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Zedenschets van het Britse society-leven tussen de wereldoorlogen.
Christopher Hitchens trekt in God is niet groot fel van leer tegen de godsdienst. Door
nauwkeurige studie van belangrijke religieuze teksten laat hij zien dat religie niet meer is dan
een wens van de mensheid. Religie is het gif dat de maatschappij verziekt, ze is een oorzaak
van gevaarlijke seksuele repressie. Helder legt Hitchens uit waarom het beter is het leven te
baseren op de seculiere wetenschap en de redelijkheid. God is niet groot is stilistisch briljant,
geestig, boos, onredelijk, overtuigend, erudiet en scherpzinnig – een boek om in één adem uit
te lezen.

Unlock your full potential with these revision guides which focus on the key content and
skills you need to know. With My Revision Notes for Edexcel AS Geography you can:
Take control of your revision: plan and focus on the areas you need to revise with
content summaries and commentary from author Michael Raw Show you fully
understand key topics by using specific examples to add depth to your knowledge of
geographical issues and processes Apply geographical terms accurately with the help
of definitions and key words on all topics Improve your skills to tackle specific exam
questions with self-testing and exam-style questions and answers Get exam-ready with
last-minute quick quizzes at www.hodderplus.co.uk/myrevisionnotes
Vanaf de eerste gruwelijke moord is het commandant Camille Verhoeven meteen
duidelijk: deze zaak is anders dan alle andere. Verschillende moorden volgen en
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Verhoeven kiest voor onorthodoxe opsporingsmethoden. De pers, de rechter en de
hoofdcommissaris van de politie zijn het daar niet mee eens en keren zich tegen de
typische werkwijze van de commandant. Verhoeven staat alleen en raakt verwikkeld in
een ingewikkelde persoonlijke strijd met de moordenaar. Wie heeft er het minst te
verliezen? Wie zal er winnen? En kan er iemand winnen? Irène is een ongelooflijk
aangrijpende thriller van de beste Franse thrillerschrijver van dit moment.

Test questions are provided for each chapter of this textbook, together with
detailed mark schemes to make assessment easy. Two versions of each
question are provided. One allows pupils to write their answers in the spaces
provided and the other requires pupils to have separate writing paper. Questions
can be grouped according to needs. Master grids are provided to cut and paste
tests together in a consistent format to use the resource in any order. Chapter
tests can be grouped to form a module test after chapters. End-of-chapter
examinations can also be produced in this way. A free non-calculator supplement
organized by unit/chapter is also included in this resource.
Gekluisterd aan zijn bed, met een nog niet gediagnosticeerde ziekte onder de
leden, denkt de Oostenrijkse musicoloog Franz Ritter terug aan zijn grote,
onbereikbare liefde Sarah en hun gezamenlijke avonturen in het Midden-Oosten.
In één koortsachtige, slapeloze nacht, mijmert Franz, het in Wenen woonachtige
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alter ego van Enard, over een leven vol reizen, levenslessen en -vragen, en de
aantrekkingskracht van de Oriënt op westerlingen. In lange en toch lichtvoetige
zinnen trekt een panorama voorbij van musici, onderzoekers, reizigers en
auteurs uit zowel het Oosten als Westen en van alle tijden. Kompas iis Enards
melancholische liefdesverklaring aan de Oriënt en leest in het tempo van het
echte leven: elke bladzijde van deze labyrintische roman beschrijft anderhalve
minuut. Net als Sheherazade uit Duizend-en-een-nacht probeert Franz Ritter met
zijn herinneringen de dood op afstand te houden.
Hoe is het om als jong meisje op te groeien in het communistische China? In
‘Rode Azalea’ vertelt Anchee Min over haar bijzondere jeugd als
modelcommunist. Van jongs af aan wordt ze grootgebracht met de leer van Mao
Zedong en op zeventienjarige leeftijd, als oudste kind in de familie, werkt ze als
soldaat bij de Kleine Rode Brigade. Ondanks de harde leefomstandigheden,
wordt zij uitgekozen om een grote rol te spelen in een propagandafilm. Plotseling
begeeft ze zich in de luxe filmwereld, maar ook die is zwaar en competitief. Hoe
kijkt Anchee zelf terug op haar levensverhaal? Ontdek het in haar
indrukwekkende autobiografie ‘Rode Azalea’ en leer over de Culturele Revolutie
en het communisme in China. Anchee Min (1957) is geboren in Shanghai en
groeide op tijdens de Culturele Revolutie in China. Als tiener werkte ze onder
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erbarmelijke omstandigheden op een boerderij, waarna ze werd uitgekozen om
te acteren in een communistische film. In 1984 verhuisde ze naar Amerika en
begon ze te schrijven over haar memoires. Haar debuut ‘Rode Azalea’ werd
een internationale bestseller en werd in twintig landen gepubliceerd. Ook schreef
ze meerdere historische romans over China met sterke vrouwen in de hoofdrol,
zoals 'Keizerin Orchidee' en 'Parel van China'. Anchee woont met haar man en
dochter in Los Angeles en Shanghai.
Daily GraphicIssue 19407 March 13, 2014Graphic Communications GroupKey
Maths GCSEEdexcel Foundation Question BankNelson Thornes
To understand the current moment in school accountability, one must understand the larger
contradictions in education politics. Accountability Frankenstein provides a broader perspective
on the school accountability debate by exploring the contradictions inherent in high-stakes
testing. Accountability Frankenstein explains the historical and social origins of test-based
accountability: the political roots of accountability, why we trust test scores while we distrust
teachers, the assumptions behind formulaic accountability systems, and the weaknesses with
the current carrot-and-stick approach to motivating teachers. Accountability Frankenstein
answers the questions of educators and parents who want to understand the origins of
accountability. This book challenges the beliefs of fierce advocates and opponents of
highstakes testing. It provides a rescue plan for accountability after the failures of high-stakes
testing, a plan to make accountability smart, democratic, and real.
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