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Standaardwerk van de grondlegger van de homeopathie (1755-1843).
The book is written keeping in view the Syllabus & Question Patterns of various competitive exams with specialization to the Subjects Human resources Management, Organizational
Behaviour and Labour Laws. The Book Contains objectives type questions with Answers & explanation of typical facts and concepts. It also includes Chapters of One liner facts and brief
concepts in HRM, OB and Labour Laws. Books is very useful for UGC NET Exam and also dream Jobs of PSU's like Coal India, NTPC, SAIL, ONGC, PSU's Banks, Corporate Exams in HRM
& Other organizations. The memory based and other actual relevant previous year questions of PSU's Management trainees Exam & UGC-NET has been given place in this book. Including
Multiple Choice Questions (MCQ), one liners and explanations, this book contains almost thousands of tricky facts and concepts. Author is very much assured of Success of the Aspirants. In
the words of Author "This book will be useful for everyone who has interest in HRM, OB and Labour Laws including faculties, students and Corporate HR Professional" This Quick Mentor book
contains almost thousands of most important facts of HRM, Labour Laws & OB. Proposed BOOK BY THE AUTHOR: The Next Book proposed by The Author is 'Human Resource
Management & Organisational Behaviour' with Case Approach: A Clear modern Understanding.

'Hoe vertel je een versplinterd verhaal? Door langzaam iedereen te worden. Nee. Door langzaam alles te worden.' Het ministerie van Opperst Geluk neemt ons mee op een
indringende reis door het Indiase subcontinent - van de nauwe straatjes in het oude Delhi en de blinkende winkelpromenades van deze snelgroeiende nieuwe wereldstad naar de
besneeuwde bergen en de valleien van Kasjmir, waar oorlog vrede is en vrede oorlog, en waar zo nu en dan de 'normaaltoestand' wordt afgekondigd. Anjum, die eerst Aftab
heette, rolt een versleten Perzisch tapijtje uit op de gemeentebegraafplaats waar ze haar intrek heeft genomen. We maken kennis met de onverbeterlijke Saddam Hussein, de
onvergetelijke Tilo, en de drie mannen die van haar houden - onder wie Musa, wiens lot net zo nauw verstrengeld is met het hare als hun armen ooit waren. Tilo's huisbaas, een
van haar andere minnaars, is als waarnemend hoofd van de Inlichtingendienst gestationeerd in Kaboel. Dan zijn er de twee Miss Jebeens: de eerste werd geboren in Srinagar en
werd daar toen ze vier jaar was begraven op de overbevolkte Begraafplaats der Martelaren; de tweede werd rond middernacht gevonden in New Delhi op een betonnen stoep in
een kribbe van afval. Het Ministerie van Opperst Geluk is een aangrijpende liefdesgeschiedenis en een maatschappelijke aanklacht ineen, een hartverscheurend,
duizelingwekkend verhaal, dat nu eens fluisterend, dan weer luidkeels wordt verteld, soms met een lach, soms door de tranen heen. De hoofdpersonen zijn allen beschadigd
door de wereld waarin ze leven, maar hervinden hun kracht door de liefde die ze tegenkomen op hun pad, en door hoop te blijven houden. Ondanks hun kwetsbaarheid verliezen
ze nooit de moed. Hun afzonderlijke, kleurrijke levens vervlechten zich in deze meeslepende, diepmenselijke roman, die de grenzen van de vertelkunst opnieuw definieert. Op
elke pagina bewijst Arundhati Roy haar weergaloze schrijftalent. Arundhati Roy (1961) kreeg voor haar debuutroman De God van Kleine Dingen, die in meer dan veertig talen
werd vertaald, in 1997 de Booker Prize. Sindsdien publiceerde Roy vijf non-fictieboeken. Het ministerie van Opperst Geluk, haar tweede roman, verschijnt twintig jaar na haar
debuut. Ze woont in Delhi.
Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de Tweede Wereldoorlog naar zijn geboortestad, waar geen plaats voor hem is en waar hij eigenlijk niet eens mag blijven.
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