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Ross en Wilson is de eerste keuze van reeds meer dan een miljoen studenten sinds de eerste
publicatie meer dan 50 jaar geleden. Als een van de meest populaire handboeken voor
anatomie en fysiologie introduceert het de systemen en functies van het menselijk lichaam en
de effecten van ziektes en aandoeningen op het normaal functioneren van het lichaam. Meer
dan eender welk handboek is Ross and Wilson gekenmerkt door het gebruik van heldere taal
aangevuld met kleurrijke illustraties en een groot aanbod van interactieve online-activiteiten
voor een boeiende leerervaring. Ross and Wilson is noodzakelijk studie en leesmateriaal voor
ieder in de ziekenzorg en vooral voor professionelen in opleiding in de verpleging en
aanverwande beroepen, complementaire/alternatieve geneeskunde of voor paramedici en
ambulancepersoneel. Zorvuldig herwerkte tekst zonder onnodige details om verwarring bij de
student, nieuw aan dit leervak, te vermijden Vele duidelijke illustraties in kleur met diagrammen
en foto's Reeks van paragrafen, punten- en bulletlijst helpen bij het leren en herhalen van de
leerstof Leerdoelen voor paragrafen in elk hoofdstuk Lijst met veel gebruikte voorzetsels,
achtervoegsels en woordstammen in anatomie en fysiologie Appendix met biologische
waarden als referentie Toegang tot extra electronische bronnen, inclusief animaties, inkleur
oefeningen, studies, zelftestactiviteiten , en weblinks Volledig herziende tekst met focus op de
meest voorkomende aandoeningen Nieuwe paragrafen over de invloed van het verouderen op
de lichaamssystemen om de kernonderdelen van de leerstof te bestendigen en het
weerspiegelt ook de veroudering van onze bevolking Een nieuw en gemakkelijk te gebruiken
functie is toegevoegd voor de uitgebreide en variërende selectie van populair web gebaseerde
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online zelfevaluatie taken Extrra gekleurde micrografie ën en foto's evenals bijgewerkte
illustraties Aangevulde verklarende woordenlijst voor een vlug en gemakkelijk te gebruiken
referentie naar veel gebruikte terminologie.
EEN KNALLEND AVONTUUR VAN BIJNA VIERHONDERD PAGINA'S LANG: DIRK PITT IS
TERUG! Alarm op de Caribische zee! Dirk Pitt maakt jacht op een bende schurken die een
milieuramp ontketent. Hoe dichter hij ze op de hielen zit, hoe dichter hij bij de machthebbers op
Cuba komt. Zijn zoon Dirk junior en zijn dochter Summer sporen ondertussen een historische
schat van de Azteken op. Ze moeten snel zijn, voor die in criminele handen valt. Hun zoektocht
voert hen uiteindelijk ook naar Cuba, recht in de armen van de vijand.

Een vreselijke tragedie heeft het leven van Will verwoest en hij zweert dan ook
wraak op degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Zelfs als dat zou betekenen
dat hij het korps van de Grijze Jagers moet verlaten. Wills vrienden maken zich
ernstig zorgen over hem. Het is Halt die met de oplossing komt: Will moet een
leerling aannemen om zijn gedachten te verzetten. En zoals meestal krijgt Halt
gelijk. Meer dan hem lief is zelfs.
Vervolg op: "De lessen van Don Juan" en "Een aparte werkelijkheid", waarin een
Amerikaanse antropoloog zijn ontmoeting met een Mexicaanse indiaan beschrijft
en zijn ervaringen met bewustzijnsverruimende middelen.
Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft weinig om naar uit te
kijken. Zijn vader en broer nemen hem niet serieus en zijn moeder is zomaar op een
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dag weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een foto waarin ze in een
mooie zomerjurk voor hem poseert. Dennis is zuinig op die foto, want zijn vader heeft
de rest van de fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie voor verkleden vandaan?
Droomt hij daarom van de nieuwe Vogue, mooie ontwerpen en zachte stoffen?
Wanneer Dennis ontdekt dat Lisa, het knapste meisje van school, dezelfde fascinatie
voor kleding en verkleden heeft, gaat een wereld voor hem open. Dennis had het
gevoel alsof hij in een achtbaan zat. Hij hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik kan
diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit ontroerende, verrassende en grappige boek
zal kinderen én ouders aanspreken. David Walliams is acteur en komiek. Met zijn
afstotelijke typetjes en provocerende grappen maakte hij furore in de succesvolle Britse
tv-serie Little Britain. Jongen in jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft geen
introductie. Hij verwierf internationale roem als illustrator van de klassiekers van Roald
Dahl. Hij ontving meerdere prijzen voor zijn werk.
Iedereen kent Karl Marx als een van de invloedrijkste denkers van de negentiende
eeuw en als de man wiens levenswerk Het kapitaal de wereld zou veranderen. Liefde
en kapitaal onthult echter zijn tumultueuze privéleven en schetst een portret van een
revolutionair, een rokkenjager, een grappenmaker en bovenal een gepassioneerd man
- zowel politiek als privé. Als arme student viel Marx voor Jenny, de dochter van een
Pruisische baron, en zij en hun kinderen zijn hem ondanks alle tegenslagen en politieke
obsessies altijd trouw gebleven. Het gezin zwierf in het kielzog van vader Karl jarenlang
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door Europa in een tijdperk van politieke spanningen, en naast zijn werk als
intellectueel ontpopte Marx zich tot een beschermende vader en liefhebbende
echtgenoot. Door gebruik te maken van nooit eerder toegankelijke bronnen biedt Liefde
en kapitaal een intieme blik in de beproevingen, de ellende en de hartstochten van een
man die, meer dan elke andere denker, vormgaf aan onze moderne opvattingen over
werk, geld en sociale relaties. Succesvol biografe Mary Gabriel studeerde journalistiek
in Amerika en Parijs en werkte daarna als redacteur bij Reuters in Washington en
Londen. 'Liefde en kapitaal is een reusachtig, vaak aangrijpend boek. Het geeft een
vermakelijk en evenwichtig portret van Karl Marx, zijn kleurrijke milieu van ballingen,
freaks en revolutionairen, en van het nauwelijks bekende gezin van Marx. Gabriel geeft
een levendig beeld van een worstelende, maniakale bohemien en intellectueel in de
hoofdsteden van middennegentiende-eeuws Europa.' the new york times book review
'Gabriel geeft een magistrale weergave van het leven van Karl Marx en zijn vrouw. Met
een vloeiende stijl die haar uitgebreide onderzoek niet verhult, biedt Gabriel ons de
menselijke familiekant van een man die gewoonlijk gezien wordt als een berekenende
theoreticus.' publishers weekly 'Gabriel stelt, terecht, dat de sleutel tot het begrijpen van
wat Marx dreef niet alleen ligt in inzicht in de grote stromingen van zijn tijd, maar vooral
in het begrip van zijn chaotische privéleven en de mensen die hij liefhad.' washington
independent review of books
Ross en Wilson Anatomie en Fysiologie in Gezondheid en Ziekte-Elsevier
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