Read Free Himanshu Pandey Organic Chemistry Ebook

Himanshu Pandey Organic Chemistry Ebook
Wat is belangrijker in de liefde: wat we wensen of wat het lot ons heeft toebedeeld?
Bepalen onze keuzes of we gelukkig worden, of gebeurt dat door krachten die we niet
onder controle hebben? Dat vreemde in mijn hoofd draait om deze vragen en
portretteert tegelijkertijd de spanning tussen het stadsleven en het gezinsleven. Mevlut
Karatas is een straatverkoper die in boza handelt, een traditioneel Turks drankje. In Dat
vreemde in mijn hoofd wordt niet alleen het liefdesverhaal beschreven van Mevlut en
zijn vriendin Rayiha, aan wie hij brieven schrijft, maar ook zijn leven in de straten van
Istanbul in een periode die vier decennia omspant, van 1969 tot 2012. In deze tijd heeft
Mevlut overdag diverse baantjes, naast het verkopen van drank tijdens de kille nachten.
Hij is getuige van de veranderingen die de stad en zijn bewoners ondergaan en vraagt
zich vaak af wat de bron van de gekte in zijn hoofd is, een gekte die hem anders maakt
dan alle anderen. Dat vreemde in mijn hoofd wordt verteld vanuit het perspectief van
een groot aantal personages en is een modern epos over het leven in een metropool.
Een nieuwe triomf in het rijke oeuvre van de meesterverteller Orhan Pamuk.
Hillary Rodham Clinton doet van binnenuit verslag over de crises, keuzes en
catastrofes die ze heeft meegemaakt in de vier jaar waarin ze minister van
Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten is geweest en beschrijft hoe haar kijk op
de toekomst daardoor is beïnvloed. Een onthullende kijk achter de schermen van de
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internationale diplomatie. `We komen in het leven allemaal voor cruciale keuzes te
staan, schrijft ze aan het begin van haar persoonlijke kroniek van vier jaar waarin ze in
het middelpunt stond van de wereldpolitiek. `Het leven draait om het maken van dat
soort keuzes. Onze keuzes en hoe we daarmee omgaan bepalen wat voor mensen we
worden. Na de presidentsverkiezingen van 2008 verwachtte ze dat ze voor de staat
New York zou terugkeren in de Senaat. Maar tot haar verbazing vroeg de man die haar
in de strijd om de Democratische nominatie had verslagen, de pas verkozen president
Barack Obama, haar om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Dit boek is de
neerslag van de vier uitzonderlijke, historische jaren die volgden, en van de keuzes
waarvoor zij en haar collegas kwamen te staan. Clinton en Obama moesten gehavende
bondgenootschappen oplappen, een eind maken aan twee oorlogen en een antwoord
zoeken op een wereldwijde financiële crisis. Ze kregen te maken met een steeds
sterkere concurrent, China, met bedreigingen vanuit Iran en Noord-Korea en met de
Arabische Lente die het Midden-Oosten in vuur en vlam zette. Hillary Clinton biedt de
lezer een masterclass in internationale diplomatie op het hoogste niveau. Ze geeft ook
heet van de naald haar kijk op hoe macht `slim kan worden aangewend om veiligheid
en voorspoed te brengen in een wereld waarin de Verenigde Staten een land blijven
waar niemand omheen kan.
In een Londense hotelkamer noteert een uitgerangeerde Westindische politicus zijn
overpeinzingen over de eerste veertig jaar van zijn leven
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Voor de driejarige Pari is haar grote broer Abdullah meer een vader dan een broer.
Voor de tienjarige Abdullah is zijn zusje alles. Als Pari noodgedwongen wordt verkocht
aan een rijk maar kinderloos echtpaar in Kabul zet dat een reeks gebeurtenissen in
gang die een ontroerend en onthutsend beeld geven van de problemen waarmee
mensen geconfronteerd worden. Khaled Hosseini volgt zijn personages van Kabul naar
Parijs, van San Francisco naar het Griekse eiland Tinos, en weer terug naar Kabul. Hij
onderzoekt de vele manieren waarop mensen elkaar liefhebben, elkaar pijn doen en
verraden én hoe ze zich voor elkaar opofferen. Gedreven door zijn inlevingsvermogen
en psychologische inzicht, waardoor De vliegeraar en Duizend schitterende zonnen
wereldwijde bestsellers werden, toont Khaled Hosseini zich in En uit de bergen kwam
de echo eens te meer een geboren verhalenverteller. Khaled Hosseini is een van de
meest succesvolle en geliefde auteurs ter wereld. Hij is ook ambassadeur voor de
United Nations High Commissioner for Refugees en de United Nations Refugee
Agency, en hij is oprichter van de Khaled Hosseini Foundation, een organisatie die
humanitaire hulp biedt aan Afghanistan. Hosseini woont in Californië.
India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims, sikhs en hindoes vredig naast elkaar, tot
er er een trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert. De burgeroorlog rondom de
stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan is het diepmenselijke en
ontroerende verhaal van een eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit
elkaar wordt gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer de
complexiteit van opkomende polarisatie en geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar
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geleden dat India en Pakistan van elkaar werden afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren
zich hadden teruggetrokken. Van de ene op de andere dag moesten moslims naar de ene
kant, en hindoes naar de andere kant van de grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan
beide kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar
Pakistan van Khushwant Singh. Een fascinerend en hartverscheurend boek.
In ‘Toen wij wezen waren’ van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro schrijven we 1930.
Christopher Banks is Engelands meest gevierde detective; de zaken die hij behandelt, zijn in
Londen het gesprek van de dag. Maar één onopgeloste misdaad blijft de ogenschijnlijk
afstandelijke Banks achtervolgen: de geheimzinnige verdwijning van zijn ouders in het oude
Sjanghai, toen hij nog klein was. ‘Toen wij wezen waren’ speelt zich afwisselend af in Londen
en Sjanghai tijdens het interbellum. Het is een verhaal van herinneringen, intriges en de
behoefte om terug te keren. Kazuo Ishiguro is een van de meest bekroonde en gelauwerde
auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre bekroond met de Nobelprijs voor
de Literatuur. ‘In romans met een grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele
verbintenis met de wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017
Om te bereiken waar je van droomt, heb je maar een ding nodig... The Power! De auteur van
The Secret, Rhonda Byrne, gaat verder met haar baanbrekende werk. Na de onthulling van De
wet van de aantrekking in The Secret beantwoordde zij duizenden brieven van lezers van het
boek wereldwijd, waardoor zij tot nieuwe inzichten kwam en het boek The Power ontstond. Het
is de langverwachte opvolger van het internationale fenomeen The Secret. The Power vertelt
over de kracht in het universum die voor het leven op aarde zorgt, die creëert, uitvindt en
verandert. Deze kracht zit in ieder levend wezen, in iedere mens. The Power helpt je deze
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grootste kracht van het universum in jezelf te ontdekken en te gebruiken: de kracht te
ontvangen wat je wenst. Met The Power kan iedereen het leven van zijn dromen creëren en
realiseren, want een droomleven is dichter bij dan je denkt.
In Sapiens boog Yuval Noah Harari zich over het verleden, in Homo Deus over de toekomst;
nu laat hij zijn licht schijnen over het heden. Wat zijn de uitdagingen van onze tijd? Hoe
beschermen we onszelf tegen een nucleaire oorlog, ecologische rampen en technologische
bedreigingen? Wat is de oorzaak van de opkomst van populisten als Donald Trump? Hoe
weren we ons tegen fake news? Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe wereldoorlog?
Wat moeten we denken van het opkomend nationalisme? Vragen de mondiale problemen die
op ons afkomen om andere politieke systemen? Is het een goed idee dat we onze data
overdragen aan enkele grote commerciële spelers, of wordt het tijd om het eigendom van data
te reguleren? En wat wordt de grote nieuwe wereldmacht, Amerika, Europa of China? In dit
boek beantwoordt Yuval Noah Harari de 21 meest urgente vragen van onze tijd.

Mahatma Gandhi wordt algemeen beschouwd als een van de invloedrijkste
figuren uit de wereldgeschiedenis. Wie was deze kleine, op het eerste gezicht
onaanzienlijke man, die als eerste het verzet tegen de racistische,
onderdrukkende politiek in Zuid-Afrika leidde, die het machtige Britse Rijk op de
knieën wist te krijgen en op geweldloze wijze de onafhankelijkheid van India wist
af te dwingen? In het eerste deel van deze grootse biografie weet historicus
Ramachandra Guha een levendig beeld te schetsen van Gandhis jeugd in India,
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zijn studiejaren in Londen en zijn lange verblijf in Zuid-Afrika tussen 1893 en
1915. Zijn turbulente jaren en strijd in Natal en Transvaal zouden hem uiteindelijk
vormen tot een politiek leider en groot voorvechter van geweldloos verzet tegen
ongelijkheid en discriminatie. Persrecensies 'Een indrukwekkend gedetailleerd
naslagwerk.' NRC Handelsblad 'Eindelijk een geschiedenis van democratisch
India die net zo fascinerend is als het land zelf [] een meesterwerk.' Financial
Times 'Dat hierover ooit nog een beter boek geschreven zal worden is nauwelijks
voorstelbaar.' Sunday Telegraph
Visies op huwelijk, relaties, seksualiteit en de daarmee verbonden normen en
waarden.
Als programmeren nieuw voor je is, dan is dit het aangewezen leerboek. Visual
Basic is een elegante en consistente programmeertaal, waardoor deze taal
eenvoudig te leren en te gebruiken is. Het boek veronderstelt geen voorkennis op
het gebied van programmeren en het is geschreven in een eenvoudige, directe
stijl. In aansluiting op de huidige aanpak van het programmeeronderwijs
behandelt het boek de objectgeoriënteerde concenpten al in een vroeg stadium.
Bovendien wordt het aanleren van een goede programmeerstijl gestimuleerd. De auteurs benaderen het leren van objectgeoriënteerd programmeren door
nieuwe begrippen zorgvuldig een voor een te introduceren. - Begrippen komen in
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het begin van het boek aan de orde en worden in latere hoofstukken in een
ingewikkelder context behandeld. - De verschillende onderwerpen worden
besproken aan de hand van een grote variëteit aan voorbeelden, zoals
informatiesystemen, spelletjes en wetenschappelijke berekeningen. - Om de
interesse en het plezier in het programmeren te stumuleren wordt
gebruikgemaakt van graphics. - In het gehele boek wordt gebruikgemaakt van
UML-diagrammen. - Het overzicht aan het eind van elk hoofdstuk bevat
testvragen, opgaven, 'programmeerprincipes' en 'programmeervalkuilen'. Dit
boek is geschikt voor iedereen die zich de beginselen van visula Basic wil eigen
maken.
Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog leidt Leon Courtney, voormalige
luitenant, safari’s in Masai-land voor invloedrijke mensen uit de Verenigde
Staten en Europa. Door zijn oom, Penrod Ballantyne, heeft zijn werk een extra
dimensie gekregen: spioneren voor het Britse leger. Een van zijn klanten is de
Duitse industrieel graaf Otto von Meerbach, die zijn maîtresse Eva heeft
meegenomen. Leon wordt hopeloos verliefd op haar en brengt daardoor zijn
opdracht in gevaar.
De broers Subhash en Udayan zijn als kind onafscheidelijk. Maar hun band blijkt niet bestand
tegen de maatschappelijke spanningen van de jaren zestig. De charismatische Udayan raakt
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in de ban van een groep radicale communisten. Hij zet daarbij alles op het spel: zijn eigen
leven en dat van zijn broer, zijn ouders en zelfs zijn jonge bruid. In de hoop de dramatische
gebeurtenissen achter zich te laten vertrekt Subhash naar Amerika, maar de terugslag van zijn
daden weerklinkt nog generaties lang door. Twee broers is een gevoelige, gelaagde roman
over de familiebanden die bepalen wie we zijn, of we dat nou willen of niet. Jhumpa Lahiri
heeft haar vertrouwde migratiethematiek weergaloos verweven in een pijnlijk mooi verhaal dat
je na lezing niet snel loslaat.
In V.S. Naipauls ‘Een huis voor meneer Biswas’ wordt Mohun Biswas na de verdrinkingsdood
van zijn vader van de ene naar de andere verblijfplaats gestuurd, totdat hij in de familie Tulsi
trouwt. Maar daarmee is nog steeds geen einde gekomen aan zijn afhankelijkheid van
anderen. Hij komt in opstand en door middel van verschillende carrières probeert hij zich uit de
greep van zijn schoonfamilie te worstelen en eindelijk een huis voor zichzelf te verwerven.
Losjes gebaseerd op het leven van V.S. Naipauls vader op Trinidad vormt deze roman een
hartverscheurende, tragikomische beschrijving van een man op zoek naar autonomie tegen de
achtergrond van de dekolonisatie. Het oeuvre van V.S. Naipaul werd in 2001 met de Nobelprijs
voor de Literatuur bekroond.
In 150 ECG-problemen vindt u een selectie van klinische problemen met daarbij de relevante
ECG's. U wordt uitgedaagd deze ECG's eerst zelf te interpreteren in het licht van de patient en
de kliniek. Vervolgens neemt u een besluit en formuleert u een plan van aanpak, voordat u de
interpretatie bekijkt. De ECG's varieren van eenvoudig tot moeilijk en staan in een willekeurige
volgorde. Aan een kant van de pagina staat het probleem met bijbehorende ECG, op de
andere zijde staat het antwoord met de bevindingen en de toe te passen behandeling. Dit boek
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is door Piet Machielse, spoedeisende hulp verpleegkundige, vertaald uit het engels. De auteur
van de Engelstalige versie John Hampton, heeft zoveel mogelijk de werkelijkheid nagebootst.
Net als in de praktijk komen in willekeurige volgorde complexe en minder complexe
vraagstukken aan bod. Hierdoor is het boek geschikt voor lezers van verschillende niveaus;
van student tot specialist en van verpleegkundige tot afdelingsarts. Kortom: 150 ECGproblemen is een uniek boek met bijzondere ECG's. Een must voor de ECG-freaks onder de
verpleegkundigen, specialisten en voor de arts in opleiding. En een praktisch boek voor
geinteresseerden die ECG's willen leren lezen en hun vaardigheid daarin willen bijhouden."
An account of an Austrian mountain climber's escape from a British internment camp in India
during World War II and his twenty-one-month journey through the Himalayas to safety in the
Forbidden City of Lhasa in Tibet.

Literatuurwetenschappelijke vergelijking van de weergave van de werkelijkheid in
enkele hoogtepunten van de westerse litteratuur van Homerus tot Proust.
Het boek van de wevervogeleen Indonesische roman21 lessen voor de 21ste
eeuwThomas Rap
Dit boek beschrijft het hoogovenproces voor productiepersoneel. Het hoogovenproces
wordt aanvankelijk omschreven als het smelten van ijzererts. Geleidelijk aan
verduidelijken de auteurs de fysische, chemische en metallurgische achtergronden.
Procesproblemen en de oplossingen daarvoor worden vanuit die achtergronden
beschreven. Optimalisatie van het proces wordt niet alleen bepaald door “Best Practice
Transfer”, maar vereist eveneens, dat de productiemedewerker begrijpt wat wel en wat
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niet werkt. In andere woorden: systematische verbetering is niet alleen afhankelijk van
“know how”, maar ook van “know why”. Inleiding tot het Hoogovenproces is de
Nederlandse vertaling van Modern Blast Furnace Ironmaking: An Introduction – Third
Edition. Een boek geschreven door operators, voor operators.
Een baby ligt buiten in zijn wiegje te kraaien. Langzaam sluipt de wolf dichterbij... Een
troep wolven waart in de bosrijke omgeving van het dorpje Hope in Montana, de streek
waar ze een eeuw geleden tot op het laatste exemplaar werden afgeslacht. Nu worden
ze beschermd door de wet en door de 29-jarige biologe Helen Ross, die in het gebied
is om deze prachtige wilde dieren te observeren. Ook moet ze zien te voorkomen dat
de wolven opnieuw worden uitgeroeid. Dit tot groot ongenoegen van de lokale
schapenfokkers die hun kuddes bedreigd zien. Nicholas Evans laat zien hoe de
emoties in het afgelegen dorp langzaam steeds hoger oplopen en uiteindelijk tot een
aangrijpende confrontalie leiden. Voor geen van de bewoners zal het leven ooit nog
hetzelfde zijn.
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