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In mei 1866 schrijft Leo Tolstoj het woord einde onder een manuscript dat generaties lezers in zijn ban zal krijgen. Aanvankelijk
heet het boek Eind goed, al goed, later wordt de titel veranderd in Oorlog en vrede. Het verhaal eindigt met een dubbel huwelijk,
en niet met de dood van de grote held vorst Andrej Bolkonski. Delen van het manuscript worden gepubliceerd in tijdschriften en de
auteur doet verscheidene pogingen het boek gedrukt te krijgen. Pas drie jaar later zal het boek verschijnen. Deze editie is de
oerversie, in de prachtige Nederlandse vertaling van Peter Zeeman en Dieuwke Papma. Deze Oorlog en vrede is ongeveer half zo
lang als de gecanoniseerde versie, ontbeert de lange uitweidingen over geschiedfilosofie, bevat vele andere scènes en
verwikkelingen en leidt naar een geheel ander einde. Met de uitgave van deze oorspronkelijke versie zag een nieuwe, frisse
Tolstoj het licht.
De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal lekkers naartoe: naar de aapjes in het oerwoud, de pinguins op de
Zuidpool en een beertje in zijn grot. Kun jij alle eitjes en lekkernijen vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke, gedetailleerde
dwarsdoorsnedes waarin gezocht en geteld moeten worden. Vanaf ca. 4 jaar.
Als Thomas met zijn familie verhuist naar een afgelegen plaatsje, gebeuren er geheimzinnige dingen. Volgens een oude voorspelling moeten
Thomas en zijn jongere broers en zussen als 'De Vijf' de stad Raveleijn bevrijden. Vanaf ca. 9 jaar.
We leven steeds langer - langer in gezondheid en langer met beperkingen. De oude 'bejaardenhuizen' hebben afgedaan en we willen zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen. Beide ontwikkelingen onderstrepen het belang van goede eerstelijnsgeneeskunde die voldoende is
uitgerust om ouderen zonder en met complexe en/of meervoudige ziektelast goed te behandelen en te begeleiden.Ouderengeneeskunde is
uit drie delen opgebouwd. In deel 1 Algemeen worden overkoepelende onderwerpen behandeld: de visie op ouderen vanuit de maatschappij,
huisartspraktijk en zorgmanagement, wet- en regelgeving en de vroegsignalering en screening. Deel 2 Klachtengeeft een overzicht van de
klachten die ouderen hebben, zoals functieverlies, chronische pijn, acute verwardheid, gedragsstoornissen en slaapstoornissen. Deel 3
Ziektebeelden behandelt aandoeningen als osteoporose, de ziekte van Parkinson, hartfalen, chronisch longlijden en
nierfalen.Ouderengeneeskunde verschijnt in de reeks Praktische huisartsgeneeskunde. In deze reeks verschijnen uitgaven met praktische en
klachtgerichte informatie over de verschillende deelgebieden van de huisartsgeneeskunde.
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Eve merkt dat zij meer voelt voor meisjes dan voor jongens. Zij zoekt verkering met Tibo, maar dat gaat helemaal verkeerd als schoolgenote
Céline in beeld komt. Vanaf ca. 15 jaar.
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent reviews of the latest products and services. Our expert
industry analysis and practical solutions help you make better buying decisions and get more from technology.
Page 1/2

Download File PDF E92 Workshop Manual File Type
Een 15-jarige jongen probeert samen met zijn vriend de wreedheden van het Lord Resistance Army, een rebellenleger
dat vooral uit kinderen en jongeren bestaat en tegen het regeringsleger van Oeganda vecht, te overleven.
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.
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