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In 'Keerpunten van de Russische Revolutie' beschrijven
vooraanstaande historici de cruciale momenten tijden de
Russische Revolutie, en hoe de geschiedenis ook
anders had kunnen lopen. In het Communistisch
Manifest van 1848 beschreven Karl Marx en Friedrich
Engels hoe de klassenstrijd onvermijdelijk zou leiden tot
het ontstaan van een communistische heilstaat. Tony
Brenton en een keur aan historici beantwoorden de
vraag: was dit allemaal wel zo onvermijdelijk? Een
briljante geschiedenis over keerpunten in de Russische
Revolutie en de geschiedenis van de Sovjet-Unie,
precies honderd jaar na de Russische Revoluties van
1917. Sir Tony Brenton (1950) werkte meer dan dertig
jaar voor het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Van 2004 tot 2008 was hij ambassadeur van GrootBrittannië in Moskou. De overige bijdragen in de bundel
zijn geschreven door dertien vooraanstaande
wetenschappers, onder wie Richard Pipes, Dominic
Lieven en Orlando Figes.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had
gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek
van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in
1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841
ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar
lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn
vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk
vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van
Page 1/18

Access Free Manual Of Pediatric Nasser Gamal
de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis.
Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de
Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd
door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden
Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met
een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van
Bianca Stigter
Gamal Abdel Nasser's 1955 decision to barter Egyptian
cotton for Soviet bloc weaponry thrust Egypt onto center
stage in the Cold War in the Middle East. What Egypt
needed most, and what the United States was uniquely
equipped to provide, was economic aid. For the Egyptian
government--eager to take rapid strides toward
economic development but crippled by a burgeoning
population, a paucity of arable land, and a meager
reserve of foreign exchange--American economic aid
promised to serve as an enormously important crutch.
For American policymakers, economic assistance
appeared to be an ideal means of developing American
influence in Egypt. Few aid relationships in the last three
decades can match the drama and significance of the
U.S.-Egyptian experience. This study shows how the
American government attempted to use its economic aid
program to induce or coerce Egypt to support U.S.
interests in the Middle East in the quarter century
following the 1955 Czech-Egyptian arms agreement.
William J. Burns has analyzed recently released
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government documents and interviews with former
policymakers to throw light on the use of aid as a tool of
American policy toward the Nasser regime. He also
offers valuable observations on the role of the American
economic assistance program in the Sadat era.
"Gamal Abdul Nasser's sudden death in September
1970 at the age of fifty-two had an international impact
the scale of which reflected both his own political stature
and the critical state of affairs in the Middle East and the
Arab world, which he had dominated for eighteen years.
The aim of this book is to give a coherent account of
Nasser's life and career for the general reader and to
describe the historical circumstances which helped to
form his political character and ideas. It will also try to
distinguish what, if anything, was his own distinctive
contribution to political thought or practice..." --Robert
Stephens.
Meneer en mevrouw hond hebben taarten gebakken
voor een picknick, maar onderweg komen ze vele
obstakels tegen en blijken de taarten tenslotte
verdwenen te zijn. Tekstloos prentenboek met
gedetailleerde zoekplaten in kleur. Vanaf ca. 5 jaar.
What happens to a society that grows so quickly, when
the habitable and cultivable land of the country is strictly
limited?
Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn
(1900-1944), die naar een werkkamp en later naar
Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood
correspondeerde met haar kinderen.

Zomer, 1991. Hannah Gavener is veertien jaar oud.
In allerlei tijdschriften leest ze over sprookjesachtige
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bruiloften van filmsterren, terwijl het huwelijk van
haar ouders op de klippen loopt. In de jaren die
volgen ontdekt Hannah dat veel vragen over de
liefde eerder moeilijker dan makkelijker te
beantwoorden zijn naarmate je ouder wordt.
Wanneer kun je bijvoorbeeld je tekortkomingen als
volwassene niet meer afschuiven op een
ongelukkige jeugd? En is het nu romantisch of juist
naïef als je alles op het spel zet om een man te
volgen die jou misschien helemaal niet ziet zitten?
Na een lange reeks mislukte relaties besluit Hannah
alle zekerheden in haar leven overboord te gooien
en voor de eerste keer haar hart te volgen. De man
van mijn dromen is een aanstekelijke en
hartverwarmende roman die met een flinke dosis
humor laat zien dat het de moeite waard is om
risico's te nemen in je liefdesleven. Curtis Sittenfeld
(1976) schrijft onder meer voor The New York
Times. Haar debuutroman Prep was wereldwijd een
groot succes. De man van mijn dromen is haar
tweede roman. 'De man van mijn dromen is
intelligent en ontroerend. Sittenfeld heeft een
briljante schrijfstijl.' - The Washington Post 'De man
van mijn dromen is zo eerlijk geschreven dat je voelt
dat de auteur je niet om de tuin leidt, maar gewoon
de rauwe waarheid over emoties en seks blootlegt.
Dit is een dappere en verfrissende roman.' - Alice
Munro 'De nieuwe roman van Sittenfeld is
indrukwekkend, maar bovenal heerlijk om te lezen.' Page 4/18
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The Guardian
Tussen 1100 en 1600 vormden de Lage Landen één
van de meest verstedelijkte gebieden van Europa. In
een langverwachte synthese verkent een breed
team van historici de kenmerken van deze stedelijke
samenleving vanuit verschillende perspectieven:
economie, samenleven, politiek, religie,
ruimtelijkheid, materiële cultuur en kennis. Niet één
stad wordt onder de loep genomen, maar het hele
netwerk van grote steden en kleine stadjes. De rode
draad in dit boek is de rol van de stedelijke
middengroepen, de in ambachten georganiseerde
kleine producenten en de handelaars die van de
Lage Landen een unieke regio maakten.
Well known throughout the Islamic world as the
foundational thinker for a significant portion of the
contemporary Muslim intelligentsia, Sayyid Qutb
(1906–1966) was a member of the Muslim
Brotherhood and was jailed by Gamal Abdul
Nasser’s government in 1954. He became one of
the most uncompromising voices of the movement
we now call Islamism and is perhaps best known for
his book, Ma`lam fi al-tariq. A Child from the Village
was written just prior to Qutb’s conversion to the
Islamist cause and reflects his concerns for social
justice. Interst in Qutb’s writing has increased in the
West since Islamism has emerged as a power on the
world scene. In this memoir, Qutb recalls his
childhood in the village of Musha in Upper Egypt. He
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chronicles the period between 1912 and 1918, a
time immensely influential in the creation of modern
Egypt. Written with much tenderness toward
childhood memories, it has become a classic in
modern Arabic autobiography. Qutb offers a clear
picture of Egyptian village life in the early twentieth
century, its customs and lore, educational system,
religious festivals, relations with the central
government, and the struggle to modernize and
retain its identity. Translators John Calvert and
William Shepard capture the beauty and intensity of
Qutb’s prose.
Ze koos voor hem. Omdat ik te lang heb gewacht
voordat ik wist wat ik wilde. Dit is allemaal mijn eigen
schuld. Ik moet hier weg. Ik moet overnieuw
beginnen. Ik moet haar achter me laten. Dus verhuis
ik terug naar New York. Ik ga mijn oude gewoontes
weer oppakken. Veel seks. Veel alcohol. Veel lol.
Totdat ik Austen ontmoet.
Wat gebeurde er nadat Napoleon in 1815 definitief
was verslagen? Hoe kwam het Europese continent
tot bedaren? Na 25 jaar van oorlog en chaos
verlangde de bevolking naar rust en veiligheid. Een
nieuwe Europese Verdedigingsgemeenschap (een
NAVO avant la lettre) zou daarvoor gaan zorgen,
met de hertog van Wellington als ster, die op zijn
beurt werd omringd door talloze ondergeschikte,
tegenstribbelende en behulpzame officieren, juristen,
spionnen en ander veiligheidsvolk. Met behulp van
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allerlei nieuwe instrumenten - paspoorten, optische
telegrafen, gezamenlijke grenscontroles en het
razendsnel verspreiden van signalementen van
voortvluchtige 'terroristes' en 'assassijnen' - werd het
inderdaad veilig. De veiligheid werd duur betaald,
met internationale leningen en afgedwongen Franse
herstelbetalingen. Maar werd de terreur werkelijk
bezworen? En legde dit systeem de basis voor ons
huidige veiligheidsbestel? Op basis van nooit eerder
onderzochte bronnen reconstrueert Beatrice de
Graaf magistraal en tot in detail deze eerste
gezamenlijke Europese strijd tegen de terreur.
Beatrice de Graaf (1976) is hoogleraar Geschiedenis
van de Internationale Betrekkingen aan de
Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt de geschiedenis
van terrorisme, oorlog en geweld - en is vooral
geïnteresseerd in de strijd daartegen. Ze was fellow
aan Cambridge University, treedt regelmatig op als
terrorisme-expert en publiceerde eerder onder meer
Gevaarlijke vrouwen, Theater van de angst en
Terrorists on Trial. In 2018 werd haar werk bekroond
met de hoogste Nederlandse wetenschappelijke
onderscheiding, de Stevinpremie.
Hoog Sensitieve Personen (HSPs) zijn uiterst
intuïtieve en consciëntieuze persoonlijkheden, maar
kunnen door hun speciale eigenschap zich ook snel
overweldigd voelen in grotere gezelschappen, in een
luidruchtige omgeving of door de hectiek op de
werkvloer. Omdat ze zich daardoor kwetsbaar
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voelen, zoeken veel HSPs hulp in de vorm van een
therapie. Elaine Aron schreef Hoog Sensitieve
Personen & psychotherapie voor de
psychotherapeuten en artsen die hen ondersteunen.
In deze gids definieert ze niet alleen het begrip hoog
sensitiviteit, maar ze beschrijft ook de beschikbare
behandelmethoden. Daarmee is dit boek tegelijk
zeer informatief voor hoog sensitieve mensen die
willen weten wat voor baat ze kunnen hebben bij een
op hun problemen toegesneden therapie.
Doria Shafik (1908-1975), an Egyptian feminist,
poet, publisher and political activist, participated in
one of her country's most explosive periods of social
and political transformation. During the '40s she
burst onto the public stage in Egypt, openly
challenging every social, cultural, and legal barrier
that she viewed as oppressive to the full equality of
women. As the founder of the Daughters of the Nile
Union in 1948, she catalyzed a movement that
fought for suffrage and set up programs to combat
illiteracy, provide economic opportunities for lowerclass urban women, and raise the consciousness of
middle-class university students. She also founded
and edited two prominent women's journals, wrote
books in both French and Arabic, lectured
throughout the world, married, and raised two
children. For a decade, she ignited the imagination
of the press, where she was variously described as
the "perfumed leader," a "danger to the Muslim
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nation," a "traitor to the revolution," and the "only
man in Egypt." Then, in 1957, following her hunger
strike in protest against the populist regime of Gamal
Abdul Nasser, she was placed under house arrest.
Within months her magazines folded, her name was
officially banned from the press, and she entered a
long period of seclusion that ended with her suicide
in 1975. With the cooperation of Shafik's daughters,
who made available her three impressionistic,
unpublished, and sometimes contradictory memoirs,
Nelson has uncovered Shafik's story and brings the
life and achievements of this remarkable woman to a
Western audience.
This book aims to alter profoundly the accepted version
of the history of post-World War II Egyptian foreign
policy. Michael Doran convincingly demonstrates the
absence of any true pan-Arab front from the very
beginning of the Arab League. Pan-Arabism before
Nasser: Egyptian Power Politics and the Palestine
Question argues that, in the late 1940s, Cairo pursued a
single-minded foreign policy designed to drive Great
Britain, the enemy of Egyptian independence, out of the
Middle East. This struggle generated the secondary goal
of Egyptian foreign policy: undermining the Middle
Eastern states working to sustain British influence in the
region. While uncovering a significant dimension of the
Arab-Israeli conflict, Doran also lays the foundation for a
new understanding of Egyptian foreign policy. He argues
persuasively that pan-Arabism, a policy that historians
have traditionally associated with the rise of Gamal Abd
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al-Nasser in the middle 1950s, actually originated under
the old regime.
Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante
Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als
gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een
nieuwe uitdaging komt ze per toeval de quote tegen:
`Doe elke dag een ding waar je bang voor bent. ? Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat
ze van een ambitieuze en enthousiaste vrouw is
veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit
Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag
iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien,
karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms
aangrijpende avonturen leren haar wie ze is en waartoe
ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken
memoires van een jonge journaliste die een jaar lang
haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier
van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend,
inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat wij lezers
dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur
van Julie & Julia
Vlak voor Henry Asters geboorte keert zijn vader tegen
wil en dank terug naar de kleine stad in de Appalachen
waar hij zelf is opgegroeid, en installeert zijn jonge gezin
hoog op een berg in een immens huis van staal en glas.
Daar groeit Henry op onder de schrijftafel van deze
briljante en overambitieuze man. Als een sterfgeval in de
familie zijn vader op angstaanjagende wijze de weg doet
kwijtraken, verandert ontzag in afkeer en vlucht Henry,
om pas vele jaren later terug te keren als ook hij
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gedwongen wordt thuis te komen. Een andere stilte is
een pageturner over vaders en zonen, gefnuikte ambities
en het verlangen naar een thuis. Om met The New York
Times Book Review te spreken: ‘Deze roman schenkt
de lezer hetzelfde plezier als klassieke familieromans,
door de stilzwijgende overtuiging die eruit spreekt dat je
familie je lot is. Een andere stilte is het werk van een
zeer groot talent.’
Autobiografisch relaas door een Duits/joodse man over
zijn gevoelens ten opzichte van het nationaal-socialisme
De Geheimen van de Nar is het tweede deel van Robin
Hobbs De Boeken van Fitz en de Nar. Met deze trilogie
keerde Hobb na meer dan tien jaar eindelijk terug naar
de wereld van de Zieners, én de wereld van
FitzChevalric. Lang geleden veranderden Fitz en de Nar
de wereld. Ze brachten de magie van de draken terug,
stelden het koningshuis van de Zieners zeker en
stabiliseerden zo het koninkrijk van de Zes
Hertogdommen. Althans, dat dachten ze. Maar nu ligt de
Nar op sterven, verminkt door mysterieuze, bleke figuren
wier plannen voor wereldwijde heerschappij afhankelijk
zijn van de krachten die de Nar deelt met Fitz' eigen
dochter. Afgeleid door de levensbedreigende toestand
van de Nar en de intriges aan het hof, laat Fitz slechts
even zijn waakzaamheid zakken... En in één
afschuwelijk moment wordt zijn wereld op de kop gezet
en zijn geliefde dochter ontvoerd door een groep die
haar wil gebruiken op dezelfde manier als ze met de Nar
hebben geprobeerd - als wapen. Maar FitzChevalric
Ziener heeft zo zijn eigen wapens. Een oeroude magie
stroomt nog altijd door zijn aderen. En hoewel zijn
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vaardigheden als moordenaar des konings misschien
een beetje roestig zijn geworden, zijn dat soort dingen,
eenmaal geleerd, niet snel vergeten. Vijanden en
vrienden zullen er snel achter komen dat niets zo
gevaarlijk is als een man die niets meer te verliezen
heeft... 'FitzChevalric is een van de beste personages uit
de fantasy-literatuur.' Fantasy Book Review 'Moderne
fantasy op zijn meest onweerstaanbare best.' The
Guardian 'Fantastisch... boordevol emotie.' Library
Journal (met ster) 'Fantasy zoals fantasy geschreven
hoort te zijn.' George R.R. Martin
"A British Prime Minister urging a sceptical public to war
in the Middle East. A project, both desperate and
ambitious, to radically change the political landscape of
the Arab world." "With Bush and Blair's reputations ever
more damaged by their venture in Iraq, the Suez Crisis
of 1956, which brought down a government and changed
the pattern of world politics, has taken on a new
relevance. Fifty years after Anthony Eden's decision to
take on Gamal Abdel Nasser, one of Britain's most
respected foreign affairs commentators revisits this
cautionary tale of power over-reach. Bringing to life the
mood and the personalities of the post-war scene, Martin
Woollacott shows how Suez changed the Middle East,
Britain, and the world."--Jacket.
Tijdens de 19de eeuw maakte Belgie een transport- en
communicatierevolutie door. Dit boek schetst op
indringende wijze de ontwikkeling van de
telecommunicatie, de toename van het wegverkeer, de
vorming van een netwerk van binnenwateren, en de
razendsnelle groei van het spoorweg- en
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buurtspoorwegnet. De auteur bendadert het onderwerp voor het eerst - op een kwantitatieve wijze en analyseert
het actieve ingrijpen van de overheid in de verschillende
sectoren. Het resultaat is een geheel nieuwe benadering
van een van de meest dynamische sectoren van de
Belgische Industriele Revolutie."

'Als er één ding is waar Elizabeth George goed in is,
dan is het het bedenken van mysteries en
geheimen.' - Marije Kok, Fantasywereld 'De
schrijfstijl van George is ongekend sterk. Ze neemt
de lezer zo mee in het verhaal, waardoor het boek
leest als een trein.' - Hebban 'Het plot is
verschrikkelijk spannend (...) Laat er alstublieft een
deel 4 komen...' - Bezetenboeken.nl
Written during the final year of his life, these profiles
and intimate reflections offer sometimes startling
insight into some of the prominent leaders and
personalities of our time.
Billy Dean wordt al dertien jaar door zijn ouders
verborgen gehouden voor de buitenwereld.
Opgesloten in zijn kamertje brengt hij zijn tijd door
met het vangen van muizen en vogels, en met
mijmeringen over de wonderlijke prenten die aan zijn
muur hangen. Alleen zijn moeder is vaak bij hem, als
ze niet buitenshuis als kapster werkt. Veel minder
vaak komt zijn gewelddadige, onberekenbare vader
Wilfred op bezoek, een ex-priester die verscheurd
wordt door schuldgevoelens: Wilfred heeft Billy's
jonge moeder verleid en hun geheime zoon is `in
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zonde geboren'. Billy komt pas vrij als zijn vader
voorgoed uit zijn leven verdwijnt. Buiten zijn kamer
leert hij nieuwe mensen kennen: McCauffrey, de
slager, en Missus Malone, een excentrieke vrouw
die Billy onder haar hoede neemt en hem vertelt
over het gruwelijke geweld waaraan de wereld ten
prooi is gevallen. De mensen willen in Billy een
redder zien, een visionair die in zijn isolement
bovennatuurlijke krachten heeft kunnen ontwikkelen.
Kan hij met de doden communiceren? Is hij een
engel of een monster? Het ware verhaal van het
monster Billy Dean is een spannende en
ontroerende roman over verlies en hoop, door David
Almond verteld in quasi-onbeholpen, fonetisch proza
dat de sleutel tot Billy's bijzondere leven is.
1933: de winter waarin de wereld van naoorlogs in
vooroorlogs veranderde Dit is een boek dat gaat
over de kracht van slechte ideeën. Het gaat over een
specifieke winter, die van 1933, en zoekt een
antwoord op de vraag waarom een heleboel dingen
toen zo misgingen. In die specifieke winter kwam
Hitler aan de macht, verliet Japan de Volkenbond,
richtte Mussolini zijn buitenlands beleid op het
Somalisch schiereiland. In die maanden werd
Roosevelt verkozen, veranderde Frankrijk drie keer
van regering en raakte de ooit zo charismatische
groep van overwinnaars na 1918 verder van elkaar
verwijderd door verschillende opvattingen over
oorlogsschulden, wapens, valuta, invoerrechten én
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de omgang met Duitsland. Op het grondgebied van
de Oekraïense Sovjetrepubliek kwamen vanwege
een hongersnood bovendien miljoenen mensen om
én was er wereldwijd sprake van een enorme
economische crisis. En in Genève kwam de
wereldontwapeningsconferentie tot stilstand omdat
de deelnemende landen het niet eens konden
worden. Die specifieke winter veranderde de wereld
van naoorlogs in vooroorlogs. In dit boek onderzoekt
Paul Jankowski hoe burgers op meerdere plekken
ter wereld samenspanden om hun verscheidene
regeringen richting een oorlog te drijven die maar
weinigen van hen wilden en geen van hen onder
controle kon houden. Jankowski baseert zich hierbij
op nooit eerder gepubliceerde bronnen, zoals de
handgeschreven notities van de Franse
ambassadeur na zijn ontmoeting met Hitler, en
daarnaast op memoires, krantenartikelen en radiouitzendingen, om zo het proces dat in die winter van
1933 begon voor een breed lezerspubliek te
reconstrueren. Voor de lezers van Ian Kershaw en
Antony Beevor.
Golani, a historian at the Department of Israeli
Studies at the U. of Haifa and a revisionist "new"
Israeli historian, uses recently released secret
papers to argue that, contrary to conventional
wisdom, the 1956 war was not imposed on Israel by
its enemies but deliberately sought by Israel in
pursuit of other objectives, including the
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consolidation of the alliance with France, territorial
expansion, the overthrow of Gamal Abdel Nasser,
and the establishment of a new political order in the
Middle East. Paper edition (unseen), $29.50.
Distributed by ISBS. Annotation copyrighted by Book
News, Inc., Portland, OR
Medische en praktische informatie voor patiënten.
A leading Arab journalist provides an inside look at
events in Iran, presents portraits of the Shah and
Khomeini, and offers insight into the significance of
Iran in relation to developments in the Middle East
Terwijl de Britse heerschappij in Soedan afneemt probeert
patriarch en succesvol zakenman Mahmoud Abuzeid grip te
houden op de verschillende takken van zijn familie. De
veelbelovende opvolger van het familiebedrijf en tevens
briljante en knappe zoon Nur loopt ernstig letsel op tijdens
een ongeluk waardoor de welvarende familie Abuzeid voor
een onzekere toekomst geplaatst wordt. De familie wordt
geconfronteerd met de wrijving tussen de tradities van het
verleden en het vooruitzicht van een moderne toekomst. ‘Ze
trekt je haar wereld in als ze het leven in Groot-Brittannië
beschrijft, de geuren en de geluiden, de kreten en de
uitdrukkingen.’ – The Independent
Zo n 4000 Duitsers zaten als krijgsgevangene in Fort Hunt bij
Washington. Tussen 1942 en 1945 werden ze afgeluisterd
door de Amerikaanse inlichtingendienst, en wat de Duitse
soldaten tegen elkaar zeiden, was heel iets anders dan wat
ze bij de ondervraging loslieten. Materiaal daarvan is pas
sinds kort vrijgegeven: Felix Römer heeft de tienduizenden
verslagen gelezen en geeft een uniek, genuanceerd en
ontnuchterend portret van het Duitse leger in oorlogstijd. De
ideologische motivatie was lang niet zo groot als
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verondersteld maar met een ongelooflijk fanatisme begingen
ze de gruwelijkste misdaden. Het is een bijzondere en
pijnlijke ervaring om te lezen hoe ze werkelijk tegen elkaar
spraken. Met Kameraden schrijft Römer een nieuw hoofdstuk
in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Felix
Römer (1978) is een historicus die zich al jaren verdiept in de
geschiedenis van het Duitse leger. Sinds 2012 is hij
werkzaam in Londen, bij het Duits Historisch Instituut.
Manual of Pediatric Differential DiagnosisThe Cairo
DocumentsThe Inside Story of Nasser and His Relationship
with World Leaders, Rebels, and StatesmenGarden City, N.Y.
: DoubledayNasser and His GenerationTaylor & FrancisThe
U.A.R. in AfricaEgypt's Policy Under NasserEvanston :
Northwestern University PressNasserA Political
BiographyNew York : Simon and Schuster
During Gamal Abdel Nasser's difficult three-year period
between the Six-Day War and his death, he employed Farid
as the secretary-general of the Presidency of the United Arab
Republic. Farid joined Abdel Nasser at most of his meetings
and took minutes. He kept hold of those documents and now,
a quarter-century later, has made them publicly available;
these startling transcripts both round out the character of a
charismatic figure and go far to setting the record straight on
his final years. -- Description from http://www.danielpipes.org
(April 27, 2015).
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
Page 17/18

Access Free Manual Of Pediatric Nasser Gamal
toe te passen behandeling. Dit boek 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 ECG-problemen 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."
Copyright: 624ff66ed4d673901a73488f46a53e67

Page 18/18

Copyright : matula.hu

