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Een jonge vrouw vermoordt schijnbaar zonder aanleiding een jongeman op een zonneweide.
Persoonlijk doodgaan is wetenschappelijk gezien onmogelijk Het leven is niet wat het lijkt te zijn. Heb je wel eens het vreemde gevoel dat bekendstaat als déjà vu? Heb je af en toe het gevoel
dat je weet wat er zo meteen gaat gebeuren? Heb je ook wel vaker het sterke gevoel dat dingen die je op het punt staat te doen, juist (of verkeerd) zijn? Dit soort waarnemingen zouden wel
eens simpelweg aanwijzingen kunnen zijn dat je onsterfelijk bent. Dit boek geeft een verbazingwekkende theorie, stevig gebaseerd op wetenschappelijk bewijsmateriaal, namelijk dat
persoonlijk doodgaan wetenschappelijk gezien onmogelijk is. Op basis van de meest recente ontdekkingen in de neurologie, kwantumfysica en bewustzijnsonderzoek, stelt Anthony Peake dat
we nooit doodgaan. Na lezing van dit boek zul je begrijpen waarom je leeft

In dit boekje presenteert Tanja Janssen een didactische aanpak, gebaseerd op het principe van ‘dialogisch leren’. De methode omvat twee stappen: de dialoog met de tekst,
waarbij de leerling zichzelf vragen stelt tijden het lezen, en de dialoog met anderen, waarbij leerlingen vragen en hypotheses uitwisselen en ze met elkaar bespreken. De
didactische aanpak bestond deels al. Nieuw is dat in dit onderzoek het effect ervan in de praktijk op scholen hebben vastgesteld. Twee experimenten zijn uitgevoerd in het vierde
leerjaar van havo/vwo. Door middel van voor- en nametingen onderzochten we de invloed van de aanpak op het leesproces, verhaalinterpretatie en verhaalwaardering van
leerlingen. Daarnaast hebben we ervaringen van docenten en leerlingen verzameld en in kaart gebracht met behulp van lesobservaties, logboekjes, interviews en vragenlijsten.
Het onderzoek wees uit dat de methode het literaire leesgedrag positief beïnvloedde: bij de nameting stelden leerlingen meer vragen tijdens het lezen, hun verhaalinterpretaties
vertoonden meer diepgang en zij hadden na afloop meer waardering voor complexe korte verhalen. Ook hadden zij meer oog gekregen voor de meerduidigheid en openheid van
literatuur. De docenten waren unaniem positief over de literatuurdidactische aanpak. Niettemin signaleerden zij enkele problemen in de praktijk, die samenhangen met het feit dat
vragen in deze aanpak een andere functie hebben dan in ‘gewone’ lessen, en met de veranderde rol van docent en leerlingen in het onderwijsleerproces. Deze problemen
komen in dit boekje aan de orde, met suggesties voor mogelijke oplossingen. Ten slotte presenteert Janssen enkele varianten op de didactische aanpak: met andere literaire
genres, in andere leerjaren en bij andere schoolvakken dan het schoolvak Nederlands.
Een journalist en zijn twee katten gaan op onderzoek uit wanneer het nieuwe hoofd van een middelbare school na een door hem geregisseerde toneelopvoering vermoord wordt
gevonden.
Op een doodnormale vrijdagavond ziet George Foss een vrouw die twintig jaar geleden spoorloos uit zijn leven is verdwenen. Liana was zijn eerste grote liefde. Maar ze bleek
ook een dubbelleven te leiden, en werd verdacht van een koelbloedige moord. Opeens is ze terug in het leven van George, en ze heeft zijn hulp nodig. Een groep mannen is
ervan overtuigd dat ze geld van hen heeft gestolen, en ze zullen niet stoppen tot ze het weer in handen hebben. George weet dat de komst van Liana alleen maar ellende zal
veroorzaken, maar toch kan hij haar geen hulp weigeren dat heeft hij nooit gekund. De keuze die hij maakt stort hem in een levensgevaarlijke draaikolk van leugens, geheimen,
en verraad Peter Swanson schrijft korte verhalen en recensies voor verschillende tijdschriften. Zijn fascinatie voor de films van Hitchcock motiveerde hem om zijn eerste boek te
schrijven. Hij woont in Massachusetts.
Dexter: het dodelijke personage waarop de gelijknamige tv-serie is geïnspireerd. Wanneer Dexter thuiskomt van zijn huwelijksreis, lijkt hij zo goed als menselijk. Het
huwelijksleven doet hem goed en zijn moorddadige hobby lijkt onder controle. Maar oude liefde roest niet: als er in Miami een seriemoordenaar opduikt, is Dexters buitengewone
gevoel voor rechtvaardigheid terug van weg geweest. Overdag werkt Dexter bij de forensische recherche, s avonds geeft hij toe aan zijn onverzadigbare honger om mensen te
doden. Als een Robin Hood onder de seriemoordenaars vermoordt hij alleen die mensen die wat hem betreft de dood verdienen.
Toen Kinsey Millhone in Floral Beach California aankwam, kon ze zich maar moeilijk voorstellen dat de perfecte kust het plaats delict was voor een brute moord. Zeventien jaar geleden werd daar het lichaam
van Jean Timberlake, een losgeslagen tiener, gevonden op het strand. Haar vriend Bailey Fowler werd veroordeeld en opgesloten, maar hij ontsnapte. Na al die tijd is Bailey nu eindelijk gepakt. Overtuigd
van de onschuld van zijn zoon huurt Baileys vader Kinsey in om de echte moordenaar te vinden. De meeste mensen zijn ervan overtuigd dat Bailey Jean heeft gewurgd, maar waarom is iedereen zo
terughoudend om Kinseys vragen te beantwoorden? Maar Kinsey was nog nooit zo vastberaden om een zaak te ontrafelen. Hoe dichter Kinsey bij het oplossen van de moord komt, hoe meer geheimen ze
onthult in een stad waar iedereen iets te verbergen heeft. En waar een moordenaar woont die niet zal stoppen om het verleden begraven te houden.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New
York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te
winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor
het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
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