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Een apart verhaal met in de hoofdrol een bedenkelijke schildpad en een jonge vrouw met een verstandelijke beperking.
Een hartverwarmende roman die doet denken aan Mark Haddons Het wonderlijke voorval van de hond in de nacht, en
een hoofdpersoon die net zo innemend en naïef is als Forrest Gump alleen gaat het hier om een meisje. Als Audrey
hoort dat haar vader in een coma is geraakt na een botsing met een kerstboom en nu thuis, in Canada, in een ziekenhuis
ligt, overwint ze haar vliegangst om naar hem toe te kunnen. Maar eerst geeft ze haar schildpad Winnifred af bij haar
vrienden, die helaas geen kampioen schildpadverzorgers blijken te zijn. Als Audrey in het vliegtuig een air marshal
ontwapent en zich in het toilet opsluit, komt de lezer er al snel achter dat er iets bijzonders aan de hand is met Audrey.
Audreys missie om uit te zoeken wie haar vader nu werkelijk was, en om Winnifred terug te vinden blijkt een
gedenkwaardig avontuur te zijn. Jessica Grant is een Canadese schrijfster. Ze heeft voor haar korte verhalen onder
andere de Western Magazine Award for Fiction en de Journey Prize gewonnen.
#1 op de New York Times-bestsellerlijst! Ineens staan ze er – de Carls. Op een nacht stuit de drieëntwintigjarige April
May op een gigantische sculptuur, die als vanuit het niets opeens midden in Manhattan staat. Ze is meteen verrukt van
onverzettelijke beeld, dat ze de naam Carl geeft. Ze maakt een filmpje en zet het op YouTube. Het filmpje gaat viral als
blijkt dat er ook in andere steden in de wereld ‘Carls’ zijn gesignaleerd. April, de ‘ontdekker’, wordt op slag beroemd en
staat vanaf dan voortdurend in de spotlights. Terwijl de druk van de media steeds meer toeneemt, probeert April erachter
te komen wat de Carls zijn, waar ze vandaan komen en vooral wat ze willen.
PIID is conveniently divided into three easy-access sections: Geographical and ISBN sections provide complete contact
information for each publisher, while an Alphabetical Index identifies the publisher's location. (Handbook of International
Documentation and Information, Vol. 7)
Na de nacht van de moord op Malcolm en Maud Angel weet hun dochter Tandy drie dingen zeker: 1. Zij was de laatste
persoon die haar ouders nog in leven heeft gezien 2. De verdenking van de moord rust op Tandy en haar drie broers en
zussen 3. Ze kan niemand vertrouwen misschien zichzelf niet eens Tandy gaat op onderzoek uit om de onschuld van de
familie te bewijzen. Opeens krijgt ze steeds terugkerende flashbacks. De herinneringen verklaren een aantal vreemde
familiegeheimen, maar het graven in het verleden van haar ouders brengt ook veel gevaren met zich mee. Want wie
weet welke leugens de Angels hun kinderen nog meer hebben verteld? James Patterson is de succesvolste
hedendaagse thrillerauteur ter wereld, met wereldwijd meer dan 75 miljoen verkochte boeken. Hij is de schrijver van de
populaire thrillerreeksen Alex Cross en The Womens Murder Club en de YA-serie Heks & Tovenaar.
Het is 1979. Als George Clare op een winterse namiddag uit zijn werk komt, vindt hij thuis het levenloze lichaam van zijn
vrouw. Zijn driejarige dochter zit in de hal en kan niet zeggen wie er verantwoordelijk is voor haar moeders dood. George
wordt in het moordonderzoek direct aangemerkt als hoofdverdachte. Wat heeft zich in het huis afgespeeld? Welke
geheimen hadden de Clares voor elkaar? Op subtiele wijze laat Brundage steeds meer doorschemeren over hun
problematische huwelijk, hun relaties met vrienden en buren, en de gekwelde geschiedenis van de vorige bewoners van
het huis. Alles houdt op te bestaan is door zijn Hitchcockiaanse suspense met elke pagina moeilijker weg te leggen. Op
overdonderende wijze overtuigt Brundage met een bedwelmende roman die nog lang blijft nagalmen.
Vlak voor Earth Day wordt er ingebroken bij de elektriciteitscentrale van New York. Niet lang daarna komen er
stroomstoten uit willekeurige stopcontacten. Ze kosten iedereen die in de buurt staat het leven en kunnen op elk moment
opduiken, overal... Lincoln Rhyme en Amelia Sachs zijn koortsachtig op zoek naar de daders. Gaat het om ecoterroristen, een gefrustreerde werknemer van de centrale of een gestoorde maniak die alleen opereert? Het onderzoek
wordt echter gedwarsboomd door het plotselinge opduiken van Rhymes oude aartsvijand de Klokkenmaker. Kinesicaexpert Kathryn Dance is naar hem op jacht in Mexico. Maar de Klokkenmaker heeft een doelwit voor ogen en het is
slechts een kwestie van tijd voor hij zal toeslaan...
September 1919. De eenentwintigjarige oorlogsveteraan Tristan Sadler stapt in Norwich uit de trein om een pakketje
brieven te overhandigen aan Marian Bancroft. Tristan vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van Marians
broer Will, die de oorlog niet overleefde. Terwijl ze samen door de straten van de stad wandelen, hoopt Tristan zijn hart
te luchten bij Marian en haalt hij herinneringen op aan de bijzondere vriendschap met haar broer. De brieven zijn echter
niet de ware reden van Tristans bezoek; hij draagt een groot geheim met zich mee dat hun beider levens voorgoed kan
veranderen en zelfs verwoesten...
Master the clinical and administrative competencies you need to succeed as a Medical Assistant! Kinn's Medical
Assisting Fundamentals, 2nd Edition covers the administrative and clinical knowledge, skills, and procedures that are
essential to patient care. A reader-friendly approach and focus on foundational content — including medical terminology,
anatomy and physiology, basic math calculations, and soft skills — provide a solid foundation for the key skills and
procedures at the heart of Medical Assisting practice. An applied learning approach organizes content around realistic
case scenarios. The 2nd edition adds coverage of intravenous procedures, catheterization, and limited-scope
radiography to address competencies approved in many states. This practical text will prepare you to launch a successful
Medical Assisting career! Easy-to-understand writing style is appropriate for all levels of learners in all types of Medical
Assisting programs. Emphasis on foundational content includes in-depth coverage of anatomy and physiology, medical
terminology, basic math calculations, and job readiness to build a strong base of knowledge. Illustrated, step-by-step
procedure boxes demonstrate how to perform and document key administrative and clinical skills. Content supports
Medical Assisting certification test plans to help you prepare for board examinations. Real-world scenario in each chapter
presents a situation for you to follow as you read through the material, helping you understand and apply key concepts as
they are presented. Learning features include key terms and definitions, Being Professional boxes, study tips, critical
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thinking exercises, and review and summary sections, all focusing on developing the soft skills that employers seek when
hiring. Chapter learning tools include terms with definitions, study tips, critical thinking boxes, and review and summary
sections. Medical Terminology boxes highlight chapter-related medical terms to help you learn word parts, pronunciation,
and definitions. Evolve website includes skills videos, chapter quizzes, five practice certification exams, and a portfolio
builder. NEW chapters on intravenous procedures and limited-scope radiography provide coverage of expanded Medical
Assisting functions approved in many states. NEW! Expanded content addresses behavioral health, catheterization
procedures, disease states, medical office organization, expanding MA roles, and more.
Nieuwe, integrale vertaling van een eeuwige klassieker Met een voorwoord van Midas Dekkers Mowgli, het mensenkind
dat in de jungle in India wordt opgevoed door wolven; zijn vijand Shere Khan, de tijger met de vlammende ogen;
Bagheera, de elegante zwarte panter – ze zijn allemaal onderdeel van ons collectieve bewustzijn sinds de beroemde
animatiefilm van Disney. Maar weinig mensen zijn bekend met de boeken waarop de film gebaseerd is – en waarvan de
film sterk afwijkt. De jungleboeken zijn een verzameling verhalen en gedichten met de jungle als thema, waarvan de
verhalen over Mowgli het bekendst zijn. Kipling putte uit oeroude dierenfabels, het boeddhisme en zijn eigen ervaringen
als kind in India om een universum te scheppen dat van grote invloed is geweest op de verbeelding van generaties
lezers.
Levenslessen in de vorm van gesprekken tussen de auteur en zijn vroegere leermeester, een hoogleraar sociologie, rond
ouderdom, contact tussen generaties, spiritualiteit en levenskunst.
Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke meesterwerk toen het in 1939 verscheen en Amerika met zijn
eigen zelfkant confronteerde. Tegen de achtergrond van het kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in Californië
volgen we de familie Joad, die, net als duizenden andere kleine boeren en landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen is
naar het westen te vertrekken op zoek naar het beloofde land of in ieder geval naar werk. Hun verhaal is er een van
valse hoop, onmogelijk verlangen en dromen die in duigen vallen. Toch weet Steinbeck hun strijd zó intens menselijk,
groots en met een geweldige morele visie te beschrijven, dat De druiven der gramschap een lofzang op het
uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke geest is.
Comprehensive Medical Assisting begins with Kinn! Elsevier’s 60th Anniversary edition of Kinn’s The Medical Assistant,
13th Edition provides you with real-world administrative and clinical skills that are essential to working in the modern
medical office. An applied learning approach to the MA curriculum is threaded throughout each chapter to help you
further develop the tactile and critical thinking skills necessary for working in today’s healthcare setting. Paired with our
adaptive solutions, real –world simulations, EHR documentation and HESI remediation and assessment, you will learn
the leading skills of modern administrative and clinical medical assisting in the classroom! Basics of Diagnostic Coding
prepares you to use the ICD-10 coding system. Learning objectives listed in the same order as content makes it easy to
review material. Clinical procedures integrated into the TOC give you a quick reference point. Professional behavior
boxes provide guidelines on how to interact with patients, families, and coworkers. Patient education and legal and
ethical issues are described in relation to the Medical Assistant's job. Applied approach to learning helps you use what
you’ve learned in the clinical setting. Learning objectives and vocabulary with definitions highlight what’s important in
each chapter. Critical thinking applications test your understanding of the content. Step-by-step procedures explain
complex conditions and abstract concepts. Rationales for each procedure clarify the need for each step and explains why
it’s being performed. Portfolio builder helps you demonstrate your mastery of the material to potential employers. NEW!
Chapter on The Health Record reviews how you’ll be working with a patient’s medical record. NEW! Chapter on
Technology in the Medical Office introduces you to the role EHR technology plays in the medical office. NEW! Chapter on
Competency-Based Education helps you understand how your mastery of the material will affect your ability to get a job.
NEW! Clinical procedure videos helps you visualize and review key procedures.
De zusjes Kate en Gwen Crane zijn talentvolle ballerina's die studeren aan de prestigieuze Company School in New
York en beiden een plek verwerven bij een zeer gerenommeerd dansgezelschap. Gwen danst overduidelijk beter dan
Kate, maar toch is het Gwen die uiteindelijk overspannen teruggaat naar huis en opzettelijk haar knie blesseert waardoor
ze voorlopig niet kan dansen. Voor Kate is dit niet onprettig, want nu danst zij de ene hoofdrol na de andere. Maar de
druk om te presteren is groot en als Kate een ernstige nekblessure krijgt, grijpt ze naar zware pijnstillers. Ook het besef
dat niet zij maar Gwen de rol had moeten spelen die zij nu vervult, blijft knagen. Gwen en Kate blijven om elkaar heen
dansen, ieder op hun eigen haast verbeten manier en de vraag is of het de zussen lukt om ongeschonden uit het labyrint
van de balletwereld te komen.
The Crown meets Gossip Girl in deze royaltysoap. Welkom bij het Amerikaanse koningshuis, waar intriges en verboden
liefdes de kroon dreigen te ondermijnen. Wint liefde het van plicht en traditie? American Royals: The Crown meets
Gossip Girl in dit sprankelende en meeslepende verhaal van bestsellerauteur Katharine McGee. Voor jongeren vanaf 14
jaar én volwassen lezers die smullen van een kijkje achter de schermen bij de koninklijke familie. Welkom bij het
Amerikaanse koningshuis, waar intriges en verboden liefde de kroon dreigen te ondermijnen: KROONPRINSES Beatrice:
weet dat alles moet wijken voor de kroon. Nu ze op zoek moet naar een huwelijkskandidaat, slaat de twijfel toe. EERSTE
RESERVE prinses Samantha: houdt wel van een feestje. INTRIGANT Daphne: doet alles om prins Jefferson terug te
winnen. BURGERMEISJE Nina: steelt ongewild de show als ze voor de prins valt. Wint liefde het van plicht en traditie?
American Royals is het eerste deel van ee tweeluik.
Dit liefdesverhaal begint zoals er elke dag, overal ter wereld liefdesverhalen beginnen. Een jongen ontmoet een meisje
en het meisje valt als een blok voor de jongen in kwestie. Tot zover gaat alles goed. Maar nadat Sienna en Nick elkaar
ontmoeten zijn er geen zenuwen voor hun eerste afspraakje, geen bloemen en bonbons. Sterker nog: er is niet eens
sprake van een eerste dronken zoen. In plaats daarvan worden ze beste vrienden. Sienna is jong, mooi en kwetsbaar.
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Ze voelt zich verantwoordelijk voor de hele wereld en houdt haar geheimen angstvallig verborgen. Nick is grappig, sterk
en is er altijd voor Sienna als ze hem nodig heeft. Samen zijn ze perfect. Zonder elkaar zijn ze nergens. Als je beste
vriend zo ontzettend belangrijk voor je is, hoe breng je jezelf er dan toe om te vertellen wat je eigenlijk voor hem voelt?
Cultuurfilosofische polemiek tegen enkele uitingen van kritiek op het hedendaagse culturele relativisme.
Cristin Terrill, Ik besta niet Het leven lacht de zestienjarige Marina toe: ze is populair, heeft veel vrienden en haar beste
vriend is haar buurjongen James, een wonderkind. Em heeft niets. Zij zit vast in een gevangenis met een keihard regime.
Marina en Em hebben een belangrijk ding gemeen: ze zijn een en dezelfde persoon. Em leeft vier jaar in de toekomst, en
als ze niets doet dan zal Marina een gruwelijk leven tegemoet gaan. Er is maar één manier om dat te voorkomen: ze
moet terug in de tijd om haar beste vriend James, op wie ze stiekem verliefd is, te vermoorden. Cristin Terrill is een
young adult-schrijfster. Ze studeerde theaterwetenschap, met als specialisatie Shakespeare. Naast het schrijven geeft
Terrill ook workshops in creative writing in haar woonplaats Washington, D.C. Ik besta niet is haar debuut. De filmrechten
zijn verkocht aan Gold Circle Entertainment. www.cristinterrill.com `Het meest verslavende boek dat ik dit jaar heb
gelezen.' Becca Fitzpatrick `Zet je telefoon uit. Trek de stekker uit je computer. En zeg tegen iedereen dat je niet thuis
bent. Dit boek wil je namelijk in één ruk uitlezen! Spanning, romantiek en een bijna onmogelijke opdracht: wat wil je nog
meer?' Mel Wallis de Vries
Nadat haar voormalige beste vriendin verdrinkt, is Suzy Swanson ervan overtuigd dat dit komt dooreen zeldzame
kwallenbeet. Dingen gebeuren immers heus niet zomaar. Teruggetrokken in haar eigen stille wereld, ontwikkelt ze een
plan om haar theorie te bewijzen, zelfs als het betekent dat niemand haar gelooft en ze de wereld over moet reizen in
haar eentje. Winnaar van de Gouden Lijst 2017 'Suzy en de kwallen is helder en vloeiend geschreven, erg toegankelijk,
maar toch ook vol met mogelijkheden voor discussie. Een ongewoon fijne eerste roman. Booklist Magazine 'Een boek
dat je raakt.’ NRC
Beschouwing over de achtergronden van het Zen-boeddhisme in relatie tot het boogschieten en andere Japanse
kunsten.
Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.
January is een hopeloze romanticus die vertelt over haar leven alsof ze in haar eigen feelgoodromans figureert. Gus is
een serieus en literair type die gelooft dat ware liefde een sprookje is. Maar January en Gus hebben meer gemeen dan je
zou denken. Ze zijn allebei blut. Ze hebben een gigantisch writer's block. En ze moeten een bestseller schrijven voor de
zomer voorbij is. Op een avond sluiten ze de weddenschap om elkaars boek schrijven, met het risico dat als ze in elkaars
huid kruipen hun leven voorgoed vernadert. Maar er wordt niemand verliefd. Beloofd.
Kinn's The Medical Assistant - E-BookAn Applied Learning ApproachElsevier Health Sciences
Beth en Jennifer weten dat het niet toegestaan is om hun werkmail te gebruiken voor persoonlijke berichten. Ze proberen
zich daaraan te houden, maar ze zijn beste vriendinnen, dus dat lukt niet al te best. Hun mailwisselingen staan vol met
persoonlijke verhalen en goede grappen. Als IT-medewerker Lincoln de mailwisselingen van Beth en Jennifer tegenkomt,
moet hij ze eigenlijk een officiële waarschuwing sturen. Maar hun mailtjes zijn zo grappig en zijn baan is zo saai... Hij blijft
de berichten van Beth en Jennifer lang meelezen. Wanneer tot hem doordringt dat hij verliefd aan het worden is op Beth,
leest hij al zo lang mee dat hij haar eigenlijk niet meer onder ogen durft te komen. Kan hij de situatie nog redden?
‘Disability’ gaat in oorsprong terug naar een fenomeen dat ontstaat wanneer iemand met een beperking/stoornis/label
op een negatieve manier geconfronteerd wordt met gebouwde, fysieke, sociale, georganiseerde en culturele
omgevingen. Dergelijke op zijn minst onaangename confrontaties ontstaan omdat een groot deel van de huidige
samenleving gespiegeld wordt aan wat een ‘normaal’ persoon wordt genoemd. Disabilty studies scholars zijn lange tijd
blijven hangen in een modellenstrijd. De laatste tijd wordt echter een heel andere discussie gevoerd. Het gaat immers om
een complex en relationeel probleem met vele armen. Precies dit geheel wordt in dit boek vanuit diverse invalshoeken
geanalyseerd.
Prepare for a successful career in medical assisting! Kinn’s The Medical Assistant, 12th Edition helps you learn the real-world
administrative and clinical skills essential to working in the health care setting. Administrative coverage ranges from
professionalism and interpersonal skills to billing and coding and electronic health records; clinical content teaches how to assist
with medications, diagnostic procedures, and surgeries. And no other comprehensive medical assisting text can match its
coverage of assisting with medical specialties! Written by medical assisting experts Alexandra Adams and Deborah Proctor, this
classic resource also includes an Evolve companion website with practical exercises and activities, videos, and review questions
for the CMA and RMA certification exams. More chapters on assisting with medical specialties than any other Medical Assisting
text prepare you to assist in specialty exams and make you better qualified to work in specialty fields like cardiology, dermatology,
ophthalmology, gynecology, and neurology. Step-by-step, illustrated procedures make it easier to learn and understand medical
assisting skills, and include rationales for each step. Threaded case scenarios help you develop critical thinking skills and apply
concepts to realistic administrative and clinical situations. Patient education and legal and ethical issues are described in relation
to the Medical Assistant's job. A Portfolio Builder on the Evolve website helps you demonstrate proficiency to potential employers.
Detailed learning objectives and vocabulary with definitions in each chapter help you study more effectively, with connections
icons linking concepts in the text to exercises in the study guide and on the Evolve companion website. Study Guide includes a
variety of exercises to test your knowledge and critical thinking skills, case scenarios from the book, and a Procedure Checklists
Manual. Sold separately. NEW! Charting examples within the procedures are highlighted for easier learning. UPDATED coverage
of the Electronic Health Record ensures that you are familiar with the technology you'll use on the job. UPDATED content on
alternative therapies and treatment includes the latest herbal remedies such as red rice yeast for lowering cholesterol, St. John’s
Wort for depression, and probiotic bacteria for GI maladies.
Tanner Scott is drie jaar geleden met zijn familie verhuisd van Californië naar Provo in Utah. De meeste mensen in Provo zijn
strenggelovig, dus samen met zijn familie heeft de biseksuele Tanner besloten niet openlijk voor zijn geaardheid uit te komen.
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Zodra hij zijn diploma heeft, wil hij gaan studeren aan een universiteit buiten het religieuze Utah. Tijdens zijn laatste semester
worden Tanner en zijn beste vriendin Autumn toegelaten tot een speciale werkgroep waarin alle leerlingen een boek moeten
schrijven. Bij de eerste bijeenkomst wordt bekend dat de klas dit jaar een speciale mentor krijgt: Sebastian Brother. Hij heeft
afgelopen jaar de werkgroep gevolgd en zijn debuut wordt binnenkort uitgegeven. Sebastian is de zoon van bisschop en erg
geliefd in Provo. Tanner heeft vier maanden om een boek te schrijven. Dat lijkt hem een makkie. Maar nog voor zijn eerste zin op
papier staat, is hij stapelverliefd op Sebastian...
Linking existing knowledge to new knowledge by presenting it in the form of a case or a problem is a popular and effective
educational approach resulting in better retention of the knowledge and improved ability to apply that knowledge to solve real
problems. This problem-based learning (PBL) method was introduced into medical education at McMaster University in Ontario,
Canada, in 1969. Since then it has been widely incorporated into secondary, undergraduate, and graduate education in a variety
of disciplines worldwide. This new volume for the Anesthesiology Problem-Based Learning series reviews topics in general
anesthesiology utilizing the PBL approach. Each chapter deals with conditions and problems in anesthesia practice presented as a
case stem with questions to encourage critical thinking, followed by an evidence-based discussion and multiple-choice questions
for self-assessment. Current in its knowledge of organ systems and management, the text keeps pace with new technology, new
drugs, and new surgical techniques coupled with current guidelines for anesthetic management. Cases highlight the practical
issues that arise in the operating room and offers solutions for them. The book can be used to review an upcoming clinical case or
as a PBL tool. The Stem Case and Key Questions and Discussion sections can serve as the basis for interactive learning
experiences for study groups or as a broad yet in-depth clinical review of the specialty for the individual learner. Self-assessment
questions can be used as a measure of knowledge acquisition or simply as a question bank to prepare for examinations.
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and
data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video,
gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Dit vuistdikke boek is een compleet gereviseerde herdruk van Handboek meditatief ontspannen. Mindfulness is voor iedereen die
zijn beperkingen wil overstijgen en naar een hoger niveau van gezondheid en welbevinden wil groeien. Dit boek laat zien hoe je op
meditatie en yoga gebaseerde oefeningen kunt gebruiken om met meer aandacht in het nu te leven. Hierdoor kun je beter omgaan
met de stress van alledag. Ontspanning, wijsheid en beheersing worden het uitgangspunt van je leven. `Gezond leven met
mindfulness is een lezenswaardig en praktisch boek dat overtuigend laat zien hoe belangrijk meditatie is in ons dagelijks leven.
Thich Nhat Hanh
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