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Wat bracht de prehistorische mens in zijn grot ertoe zich te wenden tot geesten, tot vermeend hogere machten? En waarom is geloof nadien blijven gedijen en heeft het vele
millennia van beschavingen opgeleverd, generaties sjamanen, faraos, aztekenpriesters, joden, boeddhisten, islamieten, christenen en scientology-volgelingen? De vormen van
geloof mochten dan veranderen, de kern ervan bleef gelijk. Geloof is misschien de meest verheven uitvinding van de mensheid geweest, ongeacht het continent waarop het
ontstond of de tijd waarin. Wat is het toch dat ons daartoe heeft gebracht wat is het toch dat ons in dit ene cruciale opzicht met de prehistorische mens uit de grot verbindt?
Matthew Kneale, historicus én atheïst, kijkt met een scherpe, onbevooroordeelde blik naar wat de mens in het geloof heeft gezocht en kennelijk vaak heeft gevonden.
Een 19-jarige Fransman, die als kind door zigeuners van een Marokkaans paspoort is voorzien, wordt door de politie naar zijn vermeende vaderland teruggestuurd.
China, 1929. Al jaren leeft Lydia Ivanova in de veronderstelling dat haar vader door de bolsjewieken is vermoord. Maar als ze ontdekt dat hij gevangen wordt gehouden in het
door Stalin geregeerde Rusland, laat ze alles en iedereen achter om hem te gaan zoeken zelfs haar Chinese geliefde, Tjang An Lo. Samen met haar halfbroer Aleksej begint
Lydia aan een levensgevaarlijke tocht. Dan verdwijnt Aleksej en blijft Lydia alleen en zonder geld achter. Ze vindt hulp bij een aantrekkelijke Russische officier. Maar Tjang An Lo
is Lydia niet vergeten; hij heeft nieuwe informatie over haar vader. Terwijl hij haar achterna reist, speelt Lydia hoog spel om de waarheid te achterhalen... Adembenemend goed.
Marie Claire Escapisme op zn best. Glamour Over De wilde orchidee: Prachtig, een aangrijpend liefdesverhaal en een buitengewoon ambitieus en sfeervol epos. Kate Mosse
(auteur van Het verloren labyrint) Kate Furnivall, half Engels en half Russisch, put inspiratie uit de levens van haar Russische voorouders. Eerder verschenen Sneeuwklokjes van
de steppe en De wilde orchidee, het eerste boek over Lydia Ivanova, dat werd geïnspireerd op haar moeders vlucht naar China na de Russische Revolutie.
Onvoorwaardelijke liefde, sterker dan geheimen. Samantha Owen was niet van plan ooit terug te keren naar het eiland Nantucket. Maar wanneer haar stiefvader overlijdt en haar een huisje nalaat, gaat ze
toch. Als alleenstaande moeder kan ze het geld namelijk goed gebruiken. Romantiek aan de kust de geur van zout en rozen Samantha reist naar Nantucket om het huisje op te knappen voor de verkoop. Wat
ze niet kan vermoeden, is dat haar jeugdliefde nog steeds twee deuren verderop woont. Landon Reed haalt alle gevoelens van vroeger weer bij haar naar boven. Terwijl hun romance steeds verder opbloeit,
wordt het voor Samantha moeilijker en moeilijker om de reden van haar toenmalige vertrek van het eiland voor Landon voor zichzelf te houden. Is hun liefde sterk genoeg om de geheimen, die Samantha al
die jaren heeft verborgen, te overleven? Denise Hunter woont met haar man en drie zonen in het Amerikaanse Indiana. Schrijven is haar lust en haar leven. In haar boeken beschrijft ze vaak de romantische
omgeving Nantucket. Eerder verschenen drie vervolgdelen over de zussen Landin: 'Hanna s bestemming', 'Natalies nieuwe begin' en 'Paula s geheim'.
Na de bloedstollende ontsnapping uit Koterije wil Nikkie Zeevenslooten nog maar één ding: terug naar huis. Terug naar haar normale leventje, weg van alle magie, en vooral weg van de gevaarlijke heksen
die haar wilden oppeuzelen. Het leven in de Binnenlanden is niets voor haar, en nu haar schetsboek vol staat met bewijs dat heksen echt bestaan, is ze vastbesloten hen eens en voor altijd te stoppen. Maar
het gestolen luchtschip waarmee Nikkie en Balthus door de lucht zweven, koerst rechtstreeks af op de Schaduwraad en hun meedogenloze leider, de Patroon. Halsoverkop landen ze bij een
nornirgemeenschap die het tweetal helpt ontsnappen naar een vrijhaven in Keulen, maar het duurt niet lang of de beruchte Bezembrigade is hen op het spoor, en dan moeten Nikkie en Balthus vluchten voor
hun leven... Martijn Adelmund (1977) studeerde Algemene Letteren in Utrecht en werkte jarenlang als redacteur fantasy bij een grote Nederlandse uitgeverij. Iris Compiet (1979) bezocht de kunstacademie in
Breda en is een bekend kinder- & fantasyboekenillustrator. Heksenkind is het vervolg op Heksenwaan.
The purpose of this study was to compare achievement results of students enrolled in traditional and virtual Algebra 1 courses in the School District of Volusia County, Florida and to identify which educational
interventions are utilized by traditional and online teachers to promote student success, especially for at-risk populations. Two research questions guided this study. This study is significant, as school districts
expand virtual options for K-12 students to meet legislative mandates and student demand, while also exploring and developing methods to ensure student success. Student scores on the Florida Algebra 1
End of Course Exam (EOC) were compared to determine what difference, if any, existed in the performance of students in traditional face-to-face classrooms and virtual settings. Surveys were also distributed
to traditional brick-and-mortar and virtual teachers to identify which educational interventions were provided to at-risk students and to measure teacher perception of the relative effectiveness of those
interventions in each setting. One-sample t-test results indicated a statistically significant difference in the mean scale scores of traditional and virtual students on the Florida Algebra 1 EOC. Survey
responses indicated little variation in the interventions provided by teachers to at-risk students in each setting. Low effectiveness ratings for interventions in the Resources category, such as Mentors from the
Community, warrant further investigation, as these responses run counter to previous research. Due to this study's small sample and wide disparity between the number of traditional and virtual students,
caution is advised in the interpretation of results.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind is door
haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de
wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de
container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman,
Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Ze houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de samenleving met hun ideeën en initiatieven
en geven het beleid draagvlak. Het is daarom zorgelijk dat slechts kleine groepen burgers zich aangesproken voelen door de wijze waarop beleidsmakers hen pogen te betrekken. Door middel van
literatuurstudie en veldonderzoek heeft de raad de kansen en mogelijkheden om burgers te verleiden tot actieve betrokkenheid in kaart gebracht. De raad onderscheidt drie velden van burgerbetrokkenheid:
beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief, en doet aanbevelingen voor het vergroten van de burgerbetrokkenheid op alle velden. Essentieel voor de rol van beleidsmakers
daarbij zijn twee uitgangspunten: denk vanuit het perspectief van burgers en vergroot de kaders voor betrokkenheid. Dit onderzoek van de WRR leidt tot suggesties en adviezen over hoe beleidsmakers en
beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen maken van kennis, kunde en voorkeuren van (individuele) burgers. Deze titel is onderdeel van de OAPEN Library - http://www.oapen.org. De
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoekt toekomstige ontwikkelingen ten behoeve van het regeringsbeleid. De raad kan adviseren over alle beleidssectoren. Hierbij wordt vooral
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gelet op de samenhang van het overheidshandelen.
Journaliste Georgina Powers doet onderzoek naar telefoonhacking en heeft in de Londense wijk East End afgesproken met haar informant Abdul Malik. Bij aankomst vindt ze hem echter dood in een metalen
vat. Zowel de politie als een Pakistaanse bende denkt dat Georgina met de moord te maken heeft. Georgina zoekt hulp bij haar ex-vriend Tony Levi, een voormalige bokser die de weg kent in het criminele
wereldje en die voor Georgina in de bres kan springen. Voor ze het weet zit ze midden in een bendeoorlog.

Als Genevieve hoort dat er een huis verbouwd wordt door een architect met sterke banden met haar woonplaats, weet ze dat een confrontatie met hem en hun bitterzoete verleden niet kan
uitblijven... Het kustplaatsje Angel Sands kent vele Bed & Breakfasts, huurhuisjes en hotels, maar Paradise House, dat gerund wordt door de familie Baxter, heeft het mooiste uitzicht over de
baai. Genevieve Baxter beheert Paradise House min of meer in haar eentje, nu haar moeder vertrokken is naar Nieuw-Zeeland na haar besluit dat ze er een tijd tussenuit moet. Ze heeft
weinig steun van haar zusjes, de dromerige Polly en Nattie die vooral druk is met haar liefdesleven. Verder moet Genevieve ook nog een oogje op haar vader houden, want sinds haar moeder
weg is, heeft hij de warme belangstelling van meerdere vrouwen in Angel Sands... Dan komt het nieuws dat een oude schuur in de buurt verbouwd gaat worden tot vakantiehuis voor een rijke
zakenman, en dat de architect sterke banden heeft met Angel Sands. Genevieve beseft dat dit een vriend van vroeger moet zijn en dat ze de confrontatie met hem en hun bitterzoete verleden
niet langer kan vermijden...
Was de spanning al te snijden in De pion, in De toren gaat James nog een stap verder. Opnieuw wordt FBI-agent Patrick Bowers meegetrokken in een dodelijk web van intriges dat de lezer
naar adem doet happen. Op weg naar San Diego neemt Bowers zich stellig voor de pyromaan te pakken die de stad onveilig maakt en daarna eindelijk tijd door te brengen met zijn immer
sarcastische stiefdochter Tessa. Maar voordat hij het weet, bevindt hij zich met collega s Ralph en Lièn-Hua in een race tegen de klok om een levensgevaarlijke crimineel een halt toe te
roepen. De branden blijken nog maar het topje van de ijsberg, want langzaam ontrafelt zich een opzienbarend plan rondom het meest schadelijke biowapen ooit.
A Study of Student Achievement and Educational Intervention Strategies in Traditional and Virtual Format Algebra 1 Courses Within Volusia County School District
Het bloedstollend spannende boek De pion werd zeer enthousiast ontvangen. Dit eerste avontuur over FBI-agent Patrick Bowers is daarom nu beschikbaar als midprice-editie. Een
seriemoordenaar, de illusionist, zet na iedere moord zijn handtekening door een schaakstuk achter te laten. Het lukt de gevaarlijke gek om de FBI steeds één zet voor te blijven. Bowers zoekt
koortsachtig naar een manier om de man schaakmat te zetten. Want als zwart wint, is alles verloren. Deel 1 van adembenemende thrillerserie nu als midprice. 'Een fascinerende blik op de
scheidslijn tussen goed en kwaad. De pion mag je niet missen.' - Ann Tatlock 'Een opmerkelijk debuut. De pion is een zeer veelbelovend boek en smaakt naar meer.' - ND thrillerbijlage, vijf
sterren
Hoe kan de internationale gemeenschap adequaat reageren op genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel getrokken of het (internationale)
strafrecht het meest geschikte instrument is om belangrijke doeleinden als waarheidsvinding en verzoening te verwezenlijken. De internationale strafrechtspleging ondervindt concurrentie van
waarheids- en verzoeningscommissies. Maar zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt geopteerd, dwingt de – politiek en juridisch – complexe werkelijkheid tot het maken van keuzes.
Allereerst rijst de vraag of de berechting van internationale misdrijven het beste door internationale tribunalen dan wel op nationaal niveau ter hand kan worden genomen. Het
complementariteitsbeginsel – de hoeksteen van het Statuut van Rome – is een resultante van deze afweging en legt het primaat bij nationale jurisdicties. Voorts worden zowel internationale
als nationale gerechten geconfronteerd met het vraagstuk hoe de strafrechtspleging afgestemd moet worden op de specifieke aard van internationale misdrijven en hun plegers. Tenslotte stuit
internationale strafrechtspleging op soevereiniteitsaanspraken van staten, die haar ervaren als een bedreiging voor de eigen politieke belangen en vrezen zelf voor internationale fora ter
verantwoording te worden. Deze vragen stonden ter discussie op een symposium dat op 19 maart 2004 door de leerstoelgroep Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën
van het Amsterdam Center for International Law, werd georganiseerd. Het cahier bevat bewerkingen van de bijdragen tot het symposium.
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