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'Hij staat bij de omheining met zijn rug naar me toe en kijkt naar de tuin. Het late middaglicht
valt schuin tussen de stammen op de heuvel door op hem en hult hem in een oranje nevel; hij
is onscherp alsof ik hem onder water zie. Hij is zich ervan bewust geworden dat hij een
indringer was: de hut, de omheining, de vuren en de paden waren schendingen. Hij wil er een
eind aan maken, hij wil de grenzen uitwissen, hij wil dat het bos weer overwoekert wat hij het
door zijn verstand heeft ontnomen: hij wil zijn fouten goedmaken.' Een Canadese vrouw gaat
op zoek naar haar vader, die spoorloos verdwenen is. Deze zoektocht blijkt uiteindelijk niet
alleen een zoektocht naar haar vader, maar ook een zoektocht naar zichzelf. Boven water is
een fenomenaal verhaal over rouw, verlies en ouderschap, geschreven in briljant, vlijmscherp
proza. Margaret Atwood (Ottawa, 1939) wordt beschouwd als de 'grande dame' van de
Canadese literatuur. Met haar talloze romans, gedichten en verhalenbundels heeft ze een
miljoenenpubliek verworven. Haar werk is in meer dan veertig talen verschenen en De blinde
huurmoordenaar werd in 2000 bekroond met de Booker Prize. Ze woont in Toronto. 'Atwoods
meest intense roman.' Joost de Vries, De Groene Amsterdammer 'Een van de belangrijkste
romans van de twintigste eeuw.' The New York Times
In Het periodiek systeem vertelt Primo Levi over zijn leven, als chemicus en als overlevende
van de Duitse concentratiekampen. Eenentwintig chronologisch geordende verhalen, die elk
een chemisch element als titel en thema hebben, onthullen als in scheikundeproeven de
verschillende fasen van Levi’s leven.
Standaardwerk van de grondlegger van de homeopathie (1755-1843).
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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
online zelfevaluatie taken Extrra gekleurde micrografie ën en foto's evenals bijgewerkte
illustraties Aangevulde verklarende woordenlijst voor een vlug en gemakkelijk te gebruiken
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referentie naar veel gebruikte terminologie.
Rechtsfilosofische beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van het
gevangeniswezen en de in de westerse samenleving werkzame controlemechanismen sinds
de achttiende eeuw.
Berijmde vertaling van het verhalende dichtwerk van de Engelse dichter (1345-1400) over de
levensverhalen die pelgrims elkaar vertellen.
Historisch onderzoek naar de vraag of religie en rede naast elkaar kunnen bestaan, en naar de
historische wortels van de huidige seculiere tijd.
Beschrijving van het complexe stelsel van elementaire deeltjes en hun interacties, met
theoretische achtergronden, technische hulpmiddelen en wetenschappelijke onderzoekers.
De titel is ironisch: alle hoofdpersonages zijn mensen vol gevoel die het plattelandsleven niet
als rustig of kalm ervaren. De roman draait om een onafhankelijke vrouw, Batsheba Everdene,
die zo moedig is conventies te negeren en zelfstandig een boerderij te beheren. Ze heeft drie
aanbidders wier levens onvermijdelijk met elkaar verstrengeld raken. Ver weg van het
stadsgewoel is een poëtische roman. Hardy begon als dichter en schreef daarna pas romans.
Later keerde hij terug naar de poëzie. Juist in zijn romanfase schreef hij prachtige regels;
gedeelten uit dit boek zijn ooit geschreven als blanke verzen. Het resultaat is verbluffend. Dit
meeslepende boek is nooit eerder in het Nederlands vertaald. Marcel Otten – vooral bekend
om zijn prachtige vertalingen uit het IJslands – slaat met de vertaling van dit werk nieuwe
wegen in.
Inleiding in het programmeren, bestemd voor programmeurs.
In deze Pulitzer Prize-winnende roman vertelt Celie, een arme zwarte vrouw, haar
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levensverhaal. Vanaf haar veertiende, toen ze werd misbruikt door haar vader, tot en met haar
huwelijk met `Mister , een wrede man die haar leven ondraaglijk maakte. De ontdekking dat hij
jarenlang brieven van haar zusje voor haar achterhield en de liefde en eigenwaarde die ze
eindelijk vond bij haar vriendin Shug, gaven haar de kracht om terug te vechten.
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.
De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen,
alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe deze in elkaar
zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele
omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote
spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart waarin de laatste waarheden over
onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze
woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt. De queeste naar
een lotsbestemming kan gelezen worden als een ontwikkelingsroman maar ook als een
wonderlijke en vooral symbolische sleutel tot onze tijd. Een magische fabel met de diepe
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wijsheid van een klassiek sprookje. Voor wie niet bekend is met het werk van Paulo Coelho, is
nu de tijd rijp voor een magisch moment. Ook liefhebbers van Coelho zullen met deze
gelimiteerde luxe editie van De alchemist,/i de zoektocht van de jonge Santiago met plezier
herbeleven door de voortreffelijke illustraties van de Franse kunstenaar Moebius.
De kleine Maya en haar broer groeien in het Amerika van de jaren dertig op bij hun zwaar
gelovige oma in het straatarme en door en door racistische Zuiden. Wanneer de kinderen bij
hun moeder in St. Louis moeten gaan wonen, wacht Maya een zware beproeving. Toch groeit
ze, mede dankzij de literatuur, uit tot een jonge vrouw die vertrouwt op haar eigen kracht. Ik
weet waarom gekooide vogels zingen is een autobiografische moderne klassieker die
wereldwijd al talloze lezers heeft geraakt.
Twee door elkaar lopende verhalen die zich afspelen in de Verenigde Staten in de jaren
twintig: de moord op een blanke vrouw door een "witte" neger en de speurtocht van een jonge
vrouw naar de vader van haar kind.
Aan de oevers van de rivier de Mississippi zoeken Tom Sawyer en zijn vrienden elke keer
weer avontuur. Dan een noodlottige nacht op het kerkhof waar ze getuige zijn van een moord.
De jongens leggen een bloedvloeiing af om nooit het geheim te onthullen en ze vluchten weg
om piraten te zijn op zoek naar verborgen schatten. Maar wanneer Tom vast komt te zitten in
een grot, kan hij dan ongedeerd ontsnappen?
Een groep Schotse kolonisten, die zich in de 19e eeuw in Australië heeft gevestigd, neemt een
blanke jongeman op die sinds zijn schipbreuk bij de aboriginals heeft gewoond.
Deels autobiografische roman over de ontwikkelingsgang van een jonge Ier, die zich wil
bevrijden van godsdienst, vaderland en familie, teneinde zich onbelemmerd aan de kunst te
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wijden.

NURSING SOLVED QUESTION PAPERS FOR BSC NURSING 2ND
YEAR2019-2014Organon der geneeskunst / druk HERaude sapere
Drie essays, waarin de Duitse filosoof (1892-1940) op telkens andere wijze de
aanzet geeft tot een historisch-materialistische kunsttheorie.
Cultuurfilosofische analyse van enige fundamentele ideeën van het westerse
denken.
Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om
medewerkers leiding te geven en te motiveren.
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en
nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim
hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de
revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren.
Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even
oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze
gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is
een klassiek geworden satire op een totalitaire staat en samenleving, die
vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
De opsteller van de relativiteitstheorie (1879-1955) behandelt ruimte- en
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tijdproblemen en de geldigheid van basisnatuurwetten in bewegende
coördinaatstelsels.
Lam ter slachtbank is afkomstig uit de bundel M n liefje, m n duifje, die nog zeventien andere
spannende korte verhalen over de duistere kant van het menselijke karakter bevat.Een vrouw
serveert een opmerkelijk gerecht aan een stel nietsvermoedende agenten.Roald Dahl, de alom
geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere
klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel
van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van
vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal
worden genoemd.
Diepgaande studie van de Franse socioloog (1858-1917)
Uitvoerige analyse, zowel psychologisch, historisch als etnologisch, van de positie van de
vrouw in de samenleving.
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