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1927. Italië is in de greep van de fascistische dictator
Mussolini. De broers Luca en Berio werken als
trapezewerkers in een klein, rondreizend circus. Ze verloren
hun moeder in de oorlog en wonen nu bij goochelaar
Veronica. Dan komt de jonge fotografe Yuna in hun leven en
verandert alles. Vanaf ca. 13 jaar.
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen
Siepie uitlaten met een touw, proberen met Siepie in de
poppenwagen te gaan wandelen, vieren Siepies verjaardag
en beleven nog meer grappige avonturen met de poes. In
oblong formaat met kleurrijke tekeningen. Voorlezen vanaf
ca. 3 jaar.
Internationale bestseller over de impact van technologie op
ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers die
het menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons
leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het
begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas
echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew
McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het
is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun
baan te verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven
en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der
machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart. Maar
dan moeten we nu de juiste keuzes maken.

Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de
bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom. Op
zijn elfde hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat verandert
zijn hele leven. Vanaf ca. 11 jaar.
Asks and answers hard questions about the
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consequences of local government programs for
democracy
'Zeer intelligent, verrukkelijk geschreven en uitermate
fascinerend.' - The Spectator Een geschiedenis van de
wereld in 100 voorwerpen biedt een heel originele
benadering van de geschiedenis van de mensheid. Het
gebruikt de voorwerpen die oude beschavingen hebben
achtergelaten als venster, waardoor we de werelden
kunnen onderzoeken van de mensen die daar en toen
leefden. Maar niet alleen oude beschavingen komen aan
bod. Neil MacGregor geeft ons een blik in het leven van
de makers en gebruikers van al deze 100 voorwerpen:
vanaf de oertijd tot aan het heden. MacGregor's doel is
om ons zoveel mogelijk te vertellen over het belang van
de voorwerpen; over een stenen pilaar die de gepreekte
tolerantie van een Indiase keizer tegen zijn volk laat zien,
over de Spaanse munten die het begin van de globale
valuta betekenden, over een zilveren beker die de
Romeinse dubbele houding ten opzichte van
homoseksualiteit demonstreert, of over een Victoriaans
servies dat de impact van een rijk onthult. Elk hoofdstuk
dompelt de lezer onder in een vervlogen beschaving en
elk hoofdstuk is prachtig geïllustreerd met het
betreffende voorwerp. De geschiedenis is hier een
caleidoscoop, vol met prachtige beelden en verrassende
verhalen die onze wereld op een tot nu toe onbekende
manier presenteren. Spectrum maakt deel uit van
Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv Houten Antwerpen www.unieboekspectrum.nl nur 680
Criminal Investigation, Fourth Edition, offers a comprehensive
and engaging examination of criminal investigation and the
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vital role criminal evidence plays in the process. The text
focuses on the five critical areas essential to understanding
criminal investigations: background and contextual issues,
criminal evidence, legal procedures, evidence collection
procedures, and forensic science. In this new edition,
esteemed author Steven G. Brandl goes beyond a simple
how-to on investigative procedures and analyzes modern
research and actual investigative cases to demonstrate their
importance in the real world of criminal justice. New to the
Fourth Edition: New and updated statistical information,
research findings, investigative procedures, and legal cases
ensure you are learning about the most current research in
the field. Several new “From the Case File” chapter
introductions and 25 new in-chapter “Case-in-Point”
investigative case examples make it easier for you to connect
the content to the real world. More than 75 new photos, most
of which are case photos from actual investigations, illustrate
key concepts to help keep you engaged with the content.
New material on documenting evidence via reports provides
examples of well-written police reports to help you build better
writing skills. New material on social media and evidence
from electronic digital devices discusses how to use new
technology as a source of information. A stronger focus on
terrorism and the use of technology in investigations
encourages you to discuss and critically analyze the future of
criminal investigations. New sections titled “Mental Mistakes
in Criminal Investigations,” “Perspectives on the Criminal
Investigation Process,” and “Qualities and Characteristics of
Investigators” offer you tips and advice for conducting
successful investigations. New material on touch DNA helps
you see the benefits and limitations of scientific evidence
gathered from a crime scene.
Wanneer je mensen herinnert aan de tien geboden, zijn ze
minder snel geneigd te liegen, ook als het atheïsten zijn. Een
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aspirientje van een duur merk helpt beter tegen hoofdpijn dan
een goedkoop eigen merk, zelfs al zijn de pilletjes identiek.
Als we érgens op kunnen rekenen, dan is het wel op de
irrationaliteit van menselijk gedrag. En dus maakt het niet uit
hoeveel voorlichting een overheid geeft over de gevaren van
onbeschermde seks: zodra de opwinding toeslaat, wordt het
gezonde verstand overboord gekieperd, zoals Ariely met een
amusant experiment laat zien. Waarom we altijd tijd te kort
komen toont met verrassende voorbeelden en onderzoeken
aan hoe slecht we in staat zijn de juiste beslissingen te
nemen en hoe we met dat besef ons voordeel kunnen doen.
Net als Malcolm Gladwell slaagt Ariely erin om de nieuwste
inzichten over menselijk gedrag voor iedereen bruikbaar te
maken
Diepgaande studie van de Franse socioloog (1858-1917)
Een kleine jongen zoekt zijn zus en vertelt iedereen hoe ze
eruit ziet. Wie goed meekijkt, zal haar uiteindelijk herkennen.
Prentenboek met humoristische illustraties in kleur, halve
pagina's en uitklapbladen. Vanaf ca. 4 jaar.
Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek naar
een veilige plek voor de bedreigde dieren. Een van hen is
Rocco, die van mens in een wolf is veranderd. Het wordt een
gevaarlijke tocht, waarbij wolvenhater Giacomo maar ook
journalisten en de kinderbescherming haar proberen te
dwarsbomen. Vanaf ca. 12 jaar.
Criminal InvestigationSAGE Publications
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