwig leven, en is
gedoemd te worden vergeten door iedereen die ze ontmoet. Zelfs haar ouders
vergeten hun dochter op slag en jagen haar hun huis uit. Ontheemd en alleen
begint Addie aan een betoverend avontuur dat eeuwen en continenten omspant.
Van de achttiende-eeuwse salons van Parijs tot de straten van het moderne New
York: Addie leert overal overleven. Maar terwijl haar tijdgenoten de
geschiedenisboeken in gaan, blijft Addie onopgemerkt bestaan. Dag na dag, jaar
na jaar. Tot ze op een dag een boekhandel in stapt en iemand haar voor het
eerst in driehonderd jaar herkent... In de pers ‘Intelligent, grappig en sexy.
Schwab is een nieuwe ster aan het fantasyfirmament.’ The Independent
‘Schwab schrijft boeiende fantasyverhalen die de lezer vanaf de eerste pagina
grijpen en meeslepen in een magische wereld.’ NBD Biblion ‘Geweldig creatief
en vindingrijk.’ The Guardian ‘Heeft alles om een klassieker te worden. Dit boek
is goud waard.’ Deborah Harkness, auteur van Allerzielen ‘Wie vinden onze
lezers de beste auteurs van het jaar? Lucinda Riley, Karin Slaughter en V.E.
Schwab.’ Chicklit.nl
Many Americans view the persecuted church as “third-world,” needy,
uneducated, and poor -- sorely lacking in much of what we assume the church
needs to function well. Essentially, we see them as being in need of us. But the
irony, say Carl Moeller and David Hegg, is that we’re in much greater need of
them. Through a combination of inspiring real-life stories, first-hand experiences,
and exposition of key Scripture passages, Dr. Carl Moeller and Pastor David
Hegg examine the &quote;normal Christian life&quote; of Christ-followers
currently suffering persecution around the world. In topical chapter after chapter,
the authors conclude that the suffering church's vibrant, sacrificial, and communal
faith is much closer to God's intent for His church and His children. The authors
explore the areas of community, leadership, worship, prayer, and generosity,
among others, revealing specific attitudes and actions of the suffering church that
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can renew the spiritual lives of Christians in the West. Each chapter ends with
challenging questions and suggestions for personal and corporate application.
Ian Buruma’s nieuwste boek: ‘Het Churchillcomplex’. In 1945 werd WestEuropa bevrijd door de Engelsen en de Noord-Amerikanen. Het VK en de VS
waren toonbeelden van vrijheid, openheid en democratie. Na brexit en de
verkiezing van Donald Trump is weinig meer over van dat beeld. Hoe is het zover
gekomen? Waarom worden beide landen nu bestuurd door leiders die alles waar
Churchill en Roosevelt voor hebben gestreden met voeten treden? Vanuit de
onverwachte wending die de politiek van beide landen genomen heeft, vraagt Ian
Buruma zich af of dit iets te maken heeft met de glorie van weleer. Hij gaat de
relatie tussen de beide landen na, maar vooral ook de persoonlijke verhouding
tussen de Britse premiers en de Amerikaanse presidenten, te beginnen bij
Churchill en Roosevelt. Maar ook tussen Kennedy en Macmillan, Reagan en
Thatcher, Bush en Blair, en tenslotte Johnson en Trump. Dit resulteert in een
serie prikkelende karakterschetsen en veelzeggende anekdotes. Buruma tekent
een fascinerend beeld van de Anglo-Amerikaanse wereld in verval, en hoe een
roemrijk verleden kan leiden tot de problemen van vandaag.
Persoonlijk relaas van de Amerikaanse auteur, die als kind erstig werd
mishandeld, maar die zijn trauma's wist te overwinnen.
The author reveals the story of his struggle through the challenges of
adolescence, detailing the taunting he endured from bullies, the joys of making
his first real friends, and his quest to escape his difficult home life.
Cameron Diaz deelt in Het Body Book haar formule om gelukkiger, gezonder en
sterker te worden. In deze positieve, onmisbare gids gegrond op
wetenschappelijk onderzoek en geïnspireerd door haar persoonlijke ervaring lees
je hoe. Gedurende haar carrière is Cameron Diaz een rolmodel voor miljoenen
vrouwen geworden. In Het Body Book deelt ze wat ze heeft geleerd en nog
steeds ontdekt over voeding, beweging, en de geest-lichaamsverbinding. Het
Body Book biedt een uitgebreid overzicht van de werking van het menselijk
lichaam en de menselijke geest. Het ontraadselt en ontmaskert de hypes rondom
voeding en gaat in op de waarde van vitaminen en mineralen. Cameron verklaart
ook de essentiële rol van goede beweging, het belang van spier- en botsterkte en
legt uit waarom we elke dag een beetje moeten zweten. Het Body Book is niet
bedoeld om doelen te bereiken in zeven dagen of dertig dagen of een jaar. Het
biedt een holistische aanpak op lange termijn voor het maken van consistente
keuzes en het bereiken van het uiteindelijke doel: een lang, krachtig, gelukkig en
gezond leven.
Stel je een wereld voor waarin jouw telefoon niet goed in je hand past, een
voorgeschreven medicijn voor jouw lichaam verkeerd is en de eindeloze uren die je
elke week werkt niet erkend of gewaardeerd worden. Komt iets hiervan je bekend voor?
Grote kans dat je een vrouw bent. Onzichtbare vrouwen toont hoe in een wereld die
grotendeels voor mannen is ingericht de halve bevolking systematisch genegeerd
wordt. Het boek onthult de 'genderdatakloof' die wordt veroorzaakt door eeuwige,
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consequente discriminatie van vrouwen. Caroline Criado Perez brengt voor het eerst
een indrukwekkend aantal wereldwijde casestudy's, verhalen en nieuw onderzoek
samen. Van overheidsbeleid en medisch onderzoek tot technologie, werkplekken,
stadsplanning en de media - Onzichtbare vrouwen onthult de verborgen manieren
waarop vrouwen vergeten worden en de impact van die uitsluiting op hun gezondheid
en welzijn. Een krachtig en prikkelend boek dat je kijk op de wereld voorgoed
verandert. Caroline Criado Perez (1984) is journalist en gelauwerd activist. Zij werd in
2017 beroemd doordat er dankzij haar oproep een beeld van Jane Austen op het
Engelse 10 pond-biljet werd geplaatst. Zo voorkwam zij dat er, naast de koningin,
alleen mannen op de biljetten zouden staan. Criado Perez woont in Londen.
'Onzichtbare vrouwen is een doorbraak; een compromisloos bombardement van
droevige, boze, slechte en grappige feiten waarmee het op briljante wijze een
onweerlegbare zaak aanspant. (...) Dit boek zou op het nachtkasje van iedere
beleidsmaker, politicus en manager moeten liggen.' THE TIMES 'Een uitdagend,
onmisbaar boek.' PUBLISHERS WEEKLY 'In heldere taal bouwt de auteur een sterke
zaak voor grotere inclusiviteit, met een zeer doordachte en verrassend humoristische
kijk op geïnstitutionaliseerde bevoorrechting en genderdatakloven. Voor wie suggereert
dat gender geen rol meer speelt is dit boek, dat een groot publiek zal aanspreken, een
gedegen correctie.' KIRKUS REVIEWS 'Een strijdkreet om terug te vechten.' THE
SUNDAY TIMES 'Een briljant boek dat de wereld waarin alles is ontworpen voor
mannen bekritiseert. (...) Boordevol praktische informatie voor hen die het patriarchaat
willen ontmantelen.' THE IRISH TIMES
S.H., een jonge vrouw uit Minnesota, verhuist eind jaren zeventig naar New York. In
haar nieuwe woning hoort ze door de dunne muren heen de bizarre en dreigende
monologen van haar buurvrouw Lucy Brite. Ze schrijft alles op in een schrift, samen
met de schetsen van een roman en al haar andere belevingen in de miljoenenstad.
Veertig jaar later is S.H. een bekende schrijver, en als ze haar bejaarde moeder helpt
verhuizen, vindt ze haar oude en vergeten notities terug. Geïntrigeerd besluit ze haar
eigen herinneringen af te zetten tegen hetgeen ze ooit schreef. Op ingenieuze wijze
creëert ze een dialoog met haar jongere zelf door de decennia heen, en laat ze de
periode herleven waarin haar obsessie voor de mysterieuze Lucy Brite haar bestaan
volkomen beheerste. Herinneringen aan de toekomst is een hoogtepunt in het rijke
oeuvre van Siri Hustvedt: een indrukwekkende vertelling waarin gebeurtenissen uit het
verleden in een geheel nieuw perspectief worden geplaatst.
The Privilege of YouthA Teenager's StoryPenguin
The Cinema Book is widely recognised as the ultimate guide to cinema. Authoritative
and comprehensive, the third edition has been extensively revised, updated and
expanded in response to developments in cinema and cinema studies. Lavishly
illustrated in colour, this edition features a wealth of exciting new sections and in-depth
case studies. Sections address Hollywood and other World cinema histories, key
genres in both fiction and non-fiction film, issues such as stars, technology and
authorship, and major theoretical approaches to understanding film.
'Dit boek heeft mij echt geraakt. Verbijsterend en hoopvol.' DWDD Boekenpanel
Chicago, 1985. Yale werkt bij een museum en staat op het punt om een bijzondere
collectie binnen te halen. Maar terwijl zijn carrière een hoge vlucht neemt, woekert de
aidsepidemie. Na de begrafenis van zijn goede vriend Nico wordt Yales vriendenkring
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snel kleiner, totdat hij alleen Fiona, Nico's jongere zus, over heeft. Dertig jaar later gaat
Fiona in Parijs op zoek naar haar dochter die haar niet meer wil spreken. Daar logeert
ze bij een vriend, die fotograaf was in Chicago in de jaren 80 en wordt zo opnieuw
geconfronteerd met de verwoestende effecten die de aidscrisis heeft gehad op haar
leven. De verhalen van Yale en Fiona komen op verrassende en ontroerende wijze
samen in een onvergetelijk slot. 'Een van de eerste romans die verslag doet van de
aidsepidemie vanaf de uitbraak tot het heden. Een meeslepend verhaal over het leven
in rampzalige tijden.' The New York Times 'Een ijzersterk verhaal over vrienden die
onder de zwaarst mogelijke omstandigheden hun menselijkheid trachten te behouden.'
People Magazine 'Een hartverscheurend verhaal over liefde en verlies maar ook over
diepe verbondenheid.' Oprah Magazine 'Buitengewoon aangrijpend, levendig en
hoopvol.' The Guardian
Standing on the threshold of adulthood in 1970's America, the author's adolescence
formed a bridge between the abuse of his childhood and the world of responsibility
ahead. This book introduces a cast of characters who each in different ways, helped
shape his life and prepared him for fresh trials to come.
In this book, we have hand-picked the most sophisticated, unanticipated, absorbing (if
not at times crackpot!), original and musing book reviews of "The Privilege of Youth: A
Teenager's Story." Don't say we didn't warn you: these reviews are known to shock with
their unconventionality or intimacy. Some may be startled by their biting sincerity;
others may be spellbound by their unbridled flights of fantasy. Don't buy this book if: 1.
You don't have nerves of steel. 2. You expect to get pregnant in the next five minutes.
3. You've heard it all.

Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent.
Khalil had geen wapen op zak maar was 'vermoedelijk' een drugsdealer.
Verslagen door emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving
vol ongelijkheid. De armoedige buurt waarin ze woont geeft een groot contrast
met de school waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze twee werelden
wordt steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
Filosofische fabel waarin het optimisme van Leibniz wordt gehekeld in de
levensgeschiedenis van een argeloze jongeman die met de ene rampspoed na
de andere geconfronteerd wordt.
Certain lines define a movie. Marlene Dietrich in Morocco: “Anyone who has faith
in me is a sucker.” Too, there are lines that fit actor and character. Mae West in
I’m No Angel: “I’m very quick in a slow way.” Jane Fonda in California Suite:
“Fit? You think I look fit? What an awful shit you are. I look gorgeous.” From the
classics to the grade–B slasher movies, over 11,000 quotes are arranged by over
900 subjects, like accidents, double entendres, eyes (and other body parts!), ice
cream, luggage, parasites, and ugliness. Each quote gives the movie title,
production company, year of release, speaker of the line, and, when appropriate,
a comment putting the quote in context.
WINNAAR KIRKUS REVIEWS BOOK PRIZE SHORTLIST MAN BOOKER
PRIZE: 'Een exceptioneel verhaal over wreedheid en de kracht van vriendschap.'
SHORTLIST NATIONAL BOOK AWARD: 'Over onze behoefte aan verbinding en
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onze wil om lief te hebben.' Vier studievrienden zoeken samen hun weg in New
York: de charmante acteur Willem, de excentrieke kunstenaar JB, de
getalenteerde architect Malcolm en Jude St. Francis. Jude is teruggetrokken,
slim en raadselachtig, en zijn vrienden weten beter dan vragen te stellen over zijn
verleden. Ze proberen zijn pijn te verlichten, maar naarmate de decennia
verstrijken dringt zich de vraag op of Jude wel verlost kan worden van de
demonen uit zijn verleden. 'Prachtig van stijl [...] een aangrijpend verhaal. Ze trekt
je, of je nu wilt of niet, beetje bij beetje een duistere wereld in en laat je aan het
eind achter met op je netvlies onuitwisbare beelden van goed en kwaad.' Trouw
'Een fascinerende leeservaring, ook op niveaus waarvan je niet wist dat ze
bestonden. Het huilen hoort erbij. De Groene Amsterdammer Hanya Yanagihara
groeide op in Hawaii en Texas. Ze werkt bij The New York Times Magazine en
debuteerde met Notities uit de jungle. Een klein leven betekende haar
wereldwijde doorbraak als schrijver en werd een bestseller in Engeland en de
Verenigde Staten.
Intersections of Privilege and Otherness in Counselling and Psychotherapy
presents an in-depth understanding of the role of privilege, and of the
unconscious experience of privilege and difference within the world of counselling
and psychotherapy. To address the absence of the exploration of the
unconscious experience of privilege within counselling and psychotherapy, the
book not only presents an exploration of intersectional difference, but also
discusses the deeper unconscious understanding of difference, and how privilege
plays a role in the construction of otherness. It does so by utilising material from
both within the world of psychotherapy, and from the fields of post-colonial
theory, feminist discourse, and other theoretical areas of relevance. The book
also offers an exploration and understanding of intersectionality and how this
impacts upon our conscious and unconscious exploration of privilege and
otherness. With theoretically underpinned, and inherently practical
psychotherapeutic case studies, this book will serve as a guidebook for
counsellors and psychotherapists.
The #1 New York Times and #1 internationally bestselling author who is a shining
example of what overcoming adversity really means now shares the lost chapter
of his uplifting journey, which has touched the lives of millions. From A Child
Called “It” to The Lost Boy, from A Man Named Dave to Help Yourself, Dave
Pelzer’s inspirational books have helped countless others triumph over hardship
and misfortune. In The Privilege of Youth, he shares the missing chapter of his
life: as a boy on the threshold of adulthood. With sensitivity and insight, he
recounts the relentless taunting he endured from bullies; but he also describes
the thrill of making his first real friends—some of whom he still shares close
relationships with today. He writes about the simple pleasures of exploring his
neighborhood, while trying to forget the hell waiting for him at home. From high
school to a world beyond the four walls that were his prison for so many years,
The Privilege of Youth bravely and compassionately charts this crucial turning
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point in Dave Pelzer’s life and will inspire a whole new generation of readers.
The inspirational missing chapter in a story of triumph and hope Being a teenager
can be a traumatic time for anyone. But when you're also being pushed between
a series of foster homes, families and schools, it can be nothing short of
bewildering. For Dave Pelzer, standing on the threshold of adulthood in 1970s
America, his adolescence formed a crucial bridge between the shocking abuse of
his childhood and the worrying world of responsibility ahead. In The Privilege of
Youth, he tells the story of those years with his unique insight and sensitivity.
Whilst recounting the relentless physical and emotional attacks of the high-school
bullies, he also recalls the joy of exploring a new neighbourhood and
encountering true friendship for the first time. Through his adventures with his
new 'brothers' and their discovery of cars, girls and themselves, Pelzer
introduces a fascinating cast of characters who, each in different ways, helped
shape an extraordinary life and prepared him for fresh trials to come.
WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK AWARD VOOR NON-FICTIE 2015 'Tussen de
wereld en mij' is een lange brief van Ta-Nehisi Coates aan zijn vijftienjarige zoon,
waarin hij beschrijft hoe het is om als zwarte jongen op te groeien in Amerika. Een
Amerika dat zichzelf voorhoudt dat raciale tegenstellingen tot het verleden behoren,
maar waar aanhoudende gewelddadige incidenten tegen de zwarte bevolkingsgroep
een andere werkelijkheid laten zien. Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in
de Amerikaanse cultuur zit verankerd en dat gewelddadige uitspattingen geen
toevallige incidenten zijn, maar voortkomen uit scheve machtsverhoudingen en
diepgewortelde maatschappelijke noties. Hij kijkt vanuit een historisch perspectief en
beschrijft hoe raciale gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens
Coates is racisme vooral een fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen ‘black
bodies’ telkens een andere vorm aanneemt: van slavernij en opsluiting tot buitensporig
politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand mee door zijn leven. Daarbij probeert hij
één vraag te beantwoorden: is het in Amerika mogelijk om geweldloos in een zwart
lichaam te leven?
A Man Named Dave, which has sold over 1 million copies, is the gripping conclusion to
Dave Pelzer’s inspirational and New York Times bestselling trilogy of memoirs that
began with A Child Called "It" and The Lost Boy. "All those years you tried your best to
break me, and I'm still here. One day you'll see, I'm going to make something of
myself." These words were Dave Pelzer's declaration of independence to his mother,
and they represented the ultimate act of self-reliance. Dave's father never intervened as
his mother abused him with shocking brutality, denying him food and clothing, torturing
him in any way she could imagine. This was the woman who told her son she could kill
him any time she wanted to—and nearly did. The more than two million readers of
Pelzer's New York Times and international bestselling memoirs A Child Called "It" and
The Lost Boy know that he lived to tell his courageous story. With stunning generosity
of spirit, Dave Pelzer invites readers on his journey to discover how he turned shame
into pride and rejection into acceptance.
Van Londen tot Schotland, van een non-binaire socialmedia-influencer tot een 93-jarige
vrouw op een boerderij. Meisje, vrouw, anders volgt twaalf personages van kleur die op
zoek zijn naar iets – een gedeeld verleden, een onverwachte toekomst, een plek om
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thuis te komen, een geliefde, een sprankje hoop. Evaristo brengt hen op meesterlijke
wijze samen en herinnert ons aan datgene wat ons verbindt in tijden van verdeeldheid.
`Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna
zeker dat het erger is. Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en ook na
veel operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen,
maar mensen schrikken als ze hem zien, en ze staren of kijken weg. Als hij tien is gaat
hij voor het eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal
worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem
te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat afschrikken...
Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een enorm succes. In
Amerika was Wonder hét boek van het jaar en begonnen lezers campagnes tegen
pesten. Het boek verschijnt in meer dan vijfentwintig landen. `Wonder heeft de kracht
om het hart te raken en gedachten te veranderen. The Guardian `Een prachtig en
grappig verhaal dat je soms ook tot tranen roert. The Wall Street Journal `Een
zeldzaam pareltje, prachtig geschreven en met personages die zich nestelen in je
geheugen en in je hart. Amazon.com
De grootste hedendaagse filosoof over waarom de populisten gelijk hebben ‘Als we de
gepolariseerde hedendaagse politiek achter ons willen laten, dienen we op de tast onze
weg te zoeken en goed na te denken over wat mensen toekomt. Hoe komt het dat de
betekenis van succes en verdienste de afgelopen decennia zo sterk veranderd is, en
wel zodanig dat arbeid sterk aan waardigheid heeft ingeboet en veel mensen het
gevoel hebben dat de elites op hen neerkijken?’ - Michael J. Sandel Bestsellerfilosoof
Michael Sandel maakt de balans op van de democratie. Veel mensen voelen zich niet
meer vertegenwoordigd door de bestuurlijke elites en wenden zich tot populistische
leiders en partijen. Het probleem is dat onze samenleving mensen met een hogere
opleiding onevenredig beloont en de rest terzijde schuift. Dit is de tirannie van
verdienste. Sandel gaat na in hoeverre de aanklacht van ‘het volk’ tegen de elites
terecht is. Waarom zou iemand met een universitaire opleiding meer over het algemeen
welzijn mogen zeggen dan een persoon met een vmbo-diploma? Is dat rechtvaardig?
'De tirannie van verdienste' is een belangrijk boek voor iedereen die de democratie aan
het hart gaat.
As a teenager at highschool Dave Pelzer thought he had finally escaped the abuse that
had wrecked his childhood - but he couldn't have been more wrong. Bullied physically
at school and suffering emotional trauma as his foster family imploded around him,
Dave found that adolescence was just as tough as childhood. But this time there were
others to whom he could reach out - father figures who would listen patiently to his
problems and offer sound advice, and friends who helped him learn that life could also
be about joy as well as pain. Dave's extraordinary memoir of how the troubled youth
became a man is compassionate and brave, a tale of hope and inspiration to a new
generation.
Early in the thirteenth century a young woman named Clare was so moved by the
teachings of Francis of Assisi that she renounced her possessions, vowing to live a life
of radical poverty. Today Clare is remembered for her relationship with Francis, but her
own dedication to poverty and her struggle to gain papal approval for a Franciscan Rule
for women is a fascinating story that has not received the attention it deserves. In The
Privilege of Poverty, Joan Mueller tells this story, and in so doing she reshapes our
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understanding of early Franciscan history. Clare knew, as did Francis, that she needed
a Rule to preserve the &“privilege of poverty&”&—a papal exemption that gave
monasteries of women permission not to rely on endowment income. Early Franciscan
women gave their dowries to the poor and were as passionately holy and shrewdly
political in this choice as were their male counterparts. Mueller shows the crucial role
played in this by Agnes of Prague, one of Clare&’s closest collaborators. A Bohemian
princess who declined an engagement to Emperor Frederick II in order to found a
monastery of Poor Ladies in Prague, Agnes capitalized on the papal need for a political
alliance with the kingdom of Bohemia to negotiate the privilege of poverty for her
monastery and set up a hospital for the poor in Prague. The efforts of Clare and Agnes
ultimately paid off, as Pope Innocent IV approved a Franciscan Rule for women with the
privilege of poverty at its core on Clare&’s deathbed in 1253. Only two years later,
Clare was canonized, and the Poor Clares&—as they came to be known&—continue
today as contemplative and active communities devoted to the same ideals that
inspired Francis and Clare. The Privilege of Poverty not only contributes new insight
into Franciscan history but also redefines it. No longer can we view early Franciscanism
as primarily a male story. Franciscan women were courted by their brothers and by the
papacy for their essential contributions to the early Franciscan movement.
Toni Maguires schijnbaar idyllische jeugd kent een afschuwelijke waarheid. Als ze zes
jaar is begint haar vader haar te misbruiken, terwijl hij eist dat het ons geheim blijft.
Moedig vertelt Toni het aan haar moeder, omdat ze verwacht dat zij hem zal stoppen.
Maar er volgen jaren van seksuele en geestelijke marteling. Zwanger gemaakt door
haar vader als ze veertien is, vertelt ze haar verschrikkelijke geheim opnieuw. Haar
vader komt in de gevangenis terecht, maar zij wordt verstoten door haar familie, leraren
en vrienden. Meegesleurd in een wereld van depressie en waanzin kan Toni alleen nog
op zichzelf rekenen om in de toekomst een gelukkig leven op te kunnen bouwen.
As nearly four million readers have learned from his three previous books, Dave Pelzer
doesn't believe in feeling sorry for himself. Abused mercilessly by his mother as a child,
Dave has taken everything that happened to him and turned it into something positive
so that he can help others. Now happily married and with a child of his own, he
celebrates the twin pillars of strength that saw him through his darkest hours: resilience
and gratitude. And he shows how anyone can tap into these virtues to live a better and
more fulfilling life. In Help Yourself, Dave Pelzer explains how to move beyond a painful
history, harmful negative thoughts, and innumerable setbacks by urging readers to take
control and be accountable for their lives. Filled with his own history, as well as the
personal struggles of others who have learned how to turn adversity into triumph, Help
Yourself is a rousing call to readers who want real answers to real problems. Never
before in paperback, it will undoubtedly join Pelzer's previous paperbacks on bestseller
lists for years to come.
Jeffery Farnol, at one time the best-selling author in the world, died in 1952. His
biographer, Pat Bryan, has collected many of Farnol’s unpublished manuscripts,
poems and other material not previously collected in book form, and here presents, for
the first time in fifty years, a new book by Jeffery Farnol.
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