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Colin the Crab, the most skillful builder on the eastern riverbank, never hesitates to help his friends. Now Colin is busy
with his own new project-a garden pavilion for his home. But after a week of hard work, the pavilion of his dreams is still
unfinished. Even worse, a boisterous fish family has taken over the construction site. The exhausted Colin buries himself
under a blanket and refuses to open his curtains. Puzzled, Colin's friends call an emergency meeting-it's time for them to
take action! ----- Karel de Krab, de meest talentvolle bouwer van de oostelijke rivier oever, aarzelt nooit om zijn vrienden
te helpen. Na een week hard werken - het blauwe tuinpaviljoen van zijn dromen is nog altijd niet af - heeft een
luidruchtige vissenfamilie zijn bouwplaats overgenomen. De uitgeputte Karel begraaft zichzelf onder de deken en weigert
zijn gordijnen open te doen. Karels vrienden begrijpen er niets van. Er wordt een spoedvergadering georganiseerd. Het is
tijd voor de vrienden om actie te ondernemen.
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.
Beknopte introduktie in de islamitische wetgeving, de sharia. Aandacht voor zowel de klassieke wetgeving als de
moderne ontwikkelingen op de vier terreinen van het staatsrecht, het familierecht, het strafrecht en het economische
recht.
Bekende motieven uit Russische sprookjes en sagen zijn verwerkt in de vertelling van Wanja, de luie boerenzoon, aan
wie voorspeld wordt dat hij tsaar zal worden.
De broers Charlie en Oliver Caruso werken bij Greene & Greene, een exclusieve bank voor klanten met minimaal twee miljoen dollar op hun
rekening. Wanneer de broers een slapende rekening ontdekken met drie miljoen ontraceerbare dollars erop, is de keuze snel gemaakt: ze
stelen het. Hun daad blijft echter niet lang onopgemerkt; voor Charlie en Oliver het weten zitten de geheime dienst en een privédetective hen
op de hielen. Terwijl ze rennen ze voor hun leven ontdekken ze een geheim dat hun levens voor altijd zal veranderen. 'Bloedstollend' The
New York Times'Genoeg wendingen en komische momenten om fans te boeien' Hello'Een schitterend boek om in één ruk uit te lezen, er zit
veel afwisseling en spanning in' Crimezone.nl
Hoe belandde de zeventienjarige Rosetta, een zorgeloos meisje uit Engeland, als schipbreukeling voor de westkust van Afrika? Samen met
haar ouders komt ze in een vreselijke storm terecht wanneer ze een wereldreis maken. Ze overleeft het met twee andere passagiers, de
mysterieuze Simon en de aantrekkelijke Lucas, maar ze worden vervolgens schaamteloos verkocht door piraten. Moederziel alleen belandt
Rosetta in een harem in Constantinopel, maar door haar overweldigende kracht weet ze te ontsnappen en terug te keren naar Engeland.
Maar weet Rosetta zich ooit te bevrijden van de obsessieve drang om Simons verleden te ontrafelen? Victoria Holt was een van de
pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te
brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef
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boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef
Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken
geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
De Robotoorlog is ten einde. De mens heeft gezegevierd over de robots. Of lijkt dat alleen maar zo? Slechts enkele minuten na de
overwinning op Archos R-14 staat een gruwelijke nieuwe vijand op. De robots zijn terug en ze zijn sterker dan ooit. In de Verenigde Staten
probeert de veertienjarige Mathilda Perez het leven van haar broer te redden en het nieuwe gevaar het hoofd te bieden. Intussen doet
uitvinder Takeo Nomura in Tokyo een belangrijke ontdekking in de strijd tegen de nieuwe supermachine.
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.

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.
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Hierbij wordt vooral gelet op de samenhang van het overheidshandelen.
Inleiding tot een methode voor het doorvoeren van extreme procesverbeteringen in bedrijven en bij de overheid.
Katey is ontroostbaar als haar hond Nelson verdwijnt. Nelson is zijn neus achternagelopen op weg naar het Grote
Avontuur, en dat brengt hem steeds verder van huis. Hij reist het land door in de cabine van een trucker en overleeft
ternauwernood de koude winter. Dan krijgt hij een ernstig ongeluk waarbij hij een van zijn poten verliest. Maar ook de
dierenarts die hem onder zijn hoede neemt, kan niet langer voor hem zorgen. Wordt het asiel Nelsons laatste
bestemming of zal het hem lukken Katey terug te vinden? Alan Lazar woont met zijn gezin en drie honden in Los
Angeles. Hij maakt muziek voor films en tv-shows, zoals Sex and the City en The Real Housewives of Beverly Hills.
Zwerver is zijn debuutroman. Alan maakte een soundtrack bij het boek! Kijk en luister op www.alanlazar.com
.
Nu moet het er maar eens van komen, besluit Jenna Baker. Een jaar geleden beleefde ze een droomromance op een luxueus
cruiseschip met de steenrijke eigenaar ervan: Nick Falco. Een romance die niet zonder gevolgen is gebleven. En nu zit ze hier,
alleen met twee baby's, terwijl Nick nog steeds van niets weet omdat hij stelselmatig haar mails heeft genegeerd. Dus besluit ze
het anders aan te pakken. Ze gaat weer mee op een cruise naar zonnige streken – en dit keer zal ze zorgen dat de ongenaakbare
miljardair haar niet meer kan negeren!
Het eindexamen is nu echt in zicht en dus zijn de dames van de Constance Billard School for Girls druk in de weer. Nee, niet met
studeren, maar met het zoeken naar de juiste witte graduation dress van de hipste designer in New York. En met het zoeken naar
het juiste vriendje uiteraard. Als dat betekent dat je het vriendje van je beste vriendin moet afpakken, dan moet dat maar. De
mysterieuze Gossip Girl houdt alles in de gaten en maakt de sappige details wereldkundig op haar goedbezochte site.
Een wervelende thriller van de koning van de bloedstollende avonturen! Het is het jaar 1908. De internationale spanningen lopen
hoog op en een wereldoorlog lijkt onafwendbaar. Er is een wapenwedloop aan de gang, waarbij diverse grote naties met elkaar
rivaliseren om de modernste vloot te bouwen. Dit gaat zo ver dat er zelfs dodelijk geweld wordt gebruikt om de ontwikkelingen bij
andere naties te stoppen. Wanneer een aantal zeer belangrijke Amerikaanse marineleiders wordt vermoord, wordt de
gerenommeerde privédetective Isaac Bell ingezet. Hij komt een uiterst geheim, wereldomspannend project op het spoor, genaamd
Hull 44 en moet zich hiervoor in de wereld van de internationale topspionnen begeven. Clive Cussler schreef ruim dertig
bestsellers, waaronder de beroemde series over Dirk Pitt, Kurt Austin en Isaac Bell. Hij heeft inmiddels al meer dan drie miljoen
boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen. Cussler woont in Arizona, VS. Zie ook: www.numa.net. 'Isaac Bell bezit de
onaantastbare status van James Bond en de bovenmenselijke drang naar rechtvaardigheid van Sherlock Holmes.' Hebban.nl
De felle en onafhankelijke Hildy is makelaar in een stadje in de buurt van Boston. Ze weet bijna alles van iedereen en het gerucht
gaat dat ze helderziend is. Vroeger kon Hildy iedereen onder tafel drinken, maar sinds haar twee dochters haar naar een kliniek
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hebben gestuurd is ze van de drank af - bijna dan. Hildy raakt bevriend met de rijke Rebecca, een van haar cliënten. Samen delen
de vrouwen hun zorgen, bij het haardvuur, met een stiekeme fles wijn. Hildy's oude liefde Frank waarschuwt haar voor Rebecca,
die een ziekelijke Fatal Attraction-achtige obsessie aan het ontwikkelen is. Hildy probeert haar vriendin te beschermen, maar raakt
zelf ook steeds dieper in de problemen. 'Ik ging de pagina's steeds sneller omslaan. Een one of a kind hoofdpersoon. Zó
levensecht dat ze iemand zou kunnen zijn die je zelf kent.' JODI PICOULT 'Indringend en geestig, met een duister randje.' The
New York Times 'Scherp, met een meesterlijke pen geschreven. Een zowel bedwelmende als ontnuchterende roman.' People ****
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