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Excursions with Thoreau Edward F. Mooney
2015-10-22 Excursions with Thoreau is a major
new exploration of Thoreau's writing and thought
that is philosophical yet sensitive to the literary
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and religious. Edward F. Mooney's excursions
through passages from Walden, Cape Cod, and
his late essay “Walking” reveal Thoreau as a
miraculous writer, artist, and religious adept. Of
course Thoreau remains the familiar political
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activist and environmental philosopher, but in
these ﬁfteen excursions we discover new terrain.
Among the notable themes that emerge are
Thoreau's grappling with underlying aﬄiction; his
pursuit of wonder as ameliorating aﬄiction; his
use of the enigmatic image of “a child of the
mist”; his exalting “sympathy with intelligence”
over plain knowledge; and his preferring
“beﬁtting reverie”-not argument-as the way to be
carried to better, cleaner perceptions of reality.
Mooney's aim is bring alive Thoreau's moments
of reverie and insight, and to frame his
philosophy as poetic and episodic rather than
discursive and systematic.
Unknown Memeland Lucas Blum
Vrees en wraak Tomi Adeyemi 2020-03-31
Zélie en Amari hebben het onmogelijke voor
elkaar gekregen: ze hebben de magie
teruggebracht naar het koninkrijk Orïsha, waar
Zélies volk – de maji – wordt onderdrukt door een
wrede heerser. De krachten die daarbij
vrijkwamen waren alleen zó groot, dat niet alleen
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zijzelf, maar ook hun tegenstanders hun
magische krachten hebben
teruggekregen.Wanneer de koning zich opmaakt
om Orïsha aan te vallen, probeert Zélie uit alle
macht de maji te verenigen om te voorkomen dat
ze onder de voet worden gelopen. Daarnaast is
het van het grootste belang dat Amari haar recht
op de troon behoudt. Met zoveel zware taken op
haar schouders, weet Zélie niet of ze het gaat
redden...
Wij geluksvogels Amy Bloom 2014-08-05 `De
vrouw van mijn vader was dood. Mijn moeder zei
dat we de auto naar zijn huis moesten nemen om
te kijken wat er voor ons te halen viel. Twee
halfzusjes, tieners, trekken door het Amerika van
de jaren veertig richting Hollywood en op zoek
naar... alles. Iris is geboren voor de
schijnwerpers, Eva beperkt zich (maar met liefde)
tot het naaien van glitters op de kostuums van
haar zus. Een Hollywoodcarrière wordt in de kiem
gesmoord als Iris verwikkeld raakt in een lesbisch
seksschandaal. Samen zoeken de zusjes verder
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hun weg door een prachtig getekend landschap
van grote dromen, schandalen en verraad. Van
jazzclubs, fonkelende villa s en, natuurlijk, oorlog.
Een prachtig en kleurrijk verhaal met
onvergetelijke personages, toonbeelden van de
breekbare, absurde menselijke soort.
Forever Boy Kate Swenson 2022-04-05 With her
popular blog, Finding Cooper's Voice, Kate
Swenson has provided hope and comfort for
hundreds of thousands of parents of children with
Autism. Now, Kate shares her inspiring story in
this powerful memoir about motherhood and
unconditional love When Kate Swenson’s son
Cooper was diagnosed with severe, nonverbal
autism, her world stopped. She had always
dreamed of having the perfect family life. She
hadn’t signed up for life as a mother raising a
child with a disability. At ﬁrst, Kate experienced
the grief of broken dreams. Then she felt the
frustration and exhaustion of having to ﬁght for
your child in a world that is stacked against
them. But through hard work, resilience and
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personal growth, she would come to learn that
Cooper wasn’t the one who needed to change.
She was. And it was this transformation that led
Kate to acceptance—and ultimately joy. In
Forever Boy, Kate shares her inspiring journey
with honesty and compassion, oﬀering solace
and hope to others on this path and illuminating
the strength and perseverance of mothers.
Alabama's Treasured Forests 2000
Finding Roses in the Dust Erin Brynn 2013-06
Take a journey to a dangerous, war-torn country
that has been devastated by years of conﬂict and
chaos. Author Erin Brynn’s travels have taken her
from Africa to India to Southeast Asia and most
recently to Afghanistan. As you take this journey
with her, you will see what she saw and feel what
she felt. Her raw honesty and unique perspective
will make you laugh and cry and hurt and
celebrate, while challenging you to look at your
life and your world in a whole new way. As her
perspective changed, so can yours. You can learn
to see the good in the bad, the beauty in the
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ashes, and the roses in the dust of your world.
“This book will take you out of your comfort zone.
Erin will challenge you to see what our Father
sees. What an extraordinary tale, an adventure, a
walk of obedience in the perfect will of God. Are
you willing to open your eyes and see?” —Dr.
Terry Law, Founder and President of World
Compassion “Finding Roses in the Dust is
inspirational, heartwarming, educational, and
captivating. I felt I was taken on a journey and a
whole new world was opened to me.” —Wendy
Mather, Missouri “Perhaps the last place you
thought you would want to visit is Afghanistan.
This book will take you there, and you will be
glad you went! Through the eyes of a mom and
wife, you will take oﬀ your blinders and learn to
love its people. I’m glad I made the trip!” —David
Stevens, MD, MA (ethics), CEO, CMDA
De dienstmeid van Fairbourne Hall Julie Klassen
2012-09-27 Margaret Macy vlucht weg uit Londen
om onder een huwelijk met een onbetrouwbare
man uit te komen. Om in haar onderhoud te
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voorzien gaat ze aan het werk als bediende in
het huis van Nathaniel Upchurch, een vrijgezel
die ze ooit afwees in de hoop het hart van zijn
knappe broer te veroveren. Als ze het volhoudt
tot haar verjaardag, zal ze een erfenis van een
oudtante krijgen. Maar kan ze als bediende
onherkenbaar blijven als er meer spiedende ogen
te gast blijken te zijn op Fairbourne Hall?
Bloom Kelle Hampton 2013-04-02 There is us.
Our Family. We will hold our precious gift and
know that we are lucky . . . From the outside
looking in, Kelle Hampton had the perfect life: a
beautiful two-year-old daughter, a loving
husband, and a thriving photography career.
When she learned she was pregnant with their
second child, they were ecstatic. But when their
new daughter was placed in her arms in the
delivery room, Kelle knew instantly that
something was wrong. Nella looked diﬀerent than
her sister, Lainey, had at birth. As her friends and
family celebrated, a terriﬁed Kelle was certain
that Nella had Down syndrome—a fear her
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pediatrician soon conﬁrmed. Yet gradually Kelle
embraced the realization that she had been
chosen to experience an extraordinary and
special gift. With lyrical prose and gorgeous
photography, Bloom takes readers on a wondrous
journey through Nella's ﬁrst year of life—a
gripping, hilarious, and intensely poignant trip of
transformation in which a mother learns that
perfection comes in all diﬀerent shapes.
De eerste vrouw Jennifer Nansubuga Makumbi
2021-03-25 ‘Makumbi’s proza is
onweerstaanbaar en meeslepend, vol humor,
gevoel en charme – het is briljant en bijtend,
poëtisch en genuanceerd. De lezer van De eerste
vrouw wordt beloond met een van opmerkelijkste
heldinnen uit de literatuur en de ongelooﬂijke eer
om aan haar zijde mee te reizen.’ – The New York
Times De eigenwijze Kirabo groeit op bij haar
grootouders op het platteland van Oeganda. Ze
wordt omringd door vele vrouwen – grootmoeder,
tantes en een beste vriendin –, maar voelt
desalniettemin het gemis van haar moeder, die
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ze nooit heeft gekend. Hoewel de familie
wanhopig probeert Kirabo in bedwang te houden,
gaat ze op zoek naar antwoorden over haar
oorsprong. Zo begint de zoektocht naar haar
eigen plek op de wereld – een reis van het
platteland naar de hoofdstad Kampala, van het
veilige nest van de grootouders naar het
onbekende, luxe huis van haar vader.
Tegelijkertijd wordt Oeganda geteisterd door de
bloedige dictatuur van Idi Amin. Makumbi schetst
het leven in onvoorspelbare en gewelddadige
tijden. De eerste vrouw is een grootse en
tegelijkertijd diep persoonlijke roman over
verlangen en opstand, geïnspireerd door de
Oegandese scheppingsmythe en feministische
rebellie. Een indringend portret over wat het
betekent om vrouw te zijn in een gezin, in een
gemeenschap en in een land dat vastbesloten
lijkt om Kirabo’s ideeën te dwarsbomen. Jennifer
Nansubuga Makumbi (Kampala) schrijft romans
en korte verhalen. Ze studeerde en doceerde
Engelse literatuur in Oeganda, voordat ze haar
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studie in 2001 voortzette in Manchester, GrootBrittannië, waar ze nu doceert. Met haar debuut
Kintu (Cossee, 2020) won ze diverse prijzen. Het
boek wordt bejubeld als dé grote Oegandese
roman, een moderne klassieker, en ontving
internationaal lyrische recensies.
De pinguïnlessen Tom Michell 2015-11-25 Begin
jaren zeventig reist de jonge Engelsman Tom
Michell naar Argentinië, waar hij een baan heeft
gevonden als leraar op een prestigieuze
kostschool. Hij verheugt zich op de eindeloze
zomervakanties: met een motorﬁets wil hij ZuidAmerika ontdekken. Maar alles verandert
wanneer hij op het strand van Uruguay een met
olie besmeurde pinguïn vindt. Tom besluit de
pinguïn te redden en neemt hem mee naar zijn
smetteloze appartement, waar hij het arme beest
weer oplapt. Als hij de pinguïn terugbrengt naar
het strand wil het dier hem niet meer verlaten. Er
zit niks anders op: Tom neemt de aandoenlijke
pinguïn, die hij Juan Salvador noemt, mee naar
de kostschool, waar de vrolijke vogel ieders hart
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verovert. De pinguïnlessen is het waargebeurde
en hartverwarmende verhaal over een
uitzonderlijke vriendschap tussen een mens en
een dier.
The Citizen 1823
Sandwichvrouw Allison Pearson 2017-10-09
‘Sandwichvrouw’ van Allison Pearson: een
herkenbaar en hilarisch verhaal over onmogelijke
pubers en bejaarde ouders. Kate Reddy,
hoofdpersoon van Allison Pearsons internationale
bestseller ‘Hoe krijgt ze het voor elkaar’, wordt
binnenkort vijftig. Haar schattige kindjes zijn
onmogelijke pubers geworden die hele
maancyclussen doorbrengen achter hun
telefoons. Terwijl Kates ouders ook steeds meer
zorg nodig hebben. En omdat haar man onlangs
ontslagen is en even volledig toegeeft aan zijn
eigen midlifecrisis, lonkt er thuis een ﬁnanciële
catastrofe. Na een pauze van tien jaar moet Kate
ineens weer de arbeidsmarkt op – die genadeloos
blijkt voor een vrouw van haar leeftijd. Het wordt
nog ingewikkelder wanneer een oude vlam weer
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opduikt. ‘Sandwichvrouw’ is een oergeestig,
herkenbaar verhaal voor vrouwen die in hun
pogingen om alle balletjes in de lucht te houden,
zichzelf ergens kwijt zijn geraakt. Want
uiteindelijk zijn we allemaal een klein beetje Kate
Reddy.
Choosing Down Syndrome Chris Kaposy
2022-08-09 An argument that more people
should have children with Down syndrome,
written from a pro-choice, disability-positive
perspective. The rate at which parents choose to
terminate a pregnancy when prenatal tests
indicate that the fetus has Down syndrome is
between 60 and 90 percent. In Choosing Down
Syndrome, Chris Kaposy oﬀers a carefully
reasoned ethical argument in favor of choosing
to have such a child. Arguing from a pro-choice,
disability-positive perspective, Kaposy makes the
case that there is a common social bias against
cognitive disability that inﬂuences decisions
about prenatal testing and terminating
pregnancies, and that more people should resist
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this bias by having children with Down syndrome.
Drawing on accounts by parents of children with
Down syndrome, and arguing for their objectivity,
Kaposy ﬁnds that these parents see themselves
and their families as having beneﬁtted from
having a child with Down syndrome. To counter
those who might characterize these accounts as
based on self-deception or expressing adaptive
preference, Kaposy cites supporting evidence,
including divorce rates and observational studies
showing that families including children with
Down syndrome typically function well. Himself
the father of a child with Down syndrome, Kaposy
argues that cognitive disability associated with
Down syndrome does not lead to diminished wellbeing. He argues further that parental
expectations are inﬂuenced by neoliberal
ideologies that unduly focus on the supposed
diminished economic potential of a person with
Down syndrome. Kaposy does not advocate
restricting access to abortion or prenatal testing
for Down syndrome, and he does not argue that
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it is ethically mandatory in all cases to give birth
to a child with Down syndrome. People should be
free to make important decisions based on their
values. Kaposy's argument shows that it may be
consistent with their values to welcome a child
with Down syndrome into the family.
A Spectrum of Solutions for Clients with
Autism Rachel Bedard 2020-07-17 This book is a
comprehensive resource to guide work with
individuals on the autism spectrum. It reﬂects the
true range of needs presented by individuals with
autism, pulling together the most salient aspects
of treatment with invaluable information from
several disciplines synthesized to guide your
work. Divided into topical sections with chapters
from three ﬁeld experts in each, this book
features contributions from therapists, educators,
and medical doctors, as well as ﬁnancial
planners, health advocates, and innovators. The
diverse disciplines and backgrounds of each
author lend a diﬀerent voice and perspective to
each chapter, reﬂecting the continuum of care
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necessary when working with clientele on the
autism spectrum, and that, for clients on the
spectrum, one solution does not ﬁt all. For use by
psychotherapists, counselors, applied behavioral
analysts, occupational therapists, social workers,
teachers, and more, this text presents readers
with expertise from various contributing
disciplines to give them a treatment resource
that can inform and guide their daily work with
clients on the autism spectrum.
A Woodcut Manual Julius J. Lankes 2006
Tuinier van de nacht George Pelecanos
2012-01-11 Gus Ramone, voormalig rechercheur
Interne Zaken, werkt nu voor de afdeling Zware
Misdrijven. Zijn nieuwste zaak betreft de moord
op het tienermeisje Asa, wier lichaam is
aangetroﬀen in een openbare binnentuin. De
moord doet Gus sterk denken aan een zaak van
twintig jaar geleden, toen hij als
surveillanceagent met zijn partner Dan Holiday
detective T.C. Cook assisteerde. Het ging destijds
om een serie moorden op tieners, maar de dader
8/20

Downloaded from leofarache.com on
August 9, 2022 by guest

werd nooit gepakt - voor alle rechercheurs een
blijvende frustratie. Cook is inmiddels met
pensioen, Holiday is vanwege omstreden gedrag
uit het korps gestapt. De moord op Asa brengt de
drie mannen weer bij elkaar. Maar de hernieuwde
samenwerking zet de onderlinge verhoudingen
op scherp en kwesties uit het verleden spelen
opnieuw op. Met Tuinier van de nacht bereikt
George Pelecanos een nieuw hoogtepunt in zijn
carrière: dit is een beklemmend en onvergetelijk
verhaal over de gruweldaden waartoe de mens is
staat is, maar ook over de vriendschap en
loyaliteit tussen drie die hard cops, voor altijd
getekend door hun gezamenlijke verleden.
Children of the Aging Self-Absorbed Nina W
Brown 2015-09-01 Growing up with a parent who
is self-absorbed is diﬃcult, and they may become
more diﬃcult to deal with as they age. This
essential book shows how to cope with your
aging parent's narcissistic behavior, and provides
tips to help protect yourself and your children
from their self-absorbed, destructive actions. As
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your self-absorbed parent grows older and
becomes more dependent on you, hurtful
relationships may resurface and become further
strained. In the tradition of Children of the SelfAbsorbed, author Nina Brown oﬀers the ﬁrst book
for adult children of aging narcissistic or selfabsorbed parents. You will learn practical,
powerful strategies for navigating the intense
negative feelings that your parents can incite, as
well as tips to protect your children from the
criticism, blame, or hostility that may exist
between you and their grandparent. In this book,
you will gain greater awareness of how and why
your parent's self-absorbed behaviors and
attitudes get worse, and develop strategies to
manage the negative feelings that can arise as a
result. You'll also learn to reduce the shame and
guilt that may be felt when you feel like you don't
want to be a caretaker. Finally, you'll learn to set
limits with your parent so you can stay sane
during this diﬃcult time. Having an aging parent
can be stressful enough, but dealing with an
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aging narcissistic or self-absorbed parent is
especially challenging. This essential guide will
help you through.
Carry on, heb lief Glennon Doyle Melton
2017-04-18 Bestsellerauteur Glennon Doyle
vertelt het verhaal van ontrouw in haar huwelijk
en vooral haar gevecht om trouw aan zichzelf te
blijven. Met haar werk inspireert zij talloze
vrouwen, onder wie Adele. Het leven van
Glennon Doyle is zoals het zou moeten zijn. Ze is
gelukkig getrouwd, heeft drie prachtige kinderen,
en er staat een New York Times-bestseller op
haar naam. Maar dan bekent haar echtgenoot
haar ontrouw te zijn geweest. Carry on, heb lief is
het verhaal van een huwelijk, maar meer nog van
Glennons persoonlijke gevecht om boven alles
trouw te blijven aan zichzelf. Carry on, heb lief is,
in de woorden van Elizabeth Gilbert zelf, 'het
langverwachte antwoord op Eat, Pray, Love.'
Oprah Winfrey selecteerde het voor Oprahs Book
Club 2.0. 'Verbluﬀend dapper, eerlijk, ontroerend
en mooi' - Elizabeth Gilbert
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Witte huizen Amy Bloom 2018-05-25 ‘Ik ben
nooit jaloers geweest op een echtgenoot of een
echtgenote, tot ik Eleanor leerde kennen. Vanaf
dat moment zou ik alles wat ik ooit had gehad,
ieder ritje in een limousine, ieder naakt
zwempartijtje, iedere naamsvermelding of
onbezorgde wandeling, hebben geruild voor wat
Franklin had, de polio incluis.’ Lorena Hickok
ontmoet Eleanor Roosevelt in 1932 als
verslaggeefster van Franklin Roosevelts eerste
verkiezingscampagne. ‘Hick’, zoals haar vrienden
haar noemen, is in gruwelijke armoede
opgegroeid in South Dakota en heeft zich
opgewerkt tot belangrijkste vrouwelijke
journaliste in Amerika. In eerste instantie moet
ze weinig hebben van de idealistische Eleanor,
die uit een gegoed milieu komt. Toch bloeit er
een grote passie op, die bestand blijkt tegen de
jaren. Hick neemt zelfs haar intrek in het Witte
Huis, haar status als ‘ﬁrst friend’ is daar publiek
geheim, net als het bestaan van meerdere
minnaressen van FDR. Nu ze niet meer als
10/20

Downloaded from leofarache.com on
August 9, 2022 by guest

journalist kan werken, treedt ze toe tot de
presidentiële staf. Hick leert FDR kennen als een
geweldige president, een gewiekste rivaal en een
onweerstaanbare vriend, iemand die zelfs tot ver
na zijn dood levens blijft beïnvloeden. De band
tussen Hick en Eleanor doorstaat alle krachten
die op hen inwerken. Terwijl Hick groeit, als
schrijver en als mens, verliest ze nooit de liefde
van haar leven uit het oog. Een elegante en
lyrische roman, die vele kanten van Amerika en
van de liefde laat zien. ‘Een opmerkelijk intieme
en tegelijk informatieve roman over de geheime
en scandaleuze liefde van Eleanor Roosevelt.’ –
Joyce Carol Oates
Het huis van de vroedvrouw Patricia Harman
2015-09-22 Voor de lezers van 'The Help'. Een
ontroerende en fascinerende roman over het
harde bestaan van een vroedvrouw in de jaren
dertig. Na een bewogen tijd probeert vroedvrouw
Patience Murphy een nieuw leven op te bouwen
op het platteland van West-Virginia, waar ze een
kleine boerderij heeft geërfd. Geld heeft ze niet,
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net zomin als de door de crisis geteisterde
families die haar hulp zoeken omdat ze de dokter
niet kunnen betalen. Patience zet alles op alles
om te helpen. Al improviserend, soms met de
moed der wanhoop en op de raarste plekken
brengt ze kinderen op de wereld. Toch wordt ze
met wantrouwen bekeken: ze is een vrouw die
zich niet conformeert, die in haar eigen
levensonderhoud voorziet en die niet bang is om
voor haar mening op te komen. De enige
gelijkgestemde is de plaatselijke veearts. Ze blijft
vechten tegen vooroordelen en wantrouwen eerst alleen, later met hulp uit onverwachte
hoek. En elke keer als ze een pasgeboren baby in
haar armen houdt, weet ze dat ze nooit zal
opgeven. Al komt het gevaar wel heel dichtbij...
De hobbit 2002 Een dwerg wordt door een
tovenaar uitgezonden om een groep dwergen te
leiden bij hun speurtocht naar de draak die de
schatten van het dwergenvolk heeft geroofd.
De schoonheid van weerbarstig proza Lydia
Davis 2019-12-13 Met ‘De schoonheid van
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weerbarstig proza’ reikt Lydia Davis ons de
sleutel aan tot het lezen van haar werk – wat het
leesplezier alleen maar zal vergroten. De korte
verhalen van Davis tellen vaak minder dan tien
regels, soms zelfs slechts één, en beschrijven
alledaagse observaties en belevenissen in
ongekunstelde, laconieke taal. Op het eerste
gezicht dan. Bij een tweede lezing begint de
goede verstaander nieuwe lagen te vermoeden.
En wanneer Davis zelf haar werk analyseert,
zoals in deze bundel vol verhelderende essays,
dan openbaren zich de doordachte vorm en
inhoudelijke diepgang. Vanaf de allereerste
gedachte of zinsnede tot de maanden en zelfs
jaren waarin ze aan een zkv slijpt en snoeit:
Davis biedt inzicht in haar schrijf- en
redactieproces. Ze vertelt over
lievelingsschrijvers en visuele kunstenaars die
haar werk hebben beïnvloed, en strooit
ruimhartig met schrijftips.
A Lovely Life Melissa Michaels 2022-05-17 Homedecorating expert Melissa Michaels invites you to
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experience the peace and joy that come from a
well-balanced life that nurtures your home and
soul throughout the year. You might think that
you need to make big changes to create a better
life but it’s often the small, intentional, everyday
decisions that shape our environment over time
and bring sustained contentment and well-being.
Savor the process. Melissa Michaels shows you
how to cultivate a lovely life in each season:
Spring—experience renewal as you clean up and
reimagine your spaces and learn to enjoy
everything the outdoors has to oﬀer.
Summer—enjoy refreshment with a summer
staycation, self-care nourishments, and the
delightof simple pleasures. Autumn—make room
for reconnection when you decorate to reﬂect
your family, style, and story; embrace gratitude;
and adopt seasonal rhythms for body, mind, and
soul. Winter—enter a season of rest as you
establish morning and evening rituals, winterize
your bedroom, and indulge in restorative home
spa treatments. Beautifully designed and
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photographed, A Lovely Life oﬀers you tangible
ways to make every day a better one.
Intellectual and Developmental Disabilities Briana
S. Nelson Goﬀ 2017-10-19 Intellectual and
Developmental Disabilities provides a unique
contribution not currently available in the
professional literature by addressing the
experiences and perspectives of families living
with or raising a child with a disability. Designed
for family therapists, social workers, and other
helping professionals, it provides empiricallybased, practical information for working with
families experiencing intellectual and
developmental disabilities of a loved one. This
book also provides important information for
navigating the various professional systems of
care with which these families interface: health
care providers, early childhood intervention
teams, educational systems, the legal system,
and ﬁnancial planners.
Zijn banaan Penelope Bloom 2019-06-13 Deel 1
van de Verboden vruchten-serie Een heerlijke
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serie vol hilarische situaties en steamy scènes
Voor de fans van Jennifer Probst en Audrey
Carlan Eindelijk is het gelukt: Natasha krijgt haar
allereerste serieuze opdracht als
businessjournalist. Dit is haar grote kans om te
bewijzen dat ze meer is dan een klunzige ﬂapuit:
ze mag Galleon Enterprises inﬁltreren om
schandalen rondom CEO Bruce Chamberson te
onderzoeken. Het enige wat ze hoeft te doen om
binnen te komen, is door de man in kwestie
aangenomen worden als stagiaire. Kat in ’t
bakkie. Totdat blijkt dat Bruce de knapste man is
die Natasha ooit heeft gezien. En hij haar vlak
voor het interview op heterdaad betrapt met een
banaan in haar hand. Een banaan met zijn naam
erop in dikke vette viltstiftletters. Hoe gaat ze
zich hieruit redden?
The Life of Sr. Marie de Mandat-Grancey and
Mary's House in Ephesus Rev. Fr. Carl G. Schulte
2011-08-19 The Life of Sr. Marie de MandatGrancey and Mary's House in Ephesus tells the
story of a faith-ﬁlled woman's life of service and
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her quest to discover the house of the Blessed
Virgin in Ephesus. Sister Marie de MandatGrancey, a Daughter of Charity, responded to
God's call and dedicated her life to ﬁnd Christ,
the Word made Flesh, in service to the poor. The
ﬁrst twenty-ﬁve years of her ministry were spent
caring for the homebound, educating children,
accompanying youth in their spiritual journey,
and ﬁnding families for orphans. In 1886, Sister
Marie was sent to Smyrna, near Ephesus, Turkey,
where she entered a world very diﬀerent from
her own. While serving in the hospital there,
Sister Marie read and shared with her own Sisters
and the local Vincentian priests The Life of the
Blessed Virgin, by Anne Catherine Emmerich,
which recorded the events of Mary's last years
spent in Ephesus in a house built for her by St.
John. Because of Sister Marie's great devotion to
the Blessed Mother, she was determined to ﬁnd
this sacred spot. Through collaboration with her
Vincentian brothers, local Muslim guides, and the
people of the area, Mary's house was found; but
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the discovery was just the beginning. Once
rebuilt, Mary's house became a place where
Muslims and Christians assembled in peace side
by side as they came to honor Mary. The Life of
Sr. Marie de Mandat-Grancey and Mary's House
in Ephesus will inspire readers with the
remarkable story of a faith-ﬁlled woman's life and
her quest to discover the house of the Blessed
Virgin in Ephesus.
International Journal of Religious Education
1936
Gebroken licht Kim Edwards 2012-08-10 * Een
meeslepende roman, prachtig geschreven. Met
een geweldig inlevingsvermogen verkent Kim
Edwards de impact van een familiegeheim dat de
grenzen van liefde en verzoening tart. - Ursula
Hegi, auteur van Stenen van de rivier Op een
stormachtige nacht vol sneeuw aan het begin
van de jaren zestig verlost een jonge dokter zelf
zijn vrouw. Tot hun verrassing wordt er een
tweeling geboren. Helaas blijkt een van de
kinderen het Down-syndroom te hebben. Omdat
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zijn vrouw door de verdoving te versuft is om te
merken wat er aan de hand is, vertelt de dokter
haar dat het meisje gestorven is. Hij geeft de
baby mee aan een verpleegster, die haar
meeneemt naar huis in plaats van naar een
inrichting. De verpleegster voedt het kind op als
was het van haarzelf. Dan ontspint zich een
verhaal rond deze personages: de arts en zijn
vrouw, de verpleegster die een partner krijgt en
de kinderen die gescheiden opgroeien, maar
elkaar door een speling van het lot uiteindelijk
toch zullen ontmoeten. Een verhaal vol
onverwachte wendingen rond de last van
geheimen, verlies en verlangen. Kim Edwards
debuteerde met de publicatie van een alom
bejubelde verhalenbundel waarvoor ze zowel de
Whiting Writer’s Award als de Nelson Algren
Award ontving. Edwards doceert schrijfvakken
aan de universiteit van Kentucky
Duistere vlam Alyson Noël 2011-06-23 Alyson
Noël, De Onsterfelijken 4 - Duistere vlam Hun
liefde bloeit al eeuwenlang, maar nu dreigt er
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een einde aan te komen. Ever moet alle zeilen
bijzetten om het vuur brandend te houden... Ever
probeert Haven te helpen in haar nieuwe leven
als onsterfelijke. Haven zou Haven niet zijn als ze
niet heel onvoorzichtig omsprong met haar
nieuwe status en daarmee dreigt ze het geheim
aan de buitenwereld te onthullen. Evers pogingen
de Onsterfelijken verborgen te houden, brengen
Haven alleen maar dichter bij de vijand: Roman
en zijn duistere vrienden.
Sterrenstof Priscille Sibley 2013-05-27 Elle
McClure en haar man Matt Beaulieu hebben alles
behalve de al zo lang gewenste baby. Dan slaat
het noodlot toe. Elle krijgt een ernstig ongeluk en
blijkt hersendood te zijn. Matt neemt de
onmogelijke beslissing om haar vredig laten
sterven. Maar op het laatste moment verandert
alles: Elle blijkt zwanger te zijn. Matt voelt dat
Elle dit kind een kans zou willen geven, maar hij
blijkt een wel heel onverwacht obstakel te
moeten overwinnen: Elles eigen wilsverklaring.
Priscille Sibley werkt als verpleegkundige op de
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afdeling neonatologie. Ze woont met haar gezin
in New Jersey. Sterrenstof is haar debuutroman.
`Een prachtige, moedige roman waarin een
familie voor een onmogelijke beslissing wordt
gesteld. Randy Susan Meyers, auteur van
Vleugellam en Het papieren kind `Sterrenstof is
een aangrijpend verhaal dat je recht in het hart
raakt en je dwingt om je af te vragen: Wat zou ik
willen, wat zou ik doen? New York Journal of
Books `Een liefdesgeschiedenis met zoveel hoop
en vertwijfeling lees je nooit van je leven meer.
Het is een boek dat je aan het denken zet over
dingen die anders nooit in je op waren gekomen.
Goodreads.com
The Answer Within Stephen R. Lankton
2015-12-22 First published in 1983. Routledge is
an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
Lucky Us Amy Bloom 2015-07-07 NEW YORK
TIMES BESTSELLER • NAMED ONE OF THE BEST
BOOKS OF THE YEAR BY THE WASHINGTON POST
AND O: THE OPRAH MAGAZINE • Look for special
bloom-finding-beauty-in-the-unexpected-a-memoir-kelle-hampton

features inside. Join the Random House Reader’s
Circle for author chats and more. “My father’s
wife died. My mother said we should drive down
to his place and see what might be in it for us.”
So begins this remarkable novel by Amy Bloom,
whose critically acclaimed Away was called “a
literary triumph” (The New York Times). Lucky Us
is a brilliantly written, deeply moving,
fantastically funny novel of love, heartbreak, and
luck. Disappointed by their families, Iris, the
hopeful star and Eva the sidekick, journey
through 1940s America in search of fame and
fortune. Iris’s ambitions take the pair across the
America of Reinvention in a stolen station wagon,
from small-town Ohio to an unexpected and
sensuous Hollywood, and to the jazz clubs and
golden mansions of Long Island. With their
friends in high and low places, Iris and Eva
stumble and shine though a landscape of big
dreams, scandals, betrayals, and war. Filled with
gorgeous writing, memorable characters, and
surprising events, Lucky Us is a thrilling and
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resonant novel about success and failure, good
luck and bad, the creation of a family, and the
pleasures and inevitable perils of family life,
conventional and otherwise. From Brooklyn’s
beauty parlors to London’s West End, a group of
unforgettable people love, lie, cheat and survive
in this story of our fragile, absurd, heroic species.
Praise for Lucky Us “Lucky Us is a remarkable
accomplishment. One waits a long time for a
novel of this scope and dimension, replete with
surgically drawn characters, a mix of comedy and
tragedy that borders on the miraculous, and
sentences that should be in a sentence museum.
Amy Bloom is a treasure.”—Michael Cunningham
“Exquisite . . . a short, vibrant book about all
kinds of people creating all kinds of serial,
improvisatory lives.”—The New York Times
“Bighearted, rambunctious . . . a bustling tale of
American reinvention . . . If America has a Victor
Hugo, it is Amy Bloom, whose picaresque novels
roam the world, plumb the human heart and
send characters into wild roulettes of kismet and
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calamity.”—The Washington Post “Bloom’s crisp,
delicious prose gives [Lucky Us] the feel of
sprawling, brawling life itself. . . . Lucky Us is a
sister act, which means a double dose of sauce
and naughtiness from the brilliant Amy
Bloom.”—The Oregonian “A tasty summer read
that will leave you smiling . . . Broken hearts
[are] held together by lipstick, wisecracks and
the enduring love of sisters.”—USA Today
“Exquisitely imagined . . . [a] grand
adventure.”—O: The Oprah Magazine “Marvelous
picaresque entertainment . . . a festival of joy
and terror and lust and amazement that resolves
itself here, warts and all, in a kind of crystalline
Mozartean clarity of vision.”—Elle
Na de regen Karen Kingsbury 2013-08-21 Twee
broers op zoek naar hun bestemming Krachtig
boek dat je nog lang bijblijft De dood van zijn
vrouw hangt al jaren als een donkere wolk boven
het leven van Cody Gunner. Ooit zeer succesvol
als rodeorijder heeft hij nu zijn passie opgegeven
en keert huiswaarts. Daar richt Carl Joseph, zijn
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gehandicapte broer, zich onder leiding van de
stralende Elle juist op de toekomst.
Plants & Gardens 1962
The Parent's Guide to Down Syndrome Jen Jacob
2015-12-04 Help your child succeed and thrive!
As a parent of a child diagnosed with Down
syndrome, you may be feeling unsure of what to
do next or where your child's journey will take
you. In this book, authors Jen Jacob and Mardra
Sikora share their experiences and guide you
through life with Ds with expert advice from
diagnosis to adulthood. Each page teaches you
ways to support your child through major
milestones; nurture their development; and
ensure that they succeed behaviorally, socially,
and cognitively. You'll also ﬁnd valuable
information on: Sharing the news with loved ones
Transitioning into primary school Developing your
child's social skills Discussing future
opportunities, including employment and housing
options With The Parent's Guide to Down
Syndrome, you will have the tools you need to
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raise a happy, healthy, and thriving child.
Not What I Expected Rita Eichenstein PhD
2015-04-07 Finalist for a Books for a Better Life
Award A pediatric neuropsychologist presents
strategies to help parents of special-needs
children navigate the emotional challenges they
face. As diagnosis rates continue to rise for
autism, ADHD, learning disabilities, and other
developmental diﬀerences, parents face a maze
of medical, psychological, and educational
choices – and a great deal of emotional stress.
Many books address children’s learning or
behavior problems and advise parents what they
can do to help their kids, but until Not What I
Expected: Help and Hope for Parents of Atypical
Children there were no books that explain what
the parents are going through - and how they can
cope with their own emotional upheaval – for
their own sake, and for the wellbeing of the
whole family. With compassion, clarity, and an
emphasis on practical solutions, Dr. Rita
Eichenstein's Not What I Expected: Help and
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Hope for Parents of Atypical Children walks
readers through the ﬁve stages of acceptance
(similar to the stages of grief, but modiﬁed for
parents of special-needs kids). Using vivid
anecdotes and suggestions, she helps readers
understand their own emotional experience,
nurture themselves in addition to their kids,
identify and address relationship wounds
including tension in a marriage and struggles
with children (special-needs and neurotypical),
and embrace their child with acceptance,
compassion and joy.
Glad Day Joan Larkin 1998-09-25 Glad Day
Dollmaker Bonnie Barrigar 2022-05-04 Dollmaker
is a historical review of a war many would just as
soon forget. But Dollmaker is diﬀerent. It
provides the reader with an alternative outcome.
Call it historical revisionism with a twist of bitter
truth. From this unique vantage the war in
Vietnam is experienced through the life and
actions of an unlikely leader; a charismatic
woman who isn't democratic, isn't communist,
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and is not going to take the back seat to the
Americans in the conduct of the war. Le Bon, or
Lady Bon, as she is aﬀectionately known, ﬁnds
passionate outlet early in life as a doll maker.
She makes dolls of every description. Starting
with dolls of cloth and clay, she soon graduates
to crafting dolls of ﬂesh and blood. Breaking
traditional gender roles, she ascends to the
highest pinnacles of power organizing a
grassroots paramilitary force called the Blue
Shirts. Soon these Vietnamese shock troops
under her command garner respect with their
communist foes. All during this time, a gung-ho
Marine named Mike Grant is working his way up
the ladder of military prestige and inﬂuence.
When the female Vietnamese ﬁrebrand and the
ambitious American meet, the war, its outcome,
and the world would never be the same again.
Dollmaker peels back the scab covering our
collective consciousness regarding Vietnam. It
exposes the underlying passions behind power
and power's corrupting tincture. It is also a
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candid, frequently scathing review of what we, as
humans, hold dear and what we often blindly
adhere to through our allegiance to tradition.
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Search for the Blue Goose Constance Martin 1995
Record of an ecologist's 50,000 km Arctic trek in
search of the nesting place of the 'Blue Goose'.
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