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Chimie Organique Ue1 Paces 4ed Manuel Cours
Qcm Corriges
Ce recueil d'exercices résolus couvre les bases de la chimie organique :
structure des molécules, isomérie, stéréochimie, mécanismes réactionnels,
fonctions simples, principales fonctions multiples et mixtes. Il constitue un
complément naturel à la 19e édition du Cours de chimie organique des mêmes
auteurs, mais il peut être utilisé indépendamment de celui-ci. Cette nouvelle
édition actualisée s'enrichit d'exercices supplémentaires.
Wist je dat Harry dol is op ijs? Dat Louis eigenlijk liever acteert dan zingt? Dat
Zayn stiekem op een baksteen moest gaan staan bij zijn eerste zoen? Dat Niall
het liefst thuis op de bank een film kijkt? En wist je dat Liam bijna doodging bij
zijn geboorte?Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson en Liam
Payne probeerden hun geluk bij de Britse X-Factor 2010, maar mochten alleen
meedingen als ze een band vormden. Ze werden derde, maar zijn nu nummer 1
van de wereld. One Direction is de eerste biografie die in het Nederlands
verschijnt en is een absolute must have voor de tienduizenden Nederlandse fans.
In ‘Zwart tij’ volg je advocaat en detective Jack Irish in zijn onderzoek om de
zoon van Des Connors te traceren. Nadat zoon Gary 60.000 dollar van zijn vader
had geleend, was hij plotseling van de aardbodem verdwenen. Tijdens de
zoektocht stuit Jack al snel op de invloedrijke miljonair Steven Levesque. Jack
vertrouwt hem niet en zijn gevoel wordt bevestigd als hij een schokkende
ontdekking doet. Wat heeft Gary met deze steenrijke man te maken en komt
Jack er zelf zonder kleerscheuren af? ‘Zwart tij’ is de opvolger van ‘Kwade
schulden’ in de Jack Irish reeks. Peter Temple (1946 - 2018) was een
Australische thrillerschrijver en journalist. Zijn boekenreeks over de advocaat
Jack Irish zijn het populairst met onder andere ‘Kwade schuld’, ‘Zwart tij’ en
‘Dood punt’. Ook de spannende thriller ‘Waarheid’ heeft grote bekendheid
gekregen waar hij tevens een Miles Franklin Award voor heeft ontvangen.
Temple is in Australië zeer geliefd om zijn misdaadromans en is drie keer
bekroond met de Ned Kelly Award, de hoogste Australische prijs in de thriller
categorie.
Déodat kan al praten als hij nog in de wieg ligt. Hij is een waar genie, maar wel
één met een gebrek: hij is afzichtelijk lelijk. Trémière daarentegen is
adembenemend mooi. Alle mannen worden op slag verliefd op haar. Tot ze haar
mond opendoet: er komt niets intelligents uit. Het onmogelijke gebeurt: de twee
buitenbeentjes vallen als een blok voor elkaar. Wat de een tekort komt, heeft de
ander te over. Amélie Nothomb laat zien dat liefde in de literatuur niet altijd
gedoemd is te mislukken. Gebaseerd op het klassieke verhaal Riket met de kuif
van Charles Perrault, schreef Nothomb een modern literair sprookje: geestig,
scherp en vol humor. 'Riket met de kuif is zo'n boek dat je moeiteloos verslindt.
Een waar genot!' - Paris Match 'Nothomb amuseert zich - en wij ook. Missie
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volbracht.' - De Standaard
De dood is de sleutel van de deur naar het leven. Als wij aanvaarden dat ons
leven begrensd is, vinden wij de kracht om de rollen en verwachtingen die ons
vreemd zijn van ons af te zetten. Uitgaande van deze overtuiging bracht
Elisabeth Kübler-Ross in dit boek uitspraken, meningen en denkbeelden over de
dood bijeen.
In het Noord-Engelse kustplaatsje Scarborough wordt het lijk van een studente
aangetroffen. Ze is op gruwelijke wijze vermoord. De politie tast volledig in het
duister. Maanden later vindt er een tweede moord plaats. De ambitieuze
politievrouw Valerie Almond bijt zich in de zaak vast en probeert een verband
tussen de moorden te vinden. Haar enige aanknopingspunt is een ruzie binnen
de familie van het tweede slachtoffer.
In het kale landschap tussen de woestijn en de jungle, onder een verschroeiende
zon, verstrijkt een dag - gruwelijk als alle andere. Illegale immigranten worden
gevangengenomen en verhandeld door criminele bendes, nadat ze eerst van hun
geld, hun toekomstdroom en zelfs hun naam zijn beroofd. Ze maken deel uit van
een eindeloze stroom mensen die op zoek zijn naar een beter bestaan. In deze
onmenselijke waanzin bloeit een liefde op tussen twee mensenhandelaren,
Estela en Epitafio. Ook zij werden ooit gepakt door een bende, als kinderen,
maar ze klommen op van gevangene tot bendeleider. Het is hun droom om op
een dag te ontsnappen aan deze mensenverslindende hel. Emiliano Monge
vermengt in 'Het verschroeide land' de vertelvorm van een thriller met die van
een Griekse tragedie om te schrijven over geweld, verraad, en de harde
waarheid dat het in Mexico nooit beter zal worden.
De ouders van Jonas Woldemariam zijn zo goed als vreemden voor elkaar
wanneer ze trouwen in een door geweld verscheurd Ethiopië. Ze brengen de
eerste jaren grotendeels gescheiden door, een hereniging volgt in de VS. Hun
gezamenlijke leven daar verwordt tot een soort continue wederzijdse haat die
eindigt in een scheiding. Drie decennia later treedt hun zoon Jonas in de
voetsporen van de huwelijksreis van zijn ouders van Peoria, Illinois, naar
Nashville – een poging om te doorgronden wat hem tot een bijna pathologische
leugenaar heeft gemaakt en tot iemand die het emotioneel verdoofd zijn als
overlevingsstrategie gebruikt. Mengestu schetst een verpletterend psychologisch
portret van recente immigranten in de VS, onzeker en vervreemd, met een wens
om erbij te horen en erin te passen, terwijl er tegelijkertijd de rouw is om het
verlies van hun familie, culturele erfenis en sociale status. Een hartverscheurend,
onsentimenteel meesterwerk. Met De leugen van Jonas Woldemariam maakt
Mengestu alle hooggespannen verwachtingen over zijn tweede roman meer dan
waar.
Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin
wakker gekust. Na een erotische ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid.
Maar dan wordt ze in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en speelt
ze ineens de hoofdrol in een gevaarlijk spel: haar ontvoerders hopen namelijk
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met haar hulp de donkerste enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te
ontdekken. Ze kan niet ontsnappen, maar weet ook niet zeker of ze dat wil. Hoe
ver zal Alexandra gaan om haar verlangens en nieuwsgierigheid te bevredigen?
Gaat dit spel haar te ver, of is de hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de
lezers van Speel met mij, Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten Grijs.
This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
Cet ouvrage s'adresse aux élèves en première année commune des études de
santé (PACES) préparant les concours médecine, pharmacie, sage-femme et
dentaire. Il propose un entraînement complet sur l'ensemble des Unités
d'Enseignement du tronc commun de la Paces : UE1, UE2, UE3, UE4, UE5, UE6
et UE7. Tous les QCM présentés sont extraits ou adaptés d'annales de concours
posés dans différentes facultés de médecine. Pour chaque UE, la moitié des
questions est regroupée par thème du programme et l'autre moitié présentée
sous forme de concours blancs chronométrés. Un chapitre de conseils
méthodologiques pour optimiser sa réussite au concours complète l'ouvrage Les
QCM sont tous intégralement corrigés par des professeurs de BCPST et des
enseignants de Formaplus (Limoges) et Nice Ecurie (Nice), instituts privés qui
accompagnent les étudiants de 1re année Médecine-Pharmacie. Cette 3e édition
propose des planches d'anatomie à compléter pour l'UE5 et un formulaire en fin
d'ouvrage (physique, chimie, biostatistiques). Les QCM sont également
renouvelés pour intégrer des extraits d'annales récentes.
Als de schilderes Eva Magnus en haar dochtertje Emma langs een rivier
wandelen, ontdekken ze het dode lichaam van een man. Eva belooft Emma dat
ze de politie gaat bellen, maar dat doet ze niet. Waarom niet? En waarom
reageert Eva elke keer zo ongemakkelijk als Emma zegt dat het fijn is dat ze
meer geld hebben nu? Inspecteur Konrad Sejer is belast met het onderzoek naar
de man in de rivier. Op zijn bureau ligt ook nog de onopgeloste zaak van de
prostituee Maja, die een paar dagen eerder vermoord is. Al snel ziet Sejer een
verband tussen beide misdaden: er is één naam die steeds opduikt - Eva
Magnus. ‘Een adembenemend verhaal over vriendschap en wraak. Spannend
van begin tot eind!’ – Vrij Nederland Winnaar van de Glazen Sleutel voor beste
Scandinavische misdaadroman en de Riverton Prize voor beste Noorse thriller.
Karin Fossum (Sandefjord, 1954) is schrijfster en dichter. Eva’s oog is het eerste
deel van de zeer succesvolle inspecteur Sejer-serie. Deze thriller werd bekroond
met de prestigieuze Rivertonprijs en de Glazen Sleutel voor de beste
Scandinavische misdaadroman. In de Sejer-serie volgden daarna nog twaalf
delen, waarvan meerdere zijn verfilmd. Haar laatste roman over inspecteur
Konrad Sejer is Veenbrand, eveneens bekroond met de Riverton-prijs voor beste
Noorse thriller.
In het heden zoekt Alexandra, ooit een schaak-wonderkind totdat haar vader
voor haar ogen vermoord werd, haar verdwenen moeder. Ze vindt antwoorden,
maar nog meer vragen, en komt erachter dat zijzelf, samen met Vartan, haar
belangrijkste tegenspeler uit het verleden, onlosmakelijk verbonden is met het
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spel... Bijna tweehonderd jaar eerder, bij de inval van de Turken, vlucht Haidée,
de aangenomen dochter van de Albanese sultan naar haar echte vader, Lord
Byron, met in haar bagage de zwarte koningin uit een mystiek en eeuwenoud
schaakspel. Byron is de enige die de macht van de zwarte koningin kent, en die
de kracht van het spel zou kunnen beheersen... Kan het schaakspel de balans in
de wereld herstellen, of juist vernietigen? Kunnen Alexandra en Vartan het
schaakspel onder controle houden? '
Jeff Atman, een gehaaide en overwerkte journalist, is in Venetië om de aftrap van
de Biennale te verslaan. Hij verwacht veel kunst te zien, zich bij veel chique
feestjes naar binnen te kunnen kletsen, en veel te veel bellini’s te drinken. Hij
had niet verwacht de intrigerende Laura te ontmoeten, die zijn korte verblijf in de
stad volledig zal transformeren. Een andere stad, een andere opdracht. Een
journalist bevindt zich op de oever van de Ganges in Varanasi. Te midden van de
mensenmenigtes, de ghats en de chaos van een van de belangrijkste
pelgrimsoorden binnen het hindoeïsme wacht hem een transformatie van een
heel andere soort. Jeff in Venetië, de dood in Varanasi is een volstrekt uniek en
verrassend tweeluik over liefde, kunst en verlangen. Daarmee komt hij dicht in de
buurt van typische Thomas Mann-thema’s zoals verlangen naar schoonheid en
een verloren jeugd, maar met een geheel eigen intelligente, scherpe en geestige
stijl die deze roman uitzonderlijke brille geven.
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten? Waarom moest hij uit de
weg geruimd worden? Er is maar één manier om hierachter te komen: In zijn
vaders voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street carrière en zijn
beeldschone verloofde achter zich nadat er nieuw bewijs is gevonden bij zijn
vaders oude werkgever, een bank in Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie
als zijn vader in Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol hebzucht, fraude
en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt hij zelf gevangen in de machtige
internationale bankwereld. Zet hij zijn eigen leven op het spel om de
levensgevaarlijke waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening'
verscheen in de New York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een
miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere
thrillers die uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in
Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde Staten. Later
werkte hij als investeringsbankier in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de
Verenigde Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de
International Thriller Writers Award in de wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers
van de elite’. Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransomreeks die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van
wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
Wanneer George Collinson de intrigerende Eloise in Sydney ontmoet, is het
liefde op het eerste gezicht. Maar Eloise is getrouwd met Edward Cadwallader, in
alles de tegenpool van George en in staat tot gruwelijke daden. Edward zou nooit
toestaan dat Eloise hem zou verlaten. Kilometers verderop staat de jonge
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Mandawuy, de laatst overgeblevene van zijn Aboriginal stam, voor een beslissing
die zijn leven zal bepalen: voegt hij zich bij de blanken of sluit hij zich aan bij
Aboriginal strijders, die een oorlog tegen de blanken voorbereiden?
Dokter Alexandra Blake - getrouwd, twee kinderen en met een heel leuke baan - staat
op het punt zich in een gewaagd avontuur te storten. Als ze voor een serie belangrijke
lezingen in Sydney is, komt ze haar oude vlam Jeremy Quinn tegen met wie ze
spannende herinneringen aan een turbulente studententijd deelt. Gevaarlijk èn
aantrekkelijk! Na een paar glazen champagne in zijn penthouse, stelt de nog even
onweerstaanbare Jeremy haar voor mee te doen aan een gewaagd, psychologisch en
lichamelijk spel. Als ze zich vervolgens helemaal aan hem overgeeft, liggen er ook
andere gevaren op de loer. Ze komt terecht in een wereld die extremer en veel
gevaarlijker is dan zij ooit had kunnen vermoeden. Voor de lezers van Negentig dagen
Genevieve en Vijftig tinten grijs
Isaac Amin is een welgestelde joodse zakenman in het Iran van de sjah, maar na de
revolutie van 1979 stort zijn hele wereld in elkaar. De Revolutionaire Garde verdenkt
iedereen die geen moslim is van spionage en Isaac wordt gearresteerd. In de
gevangenis, waar hij leeft met de vrees zijn familie nooit meer te zien, wordt hij
gemarteld en heeft hij al zijn strijdvaardigheid nodig om te overleven. Intussen worden
Isaacs vrouw en kinderen geplaagd door onzekerheid, spijt en rouw, maar ondanks hun
schuldgevoelens gaat voor hen het leven door.
Een van Sarahs dochters sterft. Maar kan zij zeker weten wie van de twee? Een jaar
nadat een van hun identieke tweelingdochters, Lydia, door een ongeluk overlijdt,
verhuizen Angus en Sarah Moorcroft naar een klein Schots eiland dat Angus van zijn
oma heeft geërfd, in de hoop hun verwoeste leven weer op te pakken. Maar wanneer
hun andere dochter, Kirstie, meent dat ze haar identiteit hebben verwisseld - dat zij
Lydia is - stort hun wereld opnieuw in. Als de winter oprukt, en Angus voor zijn werk op
het vasteland moet verblijven, lijkt het verleden Sarah in te halen en wordt Kirstie (of is
het Lydia?) steeds onrustiger. Wat is er nou echt gebeurd op de fatale dag dat een van
haar dochters overleed? S.K. Tremayne is het pseudoniem van een internationale
bestsellerauteur, die woont en werkt in Londen. De vertaalrechten van IJstweeling zijn
verkocht aan achttien landen.
Wanneer special agent John Puller op bezoek gaat bij zijn vader, die dementerend is
en in een veteranenhospitaal ligt, wordt hij aangesproken door twee mannen. Zij
vertellen hem dat het Criminal Investigation Command - dat onderzoek doet naar
criminele activiteiten van (oud-)militairen - een brief heeft ontvangen waarin Johns
vader wordt beschuldigd van de moord op zijn vrouw, dertig jaar geleden. Het verhaal
ging dat Pullers vader ten tijde van de verdwijning van Jackie Puller niet in het land
was. Nu blijkt dat dat een leugen was. Puller krijgt te horen dat hij zich niet met de zaak
mag bemoeien. Wanneer echter inlichtingenofficier Veronica Knox, een oude bekende
van Puller, komt opdagen en zich met de zaak bemoeit, begrijpt hij dat er veel meer
aan de hand is. Hij zal tot het uiterste moeten gaan om de waarheid achter zijn
moeders verdwijning te achterhalen. Daarbij kruist hij het pad van de mysterieuze exgevangene Paul Rogers.
Cet ouvrage est destiné tout particulièrement aux étudiants de la Première Année
Commune des Etudes de Santé (PACES) mais également aux étudiants de 1re année
de Licences Sciences Vie et Sciences & Techniques, classes préparatoires, BTS, DUT
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Chimie. Il est en conformité avec les nouveaux programmes de chimie de l'UE1 de la
PACES. Il contient 250 QCM à choix multiples basés sur plus d'une centaine
d'exemples de principes actifs (utilisés en thérapeutique médicamenteuse humaine ou
animale). Il permet ainsi aux futurs médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes,
odontologues... de consolider leurs bases scientifiques en chimie organique tout en
découvrant les structures chimiques de principes actifs (très utile pour leur futur métier
dans le domaine de la santé).
1716, de Caraïbische Zee... Het schip van kapitein Logan Haggerty wordt op de
wateren van Pirates’ Alley geënterd door Red Robert. Gevangen op het piratenschip
raakt hij langzaam gefascineerd door deze beruchte zeerover, vooral als blijkt dat
achter diens geheimzinnige façade geen jongeman schuilt – maar een vrouw! Na een
schipbreuk eindigt Logan met deze prachtige vrouw op een onbewoond eiland. Ze leren
elkaar beter kennen - véél beter - en hij ontdekt dat ze allebei al jaren achter Blair
Colm, een nietsontziende schurk, aan zitten. Net als er iets moois tussen hen lijkt op te
bloeien, krijgen ze bezoek... Van Blair! Wat volgt is een spannende strijd waarin ze
moeten vechten voor hun leven - en voor hun liefde... Deze titel is eerder verschenen
als HQN Roman 8
Destiné aux étudiants de PACES, cet ouvrage permet de préparer en un unique
volume l'ensemble des UE du programme de première année de médecine. Rédigé par
des enseignants en faculté et en prépas privés répartis sur toute la France, il propose
pour chaque UE aux étudiants des concours blancs d'une durée normalisée d'1 heure
et composés de questions extraits d'annales des concours.
Een magistrale debuutroman die ver voor de Italiaanse verschijningsdatum
internationaal al erkend wordt als meesterwerk. Davidu is negen jaar oud als hij ziet
hoe zijn buurjongen Gerruso door een groep jongens wordt mishandeld. Als ze daarna
ook Gerruso's nichtje Nina aanvallen, grijpt Davidu in. Zijn oom Umbertino is getuige
van Davidu's kracht en bedrijpt dat zijn neefje voorbestemd is net als hijzelf een groot
bokser te worden. Davidu groeit op in de vieze straten van Palermo, zonder vader maar
met een opa en oma. Zij brengen hem de waarden bij die hij nodig zal hebben om te
kunnen overleven in het arme Palermo waar de maffia heerst, het recht van de sterkste
geldt en het leven draait om eergevoel. In een virtuoze stijl die varieert van rauw tot
gevoelig, van humoristisch tot passioneel, vertelt Davide Enia het genadeloze verhaal
van de straatjongen Davidu tegen de achtergrond van de veelbewogen Siciliaanse
geschiedenis vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu.
Massachusetts, 1763. Susanna Smith is opgegroeid met alles wat ze wilde, maar gedraagt
zich verre van verwend. Vol overgave zet ze zich in voor de minderbedeelden in de stad. Ze
hoopt dat ze een rijke man zal vinden, zodat ze haar werk voor de armen kan voortzetten. Op
een dag ontmoet ze de intelligente, maar arme boerenzoon Ben Ross, die als een blok voor
haar valt. Hij is niet de rijke huwelijkskandidaat waarop ze had gehoopt, maar hij deelt wel haar
verlangen naar gerechtigheid.
Waarom zijn Joden zo vaak onderwerp van haat? Wanneer is het antisemitisme ontstaan? Wie
zijn de Wijzen van Sion en waarom verafschuwde Hitler de Joden? Hoe is het mogelijk dat het
antisemitisme na de Holocaust weer opkwam? Bestaat er een zogeheten Shoah business?
Waarom voelt een deel van de immigrantenjongeren zich aangetrokken tot het antisemitisme?
In kort bestek en met grote helderheid wordt in een vraaggesprek tussen de auteur en het
jonge personage Lise inzicht gegeven in de geschiedenis van anti-judaïsme en antisemitisme.
Daarbij wordt geen enkele moeilijke kwestie uit de weg gegaan. Verplichte kost voor jong en
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oud.
Nebraska, 1850. Boeren en goudzoekers trekken steeds verder naar het westen maar de
winter is zo onbarmhartig dat vier vrouwelijke pioniers hun verstand verliezen en naar de
bewoonde wereld moeten worden teruggebracht. De ongetrouwde Mary Bee Cuddy heeft
geen andere keus dan de rol van homesman op zich te nemen, en wordt tegen wil en dank
bijgestaan door George Briggs, een onverbeterlijke schooier. Zo begint een bizarre reis vol
beproevingen: Mary en George delen de zorg voor een groep krankzinnige vrouwen, maar
binden ook de strijd aan met de elementen, de eenzaamheid en, bovenal, elkaar.
Bekroond met de Prix des Libraires, de belangrijkste boekverkopersprijs in Frankrijk. In 1944
wordt de twintigjarige zwangere Mila gedeporteerd naar kamp Ravensbrück, waar ze de
erbarmelijke leefomstandigheden en de brute tewerkstellingen moet doorstaan. Mila probeert
haar zwangerschap zo lang mogelijk te verhullen omdat ze weet dat pasgeborenen
terechtkomen in de beruchte kinderbarak. De overlevingskans van baby’s is daar niet groot,
maar Mila is vastbesloten haar kind een kans te geven. Dan gebeurt er een klein wonder te
midden van alle verschrikkingen: de vrouwen met wie ze haar barak deelt, ontfermen zich over
Mila en haar ongeboren kind, zodat het al vóór de geboorte wordt omringd door ‘peettantes’.
De kinderbarak is een ontroerende en meeslepende roman over hoop, overleven en
menselijkheid in een onverbiddelijk harde wereld.
De sympathieke en nuchtere Jack Nightingale heeft als privedetective weinig meer omhanden
dan zaken tussen overspelige mannen en vrouwen. Een telefoontje van een notaris zet zijn
leven op zijn kop. Jack blijkt een andere vader te hebben dan hij altijd had gedacht. Deze heeft
Jack bij zijn dood een enorm landhuis en een luguber contract met de duivel nagelaten. Op zijn
drieendertigste verjaardag zal de duivel Jacks ziel komen halen en zal hij branden in de hel.
Jack heeft drie weken om een oplossing te vinden voor een probleem waar hij niet in gelooft,
maar waar hij toch niet aan kan ontkomen
Een heerlijke roman over vriendschap, geheimen en het inzicht dat niets is wat het lijkt De
dinsdagvrouwen is een humoristische en inspirerende roman over de reis van vijf vrouwen die
met een gezamenlijk doel op pad gaan, maar al snel ieder hun eigen uitdagingen moeten
aangaan. Al vijftien jaar kennen ze elkaar van de cursus Frans. Elke eerste dinsdag van de
maand gaan ze eten bij hun favoriete Franse restaurant en een keer per jaar gaan ze samen
een weekendje weg. Maar dit jaar is alles anders: Judith, die net weduwe is geworden, wil ter
nagedachtenis van haar overleden man een pelgrimsreis naar Santiago de Compostella
maken. Bezorgd om hun treurende vriendin, besluiten de Dinsdagvrouwen Judith op deze reis
te begeleiden. Stap voor stap komen de vijf vrouwen een geheim op het spoor, dat hun levens
op zijn kop zet en hun vriendschap enorm op de proef stelt.
Welkom in het New York van de jaren tachtig: een gruizige speelplaats voor ambitieuze
kunstenaars, fanatieke verzamelaars en eerzuchtige critici. De stad bruist en tintelt, in galeries
worden recordprijzen betaald en het is alle nachten feest. James Bennett, een bekende
recensent, ontdekt het ene talent na het andere. Raúl Engales bijvoorbeeld, een
veelbelovende jonge schilder, die op de vlucht is voor de militaire dictatuur in Argentinië en
zich vol overgave in de artscene stort. En dan is er Engales’ muze Lucy, die de boerderij van
haar ouders heeft verlaten om op Manhattan iets bijzonders mee te maken, al weet ze nog niet
precies wat. Binnen de loop van een jaar zullen de levens van deze drie mensen dramatisch
veranderen, als het lot hen dwingt hun relatie tot elkaar en de kunst opnieuw te definiëren.
LET OP!: Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers Tarwegras: de groene revolutie
Geen sinaasappelsap maar tarwegrassap! Deze wereldwijde bestseller vertelt je alles wat je
moet weten over het wonderplantje tarwegras en zijn bijzondere krachten. De plant tarwegras
bevat namelijk hoge concentraties vitaminen, mineralen, aminozuren en enzymen en is rijk aan
chlorofyl, dat je lichaam reinigt en nieuwe energie geeft. In het boek wordt helder uitgelegd hoe
je het kunt kweken, persen en gebruiken, om zo optimaal te profiteren van de gezonde werking
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De Duitse schrijver Karl May leefde van 1842 tot 1912. Hij groeide op als zoon van een
wever en werd beroemd dankzij zijn Indianenverhalen en reis- en avonturenromans, die
o.a. in de Balkan, het Midden-Oosten en Amerika spelen; de meeste landschappen die
hij hierin tot in details beschreef, heeft hij echter nimmer gezien. Hij bereikte een
ongekende, nog steeds voortdurende populariteit als de schepper van de onsterfelijke
prairiehelden Winnetou en Old Shatterhand. Hij beschreef de Indianen in de
ondergang, in een pakkende en eenvoudige stijl. Het schema is simpel: ideale helden
staan tegenover ruwe schurken, die uiteindelijk nooit hun gerechte straf ontlopen.
La chimie organique en PACES UE1 et UE spé pharmacieAvec 250 QCM présentant la
chimie des médicaments (principes actifs)
Als het stof is neergedaald worden de openstaande rekeningen van tien jaar
premierschap vereffend. Adam Lang was de langst zittende en meest controversiële
premier van Engeland van de afgelopen halve eeuw. Nu hij zijn taak heeft neergelegd,
accepteert hij een extravagant hoog bedrag om zijn langverwachte en onthullende
memoires te schrijven. Nadat zijn ghostwriter is verongelukt, ontdekt de nieuwe
ghostwriter veel meer geheimen dan Lang ooit had willen onthullen. Geheimen die een
ander licht werpen op de afgelopen jaren en de wereldpolitiek op haar grondvesten
kunnen doen schudden. Dodelijke geheimen.
In Opgave van het proza onderneemt Dirk De Schutter een poging om een ethiek van
het lezen te articuleren. Het uitgangspunt voor deze ethiek vormen Hegels esthetica en
Heideggers interpretatie van Holderlin. Zowel Hegels Vorlesungen uber die Asthetik als
Heideggers Erlauterungen zu Holderlins Dichtung worden aan een minutieuze lectuur
onderworpen: speciale aandacht wordt besteed aan Hegels behandeling van het
sublieme van de allegorie, van de ironie en van het proza, maar ook aan Heideggers
transformatie van de hertmeneutische cirkel. Hegel kondigt het einde van de kunst af
en laat de kunst overgaan in het proza van het denken. De vraag rijst wat de
verhouding is tussen het speculatieve en het literaire proza en tussen "aufheben" en
lezen. Heidegger zoekt in de act van het interpreteren naar een beweging van
eigenlijkheid die niet alleen voor de lezer maar ook voor de tekst constitutief zou zijn.
Tenslotte lijkt het lezen zowel voor Hegel als voor Heidegger een soort knieval te
impliceren. In dit boek gaat Dirk De Schutter na wat dit knielen kan betekenen en hoe
het ingaat op de wet die het lezen oplegt.
Lang geleden is er een vloek over een van Jacks voorvaders uitgesproken. Deze
piratenvloek heeft Jack geërfd. Op straat wordt hij steeds onverwacht aangevallen door
mensen die ineens in piraten veranderen. Vanaf ca. 9 jaar.
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