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Directory of Grants in the Humanities, 2002/2003 Grants Program 2002 Helping you from your earliest brainstorms to fully funded projects, this essential directory offers countless tips and
resources for artists and arts organizations seeking funding for performances, exhibits, residencies, general operations, fellowships, and numerous other program types. Grants are
supposed to enable work, not create more of it. You need a guide, a map, and the right tools for the job. Helping you from your earliest brainstorms to fully funded projects, this essential
directory offers countless tips and resources for artists and arts organizations seeking funding for performances, exhibits, residencies, general operations, fellowships, and numerous other
program types. This invaluable directory highlights over 3,650 current programs from 2,106 sponsors, including U.S. and foreign foundations, corporations, state arts councils and
government agencies, and other organizations. Each record includes: -Grant title -Description -Requirements -Amount -Applic atio deadline -Contact information (phone, fax, and email) Internet access -Sponsor name and address -Samples of awarded grants (when available) Four indexes-subject, sponsoring organization, program type, and geographic-help you identify
the right program quickly. Also included is A Guide to Proposal Planning and Writing, by Jeremy Miner and Lynn Miner, which offers essential tips on the grantseeking process.
Resources in Education 1994
Daisy Miller Henry James 1990 Describes the background of Daisy Miller, discusses its themes, and looks at its critical reception
Don't Laugh, It'll Only Encourage Her Daisy May Cooper 2021-10-28 Discover the funniest memoir of 2021, written by the most relatable woman in the world - Daisy May Cooper, creator
and star of BBC's award-winning comedy This Country THE NO. 1 SUNDAY TIMES BESTSELELLER A TIMES BEST COMEDY BOOK OF 2021 'Brilliant. A joy and a delight - I laughed
out loud! An absolute cracker' ZOE BALL 'A riot from start to finish' DAILY MIRROR 'Hilarious' SUN 'Thank goodness for gloriously silly Daisy May Cooper. Joyful, irreverent and totally
uplifting' THE TIMES 'The funniest woman on TV' GUARDIAN 'Hilarious' DAILY EXPRESS _______ 'When I'm up on stage, I don't want to be anywhere else in the world' Since I was little,
I've had a cast of characters living inside my head, an over-active imagination and the urge to be a massive f**king show-off. Not only was my family completely insane, but we grew up
battling rural poverty, and together with my brother Charlie, I staggered my way through adolescence like a p**sed-up butterfly. In Don't Laugh, It'll Only Encourage Her, I'll take you on a
rollercoaster ride so extreme it'll make you laugh, then cry, then barf your guts up. From my misspent childhood skulking around car boot sales to reimagining WWE Smackdowns for a
Cirencester audience; from my one-armed internet boyfriend to a lover who doubled as a coat-stand; from snogging a pole at a lap-dancing audition to imitating a warthog at RADA to
finally having This Country commissioned by the BBC. And, I answer all of life's great mysteries . . . Can wall plaster be part of your five-a-day? Can the afterlife be found in the back of a
sh**ty pub? How do you give your tits added drama? Who dropped the monster turd at the fake audition? How much of a humiliating, ridiculous, screw-up of a sh**-storm life do you need
to have led before you finally achieve your dream . . . ?
Schildpadden tot in het oneindige John Green 2017-10-10 Bijna zes jaar na het overweldigende succes van Een weeffout in onze sterren schrijft John Green met Schildpadden tot in het
oneindige opnieuw een briljante en onvergetelijke roman. Het begint allemaal met een nieuwsbericht over een voortvluchtige miljardair en het vooruitzicht van een grote beloning voor de
gouden tip over zijn verblijfplaats. Schildpadden tot in het oneindige gaat over vriendschap voor het leven, onverwachte ontmoetingen, Star Wars-fanfictie en een tuatara die op het punt
staat een fortuin te erven. Maar bovenal gaat het over Aza Holmes, een meisje dat worstelt met een dwangstoornis en klem komt te zitten in de verstikkende spiraal van haar gedachten.
In dit langverwachte nieuwe boek deelt John Green het verhaal van Aza met verpletterende directheid: 'Dit is mijn eerste poging om openlijk te schrijven over de stoornis waar ikzelf sinds
mijn vroegste jeugd mee worstel. Het verhaal is verzonnen, maar gaat wel degelijk ook over mij persoonlijk.'
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid 2020-09-17 De zeven echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is de internationale lezersfavoriet over het leven
en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is een internationale
lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy Jones & The Six. Hollywoodfilm-icoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze besluit
om na jaren van stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar glamoureuze, maar door schandalen geteisterde leven. Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter Monique Grant
benadert, is niemand zo verbaasd als Monique zelf. Vastberaden grijpt ze deze kans om naam te maken. In het luxueuze New Yorkse appartement van Evelyn luistert Monique
gefascineerd naar haar verhaal. Over het begin van haar carrière in de jaren vijftig wanneer ze naar Los Angeles trekt, tot aan haar onverwachte besluit om de spotlights de rug toe te

keren in de jaren tachtig. Evelyn openbaart een leven van nietsontziende ambitie, onverwachte vriendschap, grote liefde en de prijs van roem. De band tussen de twee vrouwen wordt
steeds sterker, en naarmate het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk dat Evelyns leven op tragische en onomkeerbare wijze samenkomt met dat van Monique. De zeven echtgenoten
van Evelyn Hugo is een betoverende reis, van de grandeur van het Hollywood van de jaren zestig tot aan de hedendaagse, harde realiteit, waarin twee vrouwen worstelen met de
onontkoombare gevolgen van gebeurtenissen uit het verleden. Het is een verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een grote, verboden liefde, geïnspireerd op de
levens van Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en Ava Gardner. 'Een heerlijk boek over een dame wier leven niet zo is gelopen zoals ze had gewild. Met een heerlijke plottwist. Echt een
aanrader.' – LINDA.nl 'Een flinke dosis dramatiek, creativiteit, menselijkheid en voldoende plotwendingen. Een femme fatale in boekvorm!' – Humo 'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het
boek op voor de Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het ontroerende verhaal van een jonge journalist en een ster van het witte doek.’ – Cosmopolitan
‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur; een van de aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor in
eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus Reviews ‘Als je van glitter en glamour houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal goed met dit boek. In De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo lees
je over Hollywoodfilm-icoon Evelyn, die inmiddels 79 is.’ - Trendalert
Daisy Jones & The Six Taylor Jenkins Reid 2019-10-08 Daisy Jones & The Six is een verslavende roman over de opkomst en ondergang van een band, maar ook over vrouwen die leven
voor hun dromen en er alles voor doen om die te laten uitkomen. In Daisy Jones & The Six van Taylor Jenkins Reid droomt de knappe maar instabiele Daisy Jones er eind jaren 60 van
een beroemd zangeres te worden. Ze wordt voorgesteld aan Billy Dunne, de frontman van de opkomende rockband The Six. De vonken spatten ervan af en hun eerste hit slaat in als een
bom. Billy’s vrouw is zich bewust van de chemie tussen haar man en Daisy, maar hun huwelijk en gezin staan voorop. Die romantiek is niets voor de coole toetsenist Karen die de liefde
opzijschuift voor haar carrière in een tijd die daar nog niet rijp voor is. ‘Ik viel als een blok voor Daisy en verslond deze roman in een dag!’ – Reese Witherspoon ‘Deels onthullende
celebritymemoires deels A Star Is Born. Je leest het in één nacht uit.’ – Vogue Best New Books 'Volledig geloofwaardig en een feest om te lezen.' - The Times 'Reid is onovertroffen in het
neerzetten van imperfecte personages, en de strakke plot doet je racen naar het einde van deze verslavende roman.' - Publishers Weekly (starred)
The Violent Foam Daisy Zamora 2002 The Violent Foam includes selections from Zamora's previous acclaimed books and poems written since 1993. About her earlier book, Clean Slate,
MultiCultural Review noted "Zamora was shaped by revolution and gender, but her voice is true and universal, transcending political boundaries and sounding clear notes of sanity in times
of madness." Her new poems, beautifully translated by the poet George Evans, continue her lyrical, clear-sighted vision of the world with humor and gentle irony. LASSIE (Autobiography)
It's true. I was faithful. My one desire was to be patted on the head by a disdainful hand. And happily wagging that tail I ran in circles, barked, and rolled around to welcome the master.
National Stockman and Farmer 1894
Royals Rachel Hawkins 2018-07-11 Royals van Rachel Hawkins Een heerlijke YA-romance, perfect voor fans van de Selection-serie! Daisy Winters is dol op scifi, heeft een bijbaantje bij
Walmart, houdt ervan haar haar in knalkleuren te verven en ze heeft een perfecte oudere zus die op het punt staat zich te verloven met de Schotse kroonprins Alex. Daisy heeft absoluut
geen zin in een leven in de spotlights, maar door toedoen van de tabloids wordt ze gedwongen samen met haar zus de zomer door te brengen aan het Schotse hof. Daisy vertrekt met
grote tegenzin en hoewel ze haar best doet om uit de problemen te blijven, raakt ze al snel verstrikt in allerlei onhandige situaties. Onder de hoede van Miles, de megasnobistische vriend
van de jongere broer van de kroonprins, moet ze leren om zich volgens de koninklijke norm te gedragen. Dat gaat alleen niet zo makkelijk als diezelfde jongere broer overal waar hij komt
voor een schandaal zorgt en Daisy erin meesleurt. Terwijl ze zich zo goed mogelijk probeert te redden, worden de verwikkelingen alleen maar groter als ze het ene koninklijke geheim na
het andere ontdekt.
En limpio se escribe la vida Daisy Zamora 1992 These are poems written mostly in a time of war, and rooted in the land and people of Nicaragua. Zamora draws deep portraits of women
of all classes, often using her own body as a metaphor and starting point. Recalling the years of revolution and resistance to U.S. intervention, she follows the riverbed of her memories
through the land of her childhood, mourns the devastation of war, and illuminates the heroic lives of ordinary men and women. Daisy Zamora was program director of clandestine Radio
Sandino during the revolution and later served as vice-minister of Culture in the Sandinista government.
Moore's Rural New-Yorker 1891
Leerschool Tara Westover 2018-03-22 'Leerschool van Tara Westover is een gelaagde zoektocht naar een persoonlijk bewustzijn.' * * * * - Freek de Jonge in de Volkskrant 'Dit is een
ongelooflijk boek [...] Ik kan niet begrijpen dat ze bij De Wereld Draait Door, dat boekenpanel, niet meteen heeft geroepen 'dit is fantastisch, dit moet je lezen, dit is ongelooflijk'. - Maarten 't
Hart 'Schitterend. Er gaat niets boven het ontdekken van een jonge schrijver met zoveel kracht en talent.' - Stephen Fry 'Het is het indrukwekkende en schrijnende verhaal van een vrouw
die zich met veel moeite weet te ontworstelen aan een gezin waarvan de ouders afzondering zoeken van de wereld, en de pijn die de breuk veroorzaakt.' - Trouw Al op jonge leeftijd
moeten Tara en haar zes broers en zussen risicovol werk verrichten in het bedrijf van hun vader. Ze leren een heftruck te besturen en verzamelen schroot op het erf om in het onderhoud
van de familie te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten van de gemeenschap dat er niemand is om Tara te onderwijzen, haar naar een dokter te brengen na een ernstig ongeluk, of om in
te grijpen wanneer haar broer gewelddadig wordt. Tara slaagt er echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij te brengen en ze wordt aangenomen aan Brigham Young University. Daar
begint haar weg tot zelfontplooiing, waarbij ze niet alleen worstelt met haar gebrek aan kennis door haar geïsoleerde opvoeding, maar ook tot de pijnlijke conclusie moet komen dat een
breuk met haar familie onvermijdelijk is.
Official Proceedings ... Cook County (Ill.). Board of County Commissioners 1888
Dinner with Joseph Johnson Daisy Hay 2022-04-07 'Hugely engrossing... An exciting blend of ideas and personalities' John Carey, Sunday Times 'As immersive and engaging as a multiplot Victorian novel' Times Literary Supplement 'Impressive... [An] elegant account... Dinner with Joseph Johnson reminds us of the excitement of a period in which inherited orthodoxies

were forensically scrutinised and found lacking' Daily Telegraph ________ Once a week, in late eighteenth-century London, writers of contrasting politics and personalities gathered
around a dining table. The host was Joseph Johnson, publisher and bookseller: a man at the heart of literary life. He was joined at dinner by a shifting constellation of extraordinary people
who remade the literary world, including the Swiss artist Henry Fuseli, his chief engraver William Blake and scientists Joseph Priestley and Benjamin Franklin. William Wordsworth and
Samuel Taylor Coleridge were among the attendees, as were the poet Anna Barbauld, the novelist Maria Edgeworth and the philosopher Mary Wollstonecraft. Johnson's years as a maker
of books saw profound political, social, cultural and religious shifts in Britain and abroad. Several of his authors were involved in the struggles for reform; they pioneered revolutions in
medical treatment, proclaimed the rights of women and children and charted the evolution of Britain's relationship with America and Europe. Johnson made their voices heard even when
external forces conspired to silence them. In this remarkable portrait of a revolutionary age, Daisy Hay captures a changing nation through the stories of the men and women who wrote it
into being, and whose ideas still influence us today. 'Inspired... Joseph Johnson was the man who made the [Romantic] revolution possible... Truly a biography of the spirit of the age'
Jonathan Bate
Official Proceedings of the Board of Commissioners of Cook County, Illinois ... Board of Commissioners of Cook County (Cook County, Ill.) 1895
Wonder R.J. Palacio 2013-02-14 `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 drakenoppasser Josh Lacey 2016-03-15 Supergrappig drakenboek voor 7+ Lieve oom Morton, pak nu onmiddellijk een vliegtuig en kom terug! Uw draak heeft Jemima opgegeten.
Emily houdt (eh... hield) zielsveel van dat konijn! Maar ik moet nu ophouden, ik ruik een brandlucht... Eddie Het klonk zo simpel: Eddie zou een weekje op het ietwat ongewone huisdier
van zijn oom Morton passen, terwijl die op vakantie is. Maar al gauw is de koelkast leeg, staan de gordijnen in de fik en rent de postbode hun huis voorbij… Wanneer Eddie langzaamaan
wat meer drakenoppaservaring heeft opgedaan, blijkt draak Ziggy opeens verdwenen. Eddie vindt hem terug in een kast. Heeft hij soms iets te verbergen? Wat is toch het geheim dat oom
Mortons draak met zich meedraagt? uiten!
A Better World Than This Joseph 2012-01-31 Fans of Katie Flynn, Rosie Clarke and Catherine Cookson will love being transported to another time and place by bestselling and
prizewinning author Marie Joseph in this enthralling and heart-warming saga about one woman's desire for a glamourous and romantic life. Will she achieve her dreams? 'Marie Joseph
has the same rare, magical gift as Catherine Cookson for turning everyday people with everyday lives into the stuff of fascination' -- Kent Evening Post 'She is a winner every time she
writes' -- Manchester Evening News 'The perfect cosy read... I have multiple copies of this book and read it every year' -- ***** Reader review 'Loved this story, pure escapism' -- *****
Reader review ************************************************************ ONE CHANCE ENCOUNTER WILL CHANGE HER LIFE FOREVER... In a small Lancashire cotton town in the 1930s,
Daisy Bell dreams her life away. At twenty-six, still a spinster and heiress to her mother's potato pie shop, she's resigned to a lonely old age. But toiling over the bake-house fire she
dreams of a better world - a world of glamour and romance as seen on the silver screen. Then she meets Sam a dashing Clark Gable look-alike and chauffeur to a wealthy London
businessman - and suddenly her life is changed forever... Will Sam be the answer to her prayers? A Better World Than This won the Romantic Novelists' Award. Daisy's story continues in
A World Apart.
Dark Sacred Night Michael Connelly 2018-10-30 Harry Bosch teams up with LAPD Detective Renée Ballard to face the unsolved murder of a runaway, and the fight to bring a killer to
justice. Detective Renée Ballard is working the night beat -- known in LAPD slang as "the late show" -- and returns to Hollywood Station in the early hours to find a stranger rifling through
old file cabinets. The intruder is retired detective Harry Bosch, working a cold case that has gotten under his skin. Ballard can't let him go through department records, but when he leaves,
she looks into the case herself and feels a deep tug of empathy and anger. She has never been the kind of cop who leaves the job behind at the end of her shift -- and she wants in. The
murder, unsolved, was of fifteen-year-old Daisy Clayton, a runaway on the streets of Hollywood who was brutally killed, her body left in a dumpster like so much trash. Now Ballard joins
forces with Bosch to find out what happened to Daisy, and to finally bring her killer to justice. Along the way, the two detectives forge a fragile trust, but this new partnership is put to the
test when the case takes an unexpected and dangerous turn. Dark Sacred Night for the first time brings together these two powerhouse detectives in a riveting story that unfolds with
furious momentum. And it shows once more why "there's no doubt Connelly is a master of crime fiction" (Associated Press).
Daisy Miller Dawn Keeler 2005 Standing on the shore of Lake Geneva, young writer Frederick Winterbourne is drawn to Daisy Miller. As disdain about her recklessness with men
resonates around the aristocratic circles, he continues to defend her, but at what cost? As an intriguing tale of passion and romance unfolds, he is confronted with a tragedy that will haunt
him forever.
A Cup of Water Under My Bed Daisy Hernandez 2015-09-08 A coming-of-age memoir by a Colombian-Cuban woman about shaping lessons from home into a new, queer life In this
lyrical, coming-of-age memoir, Daisy Hernández chronicles what the women in her Cuban-Colombian family taught her about love, money, and race. Her mother warns her about envidia
and men who seduce you with pastries, while one tía bemoans that her niece is turning out to be “una india” instead of an American. Another auntie instructs that when two people are
close, they are bound to become like uña y mugre, fingernails and dirt, and that no, Daisy’s father is not godless. He’s simply praying to a candy dish that can be traced back to Africa.

These lessons—rooted in women’s experiences of migration, colonization, y cariño—define in evocative detail what it means to grow up female in an immigrant home. In one story, Daisy
sets out to defy the dictates of race and class that preoccupy her mother and tías, but dating women and transmen, and coming to identify as bisexual, leads her to unexpected questions.
In another piece, NAFTA shuts local factories in her hometown on the outskirts of New York City, and she begins translating unemployment forms for her parents, moving between English
and Spanish, as well as private and collective fears. In prose that is both memoir and commentary, Daisy reflects on reporting for the New York Times as the paper is rocked by the biggest
plagiarism scandal in its history and plunged into debates about the role of race in the newsroom. A heartfelt exploration of family, identity, and language, A Cup of Water Under My Bed is
ultimately a daughter’s story of finding herself and her community, and of creating a new, queer life.
Scientific and Technical Aerospace Reports 1994
Foundation Grants to Individuals 2007
A Nurse at War Maggie Holt 2013-09-30 This wonderfully engaging and unputdownable wartime saga from much-loved author Maggie Hope is perfect for fans of Call the Midwife, Dilly
Court and Donna Douglas. You'll be hooked from page one! WHAT READERS ARE SAYING ABOUT A NURSE AT WAR! 'Plenty of twists and turns to keep you engrossed' -- *****
Reader review 'What a fab story - I loved it - I couldn't put it down' -- ***** Reader review 'Amazing book. Couldn't put down. Very happy!' -- ***** Reader review 'Captivating' -- ***** Reader
review 'This book had me hooked from the beginning' -- ***** Reader review 'Brilliant' -- ***** Reader review ***************************************************************** SHE LONGED TO
SERVE HER COUNTRY IN ITS HOUR OF NEED... Attractive, clever and wilful, Lily Knowles is desperate to leave home. So at twenty-one she escapes to London to train as a nurse,
where she gathers many admirers - none more dashing than RAF officer Sandy Redfern, with whom she falls in love. But the coming of war, with the chaos of the Blitz, brings upheavals
and unforeseen entanglements. Nursing a broken heart, Lily throws herself into her work, which sends her to a busy RAF hospital in Hampshire, where a faithful childhood sweetheart
persuades her to become engaged to him. And then fate brings Sandy Redfern back into her life. What of their once passionate love and her present commitment? Can the past ever be
recaptured and can past wrongs be righted? Have you read A Nurse's Courage, Maggie Holt's previous title?
The Daisy Chain, Or, Aspirations Charlotte Mary Yonge 1988-01 Repeat. Stirring family chronicle which made the author famous when it was published in 1856.
Klara en de Zon Kazuo Ishiguro 2021-03-02 ‘Klara en de Zon’ van Kazuo Ishiguro (winnaar Nobelprijs voor de Literatuur 2017) gaat over Klara, een zogenaamde Kunstmatige Vriendin
met een uitstekend waarnemingsvermogen, die vanaf haar plek in de winkel nauwkeurig het gedrag gadeslaat van de kinderen die binnenkomen om rond te neuzen met hun ouders. Klara
blijft hopen dat een kind haar zal kiezen. Wanneer dat eindelijk gebeurt, en haar bestaan voorgoed lijkt te veranderen, krijgt ze bij haar vertrek naar haar nieuwe gezin de waarschuwing
dat ze niet al te veel waarde moet hechten aan de beloften van mensen. Maar Klara houdt haar eigen ideeën erop na. ‘Klara en de Zon’ is een adembenemend mooie roman die ons een
blik gunt op onze veranderende wereld door de ogen van een onvergetelijke buitenstaander. Zoals vaker in zijn vindingrijke, verfijnde, aangrijpende oeuvre onderzoekt Kazuo Ishiguro ook
hier wat het betekent om écht van iemand te houden.
Soms lieg ik Alice Feeney 2018-06-05 Er zijn drie dingen die je over me moet weten: 1. Ik lig in coma 2. Mijn man houdt niet meer van me 3. Soms lieg ik Amber Reynolds ligt in coma. Ze
kan zich niet herinneren hoe dat is gebeurd. Maar ze weet dat het geen ongeluk was... Ze heeft het zogeheten locked-in-syndroom: ze hoort alles, maar kan zich niet bewegen en kan niet
praten. Doodsbang, opgesloten in haar eigen lichaam, probeert ze haar herinneringen van de afgelopen week te reconstrueren. Met een echtgenoot die niet meer van haar houdt, een zus
met een geheim en een ex die nog steeds door haar geobsedeerd is, weet Amber dat er iemand liegt over wat er met haar gebeurd is. Haar leven is nog steeds in gevaar. Lukt het haar
wakker te worden voor het te laat is?
How to Be a Grown-Up Daisy Buchanan 2018-06-26 For fans of Bryony Gordon and Caitlin Moran, a comforting, witty, supportive book for real twenty-something women who want to
discover how they can reach the end of the 'fun' decade knowing exactly who they are. Have you ever felt lost, anxious, panicky about adulthood? Have you ever spent a hungover Sunday
crying into a bowl of cereal? Have you ever scrolled through Instagram and felt nothing but green-eyed jealousy and evil thoughts? Award-winning journalist, Grazia agony aunt and reallife big sister to five smart, stylish, stunning twenty-something young women, Daisy Buchanan has been there, done that and got the vajazzle. In How to be a Grown-Up, she dispenses all
the emotional and practical advice you need to negotiate a difficult decade. Covering everything from how to become more successful and confident at work, how to feel pride in yourself
without needing validation from others, how to turn rivals into mentors, and how to *really* enjoy spending time on your own, this is a warm, kind, funny voice in the dark saying "Honestly
don't worry, you're doing your best and you're amazing!"
American Gardening 1883
Departure from Traditional Roles Rosemary Anastasio Segalla 1982
Dancing in the Moonlight Christina Jones 2014-03-27 The fabulous prequel in the addictively charming The Milton St John Trilogy! Readers LOVE Christina Jones' uplifting romance
novels! 'Another fantastic novel by Christina Jones, it has you captured from start to finish, well written and presented' ***** Reader review 'An excellent and pleasing story. I am used to
read books by Christina and this one is an excellent one' ***** Reader review 'Christina Jones writes wonderfully romantic escapes, the characters become friends and pop up in other
stories. Just perfect' ***** Reader review 'Great story & characters... Dive right in to (any of) Christina Jones books - you won't regret it' ***** Reader review 'Excellent book as ever brilliant prequel' ***** Reader review _________________________________________________ All is fair in Love and War... But who takes the crown in this battle with desire? Rosa
Brennan loves her job as stable jockey at the Victoriana Grange racing stables in rural Berkshire, where wealthy Jersey-based owner Kit Pedersen keeps his string of top-class horses. But
her happiness and the entire future of Victoriana Grange is suddenly thrown into jeopardy by the arrival of the beautiful and arrogant Claudia Rochelle who is determined that Kit should
move his horses elsewhere. When Kit and Rosa meet for the first time sparks fly - but Rosa is determined that Kit mustn't take his horses away - while Claudia, sensing a growing

attraction between Kit and Rosa - is equally determined that she will win... __________________________________________________ Love Christina Jones' sweet romances? Then
check out Going the Distance, Jumping to Conclusions and Running the Risk. All part of the heartwarming The Milton St John Trilogy!
The Sisterhood Daisy Buchanan 2019-03-07 For fans of Bryony Gordon and Dolly Alderton, The Sisterhood is an honest and hilarious book which celebrates the ways in which women
connect with each other. 'My five sisters are the only women I would ever kill for. And they are the only women I have ever wanted to kill.' Imagine living between the pages of Pride And
Prejudice, in the Bennett household. Now, imagine how the Bennett girls as they'd be in the 21st century - looking like the Kardashian sisters, but behaving like the Simpsons. This is the
house Daisy Buchanan grew up in, Daisy's memoir The Sisterhood explores what it's like to live as a modern woman by examining some examples close to home - her adored and
infuriating sisters. There's Beth, the rebellious contrarian; Grace, the overachiever with a dark sense of humour; Livvy, the tough girl who secretly cries during adverts; Maddy, essentially
Descartes with a beehive; and Dotty, the joker obsessed with RuPaul's Drag Race and bears. In this tender, funny and unflinchingly honest account Daisy examines her relationship with
her sisters and what it's made up of - friendship, insecurity jokes, jealousy and above all, love - while celebrating the ways in which women connect with each other and finding the ways in
which we're all sisters under the skin.
Commerce Business Daily 1998-05
Veel liefs Beth O'Leary 2019-08-27 Tiffy en Leon delen een flat zonder dat ze elkaar ooit hebben gezien. Zij werkt overdag, hij ’s nachts, en ze communiceren via geeltjes. Hoe goed kun je
iemand leren kennen die je nooit hebt ontmoet? De warme en meeslepende roman Veel liefs van Beth O’Leary snijdt op luchtige wijze scherpe thema’s aan. Tiffy is 27, onverwacht
vrijgezel, niet heel rijk en heeft snel een flat nodig. Leon is 27, draait nachtdiensten als verpleger en heeft geld nodig voor een advocaat voor zijn broer, die onschuldig vastzit. De
oplossing: ze delen Leons flat. (Of eigenlijk – Leons bed.) Leon slaapt er overdag, als Tiffy op haar werk is, en de rest van de tijd woont Tiffy er. Ze houden zich aan de huisregels, komen
elkaar nooit tegen, en deze situatie bevalt hun prima. Terwijl Tiffy’s ex enge, stalkerachtige trekjes lijkt te vertonen en het hoger beroep van Leons broer niet wil vlotten, begint wat een
zakelijke (en vooral tijdelijke!) overeenkomst had moeten zijn langzaam als thuis te voelen. Maar hoeveel kun je écht over iemand weten als je elkaar nog nooit ontmoet hebt...? ‘I LOVE
IT! Briljant bedacht, heerlijk warm, grappig geschreven.’ HELLO magazine ‘Een charmant en liefdevol verhaal met bestsellerpotentie.’ The Bookseller
The American Garden 1885
Pachinko Min Jin Lee 2018-03-02 Een generaties omspannend verhaal over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt in Japan Korea, 1900. Sunja, de veelgeprezen dochter
van een arme maar trotse visser, valt voor een rijke vreemdeling aan de kust van haar geboortedorp. Hij belooft haar gouden bergen, maar wanneer ze zwanger wordt en ontdekt dat haar
minnaar elders een gezin heeft, weigert ze zijn geld en bescherming. In plaats daarvan accepteert ze de hand van een jonge dominee, die haar meeneemt naar Japan. Sunja’s beslissing
om haar geboorteland de rug toe te keren en de machtige vader van haar zoon af te wijzen, zet een reeks gebeurtenissen in gang die nog generaties lang na-echoot. Zo begint een
grootse doch intieme kroniek van een uitzonderlijke familie, verbannen uit hun thuisland Korea en in de ban van het meedogenloze voortschrijden van de geschiedenis. De pers over
Pachinko ‘Een kruising tussen een dickensiaanse, sociaal geëngageerde historische roman én een klassiek immigrantendrama. Ouderwets meeslepend voor-de-openhaard-proza.’ Het
Parool ‘Met meesterlijke vertelkunst zit ze haar veelal tragische personages dicht op de huid. Dit realistische drama smeult nog lang na.’ HUMO ‘Een meeslepend, klassiek familie-epos
dat tegelijk een bespiegeling is over de offers die immigranten brengen om elders een thuis op te bouwen.’ De Morgen ‘Deze dikke, verslavende pil gaat over een onbekende wereld vol
schaamte, schuld en opmerkelijke karakters die je bij blijven.’ Zin ‘Deze generaties omspannende kroniek over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt in Japan staat hoog op
mijn lijstje.’ Lees Magazine ‘Een krachtig, episch verhaal dat je nog lang bijblijft.’ New York Times Book Review ‘Een prachtig uitgewerkte, verslavende geschiedenis van het lijden en weer
opbloeien van een Koreaanse familie in Japan.’ David Mitchell ‘Pachinko is een absolute aanrader. Een episch verhaal en pageturner ineen. Ik ben diep onder de indruk van dit boek.’
John Boyne ‘Duizelingwekkend. Een krachtige beschouwing over de offers die immigranten brengen om elders in de wereld een thuis op te bouwen. Lee bewijst hiermee te behoren tot de
beste auteurs ter wereld.’ Junot Díaz ‘Alsof Dickens of Tolstoj hebben geschreven over een twintigste-eeuwse familie in Japan. Min Jin Lee schrijft over alle dingen die in goede romans
horen te staan, maar ze stelt ook kwesties aan de orde die nog nooit eerder zo actueel waren.’ Gary Shteyngart 'Pachinko kan zich in veel opzichten meten met het werk van grote
negentiende-eeuwse schrijvers, zoals Dickens, Eliot, Hardy en de Brontës.’ Harper's Bazaar ‘Min Jin Lee trakteert haar lezers op een epische familiegeschiedenis en tegelijkertijd op een
actueel verhaal over migranten. Niet voor niets werd dit boek bedolven onder de goede recensies.’ Bibliotheek Zonnebeke ‘Een onthullende geschiedenis die zeer beslist het lezen waard
is.’ Leeskost.nl ‘Min Jin Lee – grote kans dat je nog nooit van haar hebt gehoord. Dat gaat veranderen.’ Bookspotters.nl
Trauma-Informed Care in the NICU Mary E. Coughlin, RN, MS, NNP 2016-10-27 Written for neonatal nurses and NICU clinicians, this innovative book provides evidence-based guidelines
and clinical practice recommendations that have been proven to mitigate the trauma experience of the hospitalized infant–family dyad. Including updated, evidence-based, age-appropriate
care core measure attributes and criteria, these in-depth guidelines transform the NICU culture of care for measurable and sustainable results. Featuring the latest scientific research to
support and explain the best practice recommendations and clinician and parent resources, the text outlines implementation strategies to support the adoption of trauma-informed, ageappropriate care in the NICU. The text reflects a growing awareness of the impact of early life adversity on the developing human being in the NICU. Substantiated by the converging
multidisciplinary research on the science of human development, the provision of trauma-informed care in the NICU reduces the strain on the hospitalized infant and family. With
endorsements by respected transdisciplinary neonatal clinicians, this text provides guidelines that encompass the five core measures for age-appropriate care, including the healing
environment, pain and stress, protected sleep, activities for daily living, and family collaborative care. The book also features downloadable sample competencies, algorithms, and parent
teaching guides, along with additional e-learning modules for continuing nursing education. A self-assessment checklist, allowing the rating of current practice related to the core measures
for age-appropriate care, adds to the book's utility. KEY FEATURES: Provides clinically relevant, evidence-based practice guidelines aimed at minimizing the trauma experience of the

hospitalized neonate and family Presents evidence-based updates to the five core measure sets for age-appropriate care in the NICU Introduces proven implementation strategies to
facilitate practice transformation Offers downloadable sample competencies, algorithms, parent teaching guides, and e-learning modules with CE credit Reviewed and endorsed by
transdisciplinary neonatal clinicians
Mars Andy Weir 2014-05-22 Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van de eerste astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten
zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is uitverkoren om als een van de eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om daar te sterven.
Nadat een zandstorm hem bijna fataal wordt en de overige bemanning, die ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de planeet te verlaten, bevindt Watney zich
miljoenen kilometers van de rest van de mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om een signaal naar de aarde te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn, zouden
zijn voorraden opraken lang voordat een reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de kans om te verhongeren. De dreiging van het defecte
materieel, de vijandige omgeving op Mars of een simpele menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden. Maar Watney vertikt het op te geven. Gedreven door zijn inventiviteit, zijn
technische kennis en een hardnekkig weigeren om op te geven probeert hij vastberaden het ene obstakel na het andere te overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter
weten in te overleven? `Briljant, en uitermate meeslepend. The Wall Street Journal
Een verleidelijk voorstel Katie Fforde 2013-09-11 Sophie Apperly wordt niet serieus genomen door haar intellectuele familie. Wanneer haar beste vriendin Milly haar uitnodigt om naar New
York te komen, besluit ze dat het haar ondankbare familie goed zal doen het een poosje zonder haar te stellen. Maar dat is niet de enige reden...In New York kruist haar pad dat van
Matilda en Luke, haar knappe maar arrogante kleinzoon. Luke wantrouwt Sophies vriendschap met zijn grootmoeder. Hij doet Sophie een voorstel: hij zal haar helpen met haar geheime
missie, als zij iets voor hem doet. Maar is Sophie bereid de prijs te betalen?
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