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‘Romeins’ lijkt soms een ander woord voor ‘decadent’. Mateloze bras- en slemppartijen,
woeste orgieën, vrije seks... Dat is een verkeerd beeld. De Romeinse literatuur is serieus en
ingetogen. Grote uitzondering: de Satyrica van Petronius, een roman uit de eerste eeuw. Alle
remmen gaan los. Vooral in het middendeel van de roman, een beschrijving van een uitzinnig
diner. De rijke vrijgelatene Trimalchio laat geen middel onbenut om zijn gasten te verbluffen en
te verrassen. Krankzinnige gerechten, daverende shows en meeslepende verhalen: zijn diner
biedt alle ingrediënten voor een wilde Romeinse nacht.
Zomer 1980. Tegen de achtergrond van het politieke geweld in Turkije vieren drie
kleinkinderen - een communiste, een in het leven teleurgestelde historicus en een verwende
puber - hun vakantie in het oude huis van hun grootmoeder. De grootmoeder brengt de hete
zomerdagen voornamelijk boven in haar geblindeerde kamer door. Via haar herinneringen
wordt langzaam maar zeker een gruwelijk geheim uit de familie blootgelegd.
Budget literacy is defined as 'the ability to read, decipher, and understand public budgets to
enable and enhance meaningful citizen participation in the budget process'. It is comprised of
two main parts - (i) a technical understanding of public budgets, including familiarity with
government spending, tax rates and public debt and; (ii) the ability to engage in the budget
process, comprising of practical knowledge on day-to-day issues, as well as an elementary
understanding of the economic, social and political implications of budget policies, the
stakeholders involved and when and how to provide inputs during the annual budget cycle.
Given that no international standards or guidelines have been established for budget literacy
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education to date, this book seeks to address this gap by taking stock of illustrative initiatives
promoting budget literacy for youth in selected countries. The underlying presumption is that
when supply-side actors in the budget process -- governments -- simplify and disseminate
budget information for demand-side actors -- citizens -- this information will then be used by
citizens to provide feedback on the budget. However, since citizens are often insufficiently
informed about public budgets to constructively participate in budget processes one way to
empower them and to remedy the problem of "budget illiteracy" is to provide budget-literacy
education in schools to youth, helping them evolve into civic-minded adults with the essential
knowledge needed for analyzing their government's fiscal policy objectives and measures, and
the confidence and sense of social responsibility to participate in the oversight of public
resources. This book elaborates on approaches, learning outcomes, pedagogical strategies
and assessment approaches for budget literacy education, and presents lessons that are
relevant for the development, improvement, or scaling up of budget literacy initiatives.
Service-Learning and Civic Engagement: A Sourcebook focuses on historical, philosophical,
social foundations, practices and models of service-learning and civic engagement. The title
offers practical, jargon-free chapters applicable to any educational institution as well as
community organizations that might consult the work. Key Features Practical, jargon-free
chapters applicable to any educational institution as well as community organizations that
might consult the work 58 signed chapters are organized into thematic parts, such as Concepts
& Theoretical Approaches, Historical & Social Foundations, The Role of Service-Learning in
Higher Education, The Role of the Community, Lessons Learned & Future Directions, etc.
Thematic parts provide a practical sampling of syllabi, lesson plans, activities and resources,
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and online websites and databases supporting service-learning. Glossary (key terms
commonly used in discussions and research on service-learning and civic engagement)
Bibliography of sources consulted in production of the volume This Sourcebook is a scholarly
source ideal for any educational institution and academic library as well as public libraries and
community organizations that might consult the work on historical, philosophical social
foundations, practices and models of service-learning and civic engagement.
In vier maanden tijd verdwijnen acht mensen uit hun huis in hetzelfde Japanse dorp. De politie
ontvangt een schriftelijke bekentenis, ondertekend door de 29-jarige Oda Sotatsu. Deze wordt
uitgebreid verhoord en draait de gevangenis in. Tot zover de bekende ingrediënten van menig
literaire thriller. Maar deze zijn slechts het uitgangspunt voor een roman waarin Jesse Ball, of
de gelijknamige verteller die door het geval Sotatsu gefascineerd raakt, de grenzen van fictie
tot het uiterste rekt. 'Sinds het zwijgen begon' heeft de vorm van een onderzoeksverslag, maar
hoe meer ‘Ball’ boven tafel krijgt, des te groter wordt het raadsel. Heeft Sotatsu überhaupt de
misdaad gepleegd? Waarom volhardt hij in zwijgen? Op een even vindingrijke als
toegankelijke manier voert Jesse Ball ons mee in een volstrekt origineel, op zichzelf staand
literair universum.
An official companion to the popular television program profiles each season and offers cast
and production interviews, an account of a day on the set, and other information.
Odd Thomas is een gewone jongen met een bijzondere gave: hij kan de doden zien en begrijpt
wat ze zeggen. Harmony Corner is een truckstop aan de Pacific Coast Highway. Naast een
tankstation is er ook een motel en een restaurant. Als Odd Thomas besluit er te overnachten
ontdekt hij dat er meer verborgen wordt gehouden dan je op het eerste gezicht zou denken.
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Als je er eenmaal bent neergestreken, is het bijna onmogelijk om weer weg te komen. Over de
Odd Thomas-serie: `Als Stephen King The Rolling Stones is onder de auteurs, dan is Dean
Koontz The Beatles. Playboy `Dean Koontz schrijft over memorabele personages, omdat hij
angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en humor. Crimezone.nl `Niet alleen
spannend, maar ook humoristisch. Sp!ts
Bill Brysons kennis over Groot-Brittannië ontwikkelde zich van ‘weet bijna niets’, naar
‘grondige vertrouwdheid’, tot ‘complete verbijstering: wat weet ik eigenlijk weinig’. Ineens
realiseert Bryson zich namelijk dat hij in een land woont dat zich zo snel ontwikkelt dat het hem
vreemd aandoet, een plek vol beroemdheden wier namen en talenten hij niet kan
onderscheiden, acroniemen die hem moeten worden uitgelegd, gespreksonderwerpen die hij
niet langer kan volgen. En precies op dat moment wordt Bryson opgeroepen om een test te
doen voor het Brits staatsburgerschap. Twintig jaar na zijn eerste kennismaking met GrootBrittannië, die hij uitgebreid heeft beschreven in Een klein eiland – een van de meest geliefde
reisboeken van de afgelopen decennia – besluit hij tot een gloednieuwe reis om ‘zijn’ land te
herontdekken. Wederom leidt dat tot hilarische anekdotes waarmee hij de typische kijk van de
Engelsen op hun eiland schitterend tot uitdrukking weet te brengen.
Amir en Hassan zijn gevoed door dezelfde min en groeien samen op in de hoofdstad van
Afghanistan. Als blijk van hun verbondenheid kerft Amir hun namen in een granaatappelboom:
Amir en Hassan, de sultans van Kabul. Maar sultans zijn ze alleen in hun fantasie, want Amir
hoort tot de bevoorrechte bevolkingsgroep en Hassan en zijn vader zijn arme Hazaren, in
dienst van Amirs vader. Bij de jaarlijkse vliegerwedstrijd in Kabul is Amir de vliegeraar, degene
die het touw van de vlieger in handen heeft. Hassan is zijn hulpje, de vliegervanger. Voor jou
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doe ik alles! roept Hassan hem toe voordat hij wegrent om de vallende vlieger uit de lucht op te
vangen. Die grenzeloze loyaliteit is niet wederzijds. Wanneer er iets vreselijks gebeurt met
Hassan verraadt hij zijn trouwe metgezel. Na de Russische inval vluchten Amir en zijn vader
naar de Verenigde Staten. Amir bouwt er een nieuw bestaan op, maar hij slaagt er niet in
Hassan te vergeten. De ontdekking van een schokkend familiegeheim voert hem uiteindelijk
terug naar Afghanistan, dat inmiddels door de Taliban is bezet. Daar wordt Amir
geconfronteerd met spoken uit zijn verleden. Zijn voornemen om zijn oude schuld jegens
Hassan in te lossen sleept hem tegen wil en dank mee in een huiveringwekkend avontuur. De
vliegeraar - de debuutroman van Khaled Hosseini verscheen in 2003 en groeide uit tot een
internationale bestseller. Internationaal verscheen deze speciale geïllustreerde editie, met
foto's uit Afghanistan. De fotos in deze gebonden uitgave werden in samenwerking met de
auteur gekozen.

Levensbeschrijving van de Duitse architect (1905-1981), die voor Hitler talrijke
gebouwen ontwierp en tijdens de Tweede Wereldoorlog diens minister van
bewapening werd.
Alison en Jenny McGregor zijn Aberdeens beroemdste zingende moederdochterduo. Ze zijn door naar de halve finale van het populaire programma
Britain’s Next Big Star, staan in alle roddelbladen en hebben miljoenen YouTubehits. Iedereen is dol op hen. Maar dan slaat hun droomleventje om in een
nachtmerrie. Het duo wordt ontvoerd en in alle media verschijnen eisen om
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losgeld, met de mededeling dat fans de komende twee weken diep in de buidel
moeten tasten willen ze Alison en Jenny ooit levend terugzien. Terwijl de
deadline nadert, proberen Logan McRae en zijn collega’s wanhopig de twee
vrouwen te vinden, maar de kidnappers hebben geen enkel spoor achtergelaten.
Het onderzoek loopt dood en de prijs van roem lijkt hoger dan ooit...
Elena's leven staat totaal op zijn kop. Ze heeft haar relatie verbroken om bij haar
grote liefde Leonardo te zijn, maar hij blijkt een geheim te hebben. Alles ontglipt
haar: haar baan, de liefde, vriendschappen en haar geluk. Elke avond stort ze
zich in een nieuw avontuur met een andere man, tot ze een ongeluk krijgt. Ze
komt bij in het ziekenhuis, waar tot haar verbazing Leonardo aan haar bed staat.
Hij wil haar verdriet wegnemen. Maar Leonardo heeft nog niet afgerekend met
een demon uit zijn verleden... De Italiaanse nachten-serie is de sensuele
Italiaanse trilogie die lezeressen diept raakt. 'Romantische en spannende trilogie'
- Italië Magazine `Leonardo mag bij mij wel langskomen in de keuken!' Wil
`Boeiend en aantrekkelijk. Ik ben verliefd op de personages!' Valerie Voor de
lezers van Mijn Man en Negentig dagen Genevieve.
Op een regenachtige dag wordt psychotherapeute Andi Manette met haar twee
dochters gekidnapt en opgesloten in een vochtige kelder. Hun belager is John Mail, een
geesteszieke die ooit bij haar onder behandeling was. Lucas Davenport krijgt de
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opdracht de ontvoering tot een goed einde te brengen, maar ondanks al zijn tergende
telefoontjes lijkt John Mail ongrijpbaar. De tijd verstrijkt. Terwijl Andi onafgebroken op
haar kwelgeest inpraat in de hoop een zwakke plek te treffen, zet Davenport alles op
alles om de vrouw en haar kinderen te bevrijden. Maar werkt de tijd in hun voordeel?
De rust in het Ierse plaatsje Rossmore wordt bedreigd door de aanleg van een nieuwe
snelweg. Zal deze verbinding met de buitenwereld welvaart brengen of een einde aan
de gemoedelijke sfeer maken? Vooral het feit dat de bron van Sint Anna voor de
snelweg moet wijken zorgt voor ophef. Vele generaties gingen al met hun dromen en
zorgen naar de bron om te bidden voor beterschap. Vader Flynn hoort de inwoners van
Rossmore aan terwijl ze kiezen tussen de tradities uit het verleden en de beloftes van
de toekomst.
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