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In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires vertelt Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die op zoek is naar zijn
identiteit tot de leider van de vrije wereld. Hij schrijft in buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin hij politiek werd gevormd en over de bepalende momenten in de eerste
termijn van zijn historische presidentschap - een roerige periode vol dramatische veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een fascinerende reis, die voert van zijn eerste
politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4 november
2008, toen hij werd gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten en daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou bekleden. In zijn bespiegelingen
over het presidentschap toont hij op een bijzondere en scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek
inzicht in de dynamiek van de Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt de lezer mee tot in het Oval Office en de Situation Room van het Witte Huis, maar ook
naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van zijn overwegingen bij het samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële crisis, Vladimir Poetin
inschat, schijnbaar onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn generaals over de te volgen strategie in Afghanistan,
hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend optreedt na de ramp met de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt tot de dood van Osama bin
Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek - het verhaal over een man die historische beslissingen neemt, over het rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op de
proef wordt gesteld op het wereldpodium. Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte Amerikaan president wilde worden, waarbij hij de verwachtingen
verpersoonlijkte van een generatie die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop en verandering en de morele problemen trotseerde die besluitvorming op het hoogste niveau met zich
meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die hem in eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf in het Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen.
Daarnaast is hij niet terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen het geweldige, zich voortdurend ontwikkelende
Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en krachtige boek getuigt van Barack Obama's inzicht dat democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is
gestoeld op inlevingsvermogen en wederzijds begrip, iets waaraan we samen voortbouwen, elke dag weer.
Al heeft Shannon Parker als lerares Engels voor heel wat hete vuren gestaan, zelfs voor haar is het wat bizar om eerst op mysterieuze wijze te worden aangetrokken door een Keltische pot,
dan met haar auto in een heftige storm verzeild te raken en door haar spiegelbeeld een vuurbal in gelokt te worden, om uiteindelijk geradbraakt wakker te worden in een andere wereld. Een
mythische wereld zonder auto's, computers of opstandige pubers, waarin ze van identiteit heeft geruild met ene Rhiannon incarnatie van de godin Epona die op het punt staat in het huwelijk te
treden met... een centaur. Shannon mag dan altijd een paardenmeisje zijn geweest en, toegegeven, de centaur in kwestie is een zeer aantrekkelijk exemplaar, maar wat moet een simpel
meisje uit Oklahoma nu met een half paard als echtgenoot? Dat Rhiannon meer goede redenen had om met haar van wereld te wisselen beseft Shannon niet lang daarna, wanneer ze ontdekt
dat haar nieuwe wereld, het rijk Partholon, door een leger bloeddorstige gevleugelde monsters wordt bedreigd. Terwijl deze Fomorianen gruwelijk huishouden in Partholon, trekt Shannon
samen met haar centaur met wie ze het inmiddels méér dan goed kan vinden ten strijde. Zal het haar lukken te overleven en een manier te vinden om naar huis terug te keren?
Raymond E. Feist Chaosoorlog 2 - Een Kroon in Gevaar De slottrilogie van de boeken over de werelden Midkemia en Kelewan, het levensverhaal van de magiër Puc. Een Kroon in Gevaar,
deel twee van De Saga van de Chaosoorlog, breidt de trilogie uit waarmee Raymond E. Feist de magistrale cyclus over de werelden Midkemia en Kelewan zal besluiten nadat hij in 1982 met
het onvolprezen Magiër de wereld veroverde. In Roldem en Rillanon wordt in het geniep een staatsgreep voorbereid nu duidelijk is dat Koning Gregory van de Eilanden nog steeds geen
nakomeling heeft verwekt. Hal, de heer van Schreiborg, rest geen andere keuze dan prinses Stephané en de geheimzinnige vrouwe Gabriëlla zo snel mogelijk uit Roldem weg te halen. Maar
of hij een veilige plek weet te vinden om de prinses onder te brengen, valt te betwijfelen. Intussen doen Hals jongere broers, Martin en Brendan, een verwoede poging om de strategisch
gelegen stad Ylith te beschermen tegen horden Keshische soldaten en een mysterieuze kracht uit de diepte van de zee. Niemand weet wie verantwoordelijk is voor al dit geweld, maar aan
Puc en het Conclaaf der Schaduwen de taak om daar achter te komen voordat Midkemia ten onder gaat. 'Raymond E. Feist biedt eenvoudigweg alles, en meer, waar de fantasy-lezer van nu
voor gaat.' - Rave Reviews
Een grootse roman over macht, geloof, compassie en liefde De zeventienjarige Marie de France wordt weggestuurd van het hof van Eleonora van Aquitanië omdat ze te ruw en te grof is voor
het huwelijk of het hoofse leven. Tegen haar zin in reist ze af naar Engeland, waar ze aangesteld wordt als priores van een vervallen abdij. Bij aankomst is Marie geschokt door de toestand
van de nonnen, die honger lijden en een zwakke gezondheid hebben, maar gaandeweg vindt ze haar plaats in het dagelijks leven van het collectief. Haar verlangen naar haar familie, haar
vaderland en haar jeugdige passies maken plaats voor iets nieuws: een onvoorwaardelijke toewijding aan de zusters en een stellige overtuiging van haar goddelijke visioenen. Marie, geboren
in een familie van vrouwelijke strijders en kruisvaarders, is vastberaden om een nieuwe koers in te slaan met de vrouwen die ze nu leidt en beschermt. Maar is haar nieuw gevonden geloof
sterk genoeg in een wereld die zo snel op beangstigende wijze verandert, een wereld die geen plaats lijkt te hebben voor mensen als Marie?
Concerned with all aspects of clinical medical assisting, this text covers infection control, basic clinical procedures, assisting in specialized areas of practice, and clinical laboratory procedures.
The text's contents meet all criteria set forth by the AAMA role delineation document and the criteria for registration set by the AMT. Other features include: step-by-step procedures with
rationales; specific documentation instructions and examples for each procedure; special instructions for medical emergencies in the medical office; and patient education techniques.
Thoroughly updated and enhanced by new print and electronic ancillaries, this full-color text provides accurate, practical information and instruction on phlebotomy procedures with a
comprehensive background in theory and principles. Reflecting current CLSI guidelines, NAACLS competencies, and federal regulations, this Fourth Edition includes updated information on
safety issues and equipment, laboratory information systems and instrumentation, legal issues, and diagnostic tests. This edition also includes caution notes identifying dangerous practices
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and problem areas. An accompanying CD-ROM includes clinical procedures videos, animations, electronic flashcards, and a glossary with audio pronunciations. Other ancillaries include a
new companion Workbook, an Instructor's Resource CD-ROM, and online resources at thePoint.
Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Publisher's Note: Products purchased from 3rd Party sellers are not guaranteed by the Publisher for quality, authenticity, or access to any online entitlements included with the product. An
invaluable companion to Phlebotomy Essentials sixth edition, this Student Workbook helps you quickly master the principles of phlebotomy and apply them in practice. The workbook offers a
broad variety of revised and updated exercises and tools that make it engaging and easy to master all the key concepts and procedures covered in the companion textbook. Moreover, it
enhances your critical thinking skills, preparing you to successfully manage all the challenges you may face on the job as a professional phlebotomist. This edition features knowledge-building
activities, enabling every type of learner to easily master all aspects of phlebotomy practice.
Master practical phlebotomy skills with Phlebotomy: Worktext and Procedures Manual, 5th Edition! Known for its storyboard format of procedures and beautiful illustrations, this hands-on
worktext describes all aspects of phlebotomy — with focused and current coverage of lab tests, equipment, safety and collection procedures, emergency situations, special populations, and
point-of-care testing. Procedures, outlined with step-by-step instructions and full-color photos, cover core competencies; and a detachable bookmark with color tube guide acts as a handy
clinical reference. Learning features focus on clinical scenarios, practice tips, and error prevention and are supplemented by videos and certification exam preparation. Right-sized coverage of
the full spectrum of phlebotomy practice. Step-by-step illustrated procedures on essential phlebotomy competencies and techniques. Exam preparation questions in each chapter and three
mock certification exams help with classroom and board test review. Clinical scenarios and tips focus on application and real-world workplace challenges and solutions. Removable bookmark
for handy clinical reference to tube color-coding. OSHA icons in procedures highlight safe and effective practice. Key terms and acronyms listed at the beginning of each chapter, highlighted in
text, and defined in a back-of-book glossary. Additional online resources – animations, procedure videos, interactive exercises, and an audio glossary. NEW! Expanded and updated content
on new laboratory tests, emergency procedures, job duties, safety, quality assurance, and more. NEW! Animations focusing on anatomy and physiology help ensure comprehension of
foundational content.
In het voorjaar van 1984 vielen scholieren Amanda Collier en Dawson Cole als een blok voor elkaar. Hoewel ze volstrekte tegenpolen waren, leek hun liefde sterker dan de harde realiteit van
hun levens in het kleine stadje Oriental, North Carolina. Maar in de zomer van hun laatste schooljaar werd het jonge stel uit elkaar gedreven door een ingrijpende gebeurtenis die hun levens in
tegengestelde richtingen stuurde. Vijfentwintig jaar later komen Amanda en Dawson terug naar Oriental voor de begrafenis van Tuck Hostetler, hun oude mentor. Tijdens dat ene weekend in
hun geboorteplaats rakelen de ex-geliefden pijnlijke herinneringen op en realiseren ze zich dat de dromen uit hun schooltijd nooit zijn uitgekomen. Samen proberen ze uit te zoeken of hun
verloren liefde sterk genoeg is om het verleden terug te draaien.
Phlebotomy EssentialsLippincott Williams & Wilkins
Select nursing interventions with the book that standardizes nursing language! Nursing Interventions Classification (NIC), 7th Edition provides a research-based clinical tool to help you choose
appropriate interventions. It standardizes and defines the knowledge base for nursing practice as it communicates the nature of nursing. More than 550 nursing interventions are described —
from general practice to all specialty areas. From an expert author team led by Howard Butcher, this book is an ideal tool for practicing nurses and nursing students, educators seeking to
enhance nursing curricula, and nursing administrators seeking to improve patient care. It’s the only comprehensive taxonomy of nursing-sensitive interventions available! More than 550
research-based nursing intervention labels are included, along with specific activities used to carry out interventions. Descriptions of each intervention include a definition, a list of activities, a
publication facts line, and references. Specialty core interventions are provided for 53 specialties. NEW! 16 NEW interventions are added to this edition, including health coaching,
phytotherapy, management of acute pain, and management of chronic pain. UPDATED! 95 interventions have been revised. NEW! Five label name changes are included.
Gifty is een briljante studente neurowetenschap aan de universiteit van Stanford. Haar drijfveer is de fatale overdosis van haar broer, verslaafd aan pijnstillers, en de depressie van haar
moeder. Gifty is vastberaden om de wetenschappelijke oorzaak te vinden van al het verdriet en lijden dat haar leven domineert. Dan zet een telefoontje haar eenzame leven in haar
laboratorium volledig op zijn kop. Haar moeder wil zelfmoord plegen en ten einde raad neemt Gifty haar in huis. Het brengt haar weer terug naar het geloof dat zoveel houvast gaf in haar
jeugd. De kerk waar ze in opgroeide beloofde verlossing, maar gaf nooit duidelijkheid hoe die te bereiken. Terwijl haar moeder in bed blijft liggen worstelt Gifty tussen geloof en wetenschap,
en zoekt naar een manier om haar liefde voor haar familie in daden om te zetten. Verheven koninkrijk is een ontroerend portret van een Ghanees immigrantengezin in de vs dat zucht onder
het juk van verdriet, depressie en verslaving. Het is een wonderschoon geschreven en emotioneel zeer beladen opvolger van het fenomenale Weg naar huis, en is de meesterproef van het
literaire talent Yaa Gyasi.
‘Prachtig, intiem, teder. Zo levendig verteld dat de personages leven en ademen.’ – Rachel Joyce, auteur van De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry ‘Een gelaagd, gevoelig
familieverhaal.’ – The New York Times ‘Een schitterend, hartverwarmend verhaal van een Indiaas-Amerikaanse familie, gevangen tussen twee culturen.’ – Sarah Jessica Parker ‘Mirza weet
precies de subtiele manieren te vatten waarop broers, zussen en ouders strijden om elkaars genegenheid.’ – The New Yorker
This package contains the following products: McCall and Tankersley, Phlebotomy Essentials, Fifth Edition (978-1-60547-637-7) McCall and Tankersley, Student Workbook for Phlebotomy
Essentials, Fifth Edition (978-1-60831-119-4)
"Phlebotomy Exam Review, seventh edition, continues the tradition of the prior edition by providing a comprehensive review of current phlebotomy theory and offers an ideal way to study for
phlebotomy licensing or national certification exams. It also makes an excellent study guide for students taking formal phlebotomy training programs"--Provided by publisher.
Clinical Chemistry: Principles, Techniques, and Correlations, Enhanced Eighth Edition demonstrates the how, what, why, and when of clinical testing and testing correlations to help you
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develop the interpretive and analytic skills you’ll need in your future career.
Now in its Ninth Edition, this comprehensive all-in-one textbook covers the basic LPN/LVN curriculum and all content areas of the NCLEX-PN®. Coverage includes anatomy and physiology,
nursing process, growth and development, nursing skills, and pharmacology, as well as medical-surgical, maternal-neonatal, pediatric, and psychiatric-mental health nursing. The book is
written in a student-friendly style and has an attractive full-color design, with numerous illustrations, tables, and boxes. Bound-in multimedia CD-ROMs include audio pronunciations, clinical
simulations, videos, animations, and a simulated NCLEX-PN® exam. This edition's comprehensive ancillary package includes curriculum materials, PowerPoint slides, lesson plans, and a test
generator of NCLEX-PN®-style questions.
The student edition of The Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures has been the definitive, market-leading textbook of clinical nursing skills for fifteen years. This internationally
best-selling title sets the gold standard for nursing care, providing the procedures, rationale, and guidance required by pre-registration students to deliver clinically effective, patient-focused
care with expertise and confidence. With over two-hundred detailed procedures which reflect the skills required to meet The Standards of Proficiency for Registered Nurses (NMC 2019), this
comprehensive manual presents the evidence and underlying theory alongside full-colour illustrations and a range of learning activities designed to support student nurses in clinical practice.
Loved and trusted by millions, The Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures, Student Edition continues to be a truly indispensable textbook for students, and includes coverage of
patient assessment and discharge planning, communication, infection prevention and control, perioperative care, wound management, nutrition, diagnostic testing, medicines management,
and much more. Learning features in this revised tenth edition include: Learning outcomes – summarise the focus of the information in each chapter Learning in practice – asks you to consider
issues within your practice environment Case studies – provide learning around a particular patient scenario Clinical applications – ask you to consider how you would apply your knowledge to
a clinical situation Stretch activities – challenge you with more nuanced, advanced issues to reflect upon Many of the features in the book are relevant to trainee nursing associates, especially
when used in conjunction with supervision from academic and clinical teachers. A companion website to this title is available at www.royalmarsdenmanual.com/student10e
Prentice Hall Health Review Series About the book "Q&A Review for Phlebotomy" by Drs. Kathleen Becan-McBride and Diana Garza has helped thousands of students pass their certification
exams throughout the years. Now in its landmark fifth edition, the book blends its comprehensive collection of practice exam questions with the exciting possibilities of computer technology. As
you build confidence by digging into this rich content review, you'll find that the Prentice Hall Health test preparation system is a blueprint for success across the boards. Boost Your Scores,
Launch Your Career! Our technology solutions allow you to gain more practice and review. Log onto www.prenhall.com/review or load the CD-ROM that accompanies this book to find
additional questions, rationales, and links to related resources. The CD-ROM includes an audio glossary and over 750 exam-style questions. About the Authors Kathleen Becan-McBride, EdD,
MT (ASCP), CLS (NCA), is the Director of Community Outreach & Education at the University of Texas Health Science Center at Houston. She has published 13 books and over 50 journal
articles. She has been educating students in the health professions since 1973. Diana Garza, EdD, MT (ASCP), CLS (NCA), is Associate Research Professor and Project Director for
Interdisciplinary Health Care Education at Texas Woman's University, Institute of Health Sciences, in Houston, Texas. She is also an Adjunct Clinical Associate Professor in the Department of
Laboratory Medicine at the University of Texas M.D. Anderson Cancer Center in Houston. She has published nine books, numerous journal articles, and has been educating students in the
health professions since1981. About the Series "Success Across the Boards "is a study system that revolutionizes exam preparation for a variety of health care professions. By integrating
interactive technology with authoritative content and realistic sample test questions, "Q&A Review for Phlebotomy" will help you join the many others who have used these materials to achieve
success on the boards. The series is comprised of test preparation resources for the following health care professions: Dental Hygiene Medical Assisting Nursing Phlebotomy Emergency
Medical Services
For medical lab technology, medical assisting, respiratory therapy, radiological technology, and nursing courses. This leading text is the most accurate and current source of blood and
specimen collection information for today's health care students and professionals. Designed to provide health care professionals with the clinical, technical, and communication skills and
knowledge, it features sections devoted to safety; equipment and collection; special procedures and point of care testing; and quality and legal issues.
De verre kust is het derde deel in de geliefde Reiziger-serie van Diana Gabaldon. In deze serie vertelt Diana Gabaldon het verhaal van Claire Randall, die in 1945 de naoorlogse hereniging
met haar man Frank viert met een tweede huwelijksreis naar de Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op een stenencirkel... en ze wordt wakker in het Schotland van 1743.
Daar laat de jonge Schot Jamie Fraser haar kennismaken met echte, vurige passie en een zo allesomvattende liefde, dat Claire verscheurd wordt tussen twee -volkomen verschillende
mannen en twee onverenigbare levens. Als haar dochter Brianna volwassen is, besluit Claire voorgoed terug te keren naar het Schotland van de achttiende eeuw en naar haar geliefde. Maar
kort na hun gepassioneerde hereniging worden Claire en James gedwongen tot een lange zeereis die een onverwachte wending neemt... De Reiziger is een verhaal vol passie en avontuur,
angst en verraad... en een liefde die alle barrières van plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon.
Raymond E. Feist Chaosoorlog 1 - Het Bedreigde Koninkrijk De slottrilogie van de boeken over de werelden Midkemia en Kelewan, het levensverhaal van de magiër Puc. Het Bedreigde
Koninkrijk, deel één van De Saga van de Chaosoorlog, is het begin van de trilogie waarmee Raymond E. Feist de magistrale cyclus over de werelden Midkemia en Kelewan zal besluiten
nadat hij in 1982 met het onvolprezen Magiër de wereld veroverde. Vijf jaar na de bloedige aanval op Villa Beata, waarbij de magiër Puc zijn vrouw en zoon verloor, heeft het er alle schijn van
dat het Keizerrijk Kesh een grootscheepse invasie voorbereidt. Agenten van het Conclaaf in Kesh zwijgen echter. Toch wordt geleidelijk aan duidelijk dat Kesh een immense, geraffineerde
operatie heeft opgezet. Jim Dasher meldt dat de strijdkrachten van de Keshische Confederatie bij elkaar worden geroepen en Martin conDoin, regent van kasteel Schreiborg, wordt al snel
geconfronteerd met de voorhoede van een groot leger. Ondertussen zorgen in de demonenwereld een aantal onthutsende gebeurtenissen voor doodsangst bij de bevolking. De Duisternis in
het hart van hun wereld breidt zich almaar verder uit en verzwelgt iedereen die ermee in aanraking komt. 'Feist schrijft niet, hij heerst.' The New York Times
Het is 1946. De Britse oorlogscorrespondent Ian Graham is erop gebrand de vrouw te pakken te krijgen die bekendstaat als die Jägerin – de jaagster. De vrouw heeft gruwelijke misdaden
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gepleegd, maar daarnaast wordt Ian gedreven door een heel persoonlijke reden. Het lijkt een onmogelijke opgave om haar te vinden, tot hij Nina Markova ontmoet, een Russische pilote die
tijdens de oorlog in vijandelijke handen viel maar wist te ontsnappen. Zij is de enige die ooit oog in oog heeft gestaan met de jaagster en het heeft overleefd.Ondertussen maakt de
zeventienjarige Jordan in Amerika kennis met de nieuwe verloofde van haar vader, een vrouw met een licht Duits accent en een verleden waarover ze niet wil praten...De jaagster is een
razendspannend verhaal vol waargebeurde historische feiten, liefde en verraad, dat van het begin tot het einde boeit.Over De jaagster'Razend spannend boek vol waargebeurde historische
feiten, liefde en verraad.' - Story

In De grote vragen snijdt Donald Palmer de belangrijkste thema's aan die vanaf de Griekse oudheid centraal staan in de westerse filosofie zoals de reden van ons bestaan en de
begrippen vrijheid, kunst, politiek en ethiek. Aan de hand van ca. 500 door hem zelf gemaakte illustraties bespreekt Palmer op toegankelijke en humoristische wijze wat de grote
filosofen over deze onderwerpen naar voren hebben gebracht. Hij maakt met zijn boek duidelijk dat waarlijk filosofisch onderzoek ons verrassende inzichten kan verschaffen en
een bevrijdende ervaring kan zijn.
'Simon Hall heeft een prachtig boek geschreven en een bij nader inzien adembenemend jaar zijn verdiende plek in de historie bezorgd.' - de Volkskrant Het jaar 1956 is een
kantelpunt in de geschiedenis. Opstanden in Polen en in Hongarije, de Suezcrisis, uitbarstingen van antikoloniaal nationalisme in Afrika en het Midden-Oosten... De opstanden,
rellen en crises die in 1956 wereldwijd voorkwamen, zijn geen losstaande gebeurtenissen. Ze hebben alles met elkaar te maken. Het jaar 1956 markeert het einde van de
naoorlogse periode en is de voorbode van de protestcultuur van de jaren zestig. Martin Luther King vatte in een speech in december 1956 het jaar zo samen: ‘De aanhoudende
onlusten in Azië, de opstanden in Afrika, het nationalistisch verlangen van Egypte, het wapengekletter in Hongarije, de raciale spanningen in Amerika – het zijn de barensweeën
van een nieuw tijdperk.’ Simon Hall vertelt het verhaal van de epische, globale worstelingen vanuit het oogpunt van de vrijheidsstrijders, de dissidenten en de talloze gewone
mensen die de onderdrukkende en totalitaire regimes omver wierpen om er een nieuwe, betere wereld voor in de plaats te krijgen. Daarnaast kijkt hij naar de invloed op lange
termijn van alle gebeurtenissen van dat jaar. De jonge Engelse historicus Simon Hall studeerde in Sheffield en in Cambridge. Hij werkt tegenwoordig aan de Universiteit van
Leeds en is gespecialiseerd in de geschiedenis van Amerika. Hij heeft meerdere wetenschappelijke boeken op zijn naam staan. 1956 ontstond vanuit een lange fascinatie met
vrijheidsbewegingen en politiek protest.
Het ontrafelen van de meest bizarre medische mysteries 'Een aanrader voor iedereen met een interesse in de geneeskunde.' – NEMO Kennislink De medische wereld zit
boordevol mysteries. Als een waar detective duikt arts en New York Times-columnist dr. Lisa Sanders in de meest bizarre, raadselachtige en spannende verschijnselen uit de
geneeskunde. Een greep uit de dossiers: Een 28-jarige man viert zijn verjaardag in de Bahama’s en probeert eens iets nieuws bij het diner: barracuda. Een paar uur later zakt hij
met verschrikkelijke buikkrampen in elkaar op de dansvloer. Een vrouw van middelbare leeftijd komt opnieuw bij de dokter, na twee dagen eerder langs te zijn geweest met lichte
uitslag op haar handen. De uitslag is inmiddels paars geworden en als zweepslagen over haar hele lichaam verspreid. Een jonge olifantentrainer uit een rondreizend circus die
ooit een kopstoot kreeg van een zebra, wordt uit het niets geteisterd door splijtende hoofdpijn, alsof iemand ‘een deur dichtslaat in z’n hoofd’. In elk van deze zaken is de weg
naar de diagnose – en de behandeling – er een vol bizarre en soms onverklaarbare wendingen. In dit boek toont Sanders aan dat het stellen van de juiste diagnose expertise,
zorgvuldige procedures en soms een tikkeltje geluk vereist. Diagnose plaatst ons in de schoenen van de dokter en laat ons deze meeslepende en soms onnavolgbare medische
mysteries van dichtbij ervaren. Zie wat de dokters zien, voel hun onzekerheid – en ervaar de euforie wanneer alles op z’n plek valt.
Aan de hand van vele foto's en tekeningen wordt deze Oosterse therapiemethode verduidelijkt.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee joodse zussen - Janny en Lien Brilleslijper - een van de grootste onderduikadressen in Nederland: 't Hooge Nest, een villa in het
Gooi. Terwijl de laatste Joden in Nederland worden opgejaagd gaat het leven van enkele tientallen onderduikers zo goed en kwaad als het ging door, pal onder de neus van NSBburen. Toch wordt het Nest verraden en de familie Brilleslijper belandt met een van de laatste transporten in Bergen-Belsen, samen met de familie Frank. 't Hooge Nest is een
bloedstollend boek over moed, verraad en menselijke veerkracht.
"Designed to be used in combination with the fifth edition of the 'Phlebotomy essentials' textbook as a valuable learning resource that will help the student master the principles of
phlebotomy by reinforcing key concepts and procedures covered in the textbook."--Pref.
Dental assistants have to work as part of a team every day to provide patients with the best possible care and ensure that the dental office runs smoothly. As an instructor, you
prepare students to have the skills and abilities they will need to be a successful part of this dental team. As a publisher, we play a role on this team as well, by providing the tools
and materials you need to educate new dental assistants. We have actively listened to dental assistants, faculty, and students discuss their textbook needs, and have created a
better dental assisting textbook, one that brings the voice of the dental assistant and dental team to the resources used in your classroom. And so, we're excited to introduce you
to Comprehensive Dental Assisting, Enhanced Edition, an exciting first edition textbook written in the voice of dental assistants - your voice. Comprehensive Dental Assisting,
Enhanced Edition is an exciting, first-edition textbook based on our collaboration with professionals and educators in the dental assisting field to address the challenges you face
as an instructor. This engaging, comprehensive title delivers all of the coverage you and your students need, information on accreditation and certification, and all the tools
students need to prepare for a successful career in dental assisting. The text's reader-friendly and engaging style, dynamic colorful design, and comprehensive electronic media
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help to maintain students' interest, while improving their retention of essential information. Unique features emphasize critical thinking and help students apply what they learn in
the classroom to real-world challenges in their careers. This text includes several distinctive features to help maintain interest and engage students more deeply in the learning
process.
'De reuzenperzik' is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. James woont al jaren bij zijn tantes Spons en Spijker in een
raar bouwvallig huis op de top van een hoge heuvel in het zuiden van Engeland. James moet van die niet zo lieve tantes altijd hard werken. Aan dit saaie leven komt een eind als
hij van een oud mannetje een zakje toverkracht krijgt. James laat het zakje bij de kale perzikboom vallen, en dan groeit er aan de boom een reusachtige perzik die zo groot wordt
als een huis! James kruipt door een tunnel de reuzenperzik binnen en ontmoet Ouwe-Groene-Sprinkhaan, juffrouw Spin, Lieveheersbeest en nog meer dieren. Samen beleven
ze de gekste avonturen, zoals een wilde tocht van de heuvel af, en zelfs een luchtreis over de oceaan. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
For courses in phlebotomy. Most comprehensive phlebotomy guide available Phlebotomy Handbook: Blood Specimen Collection from Basic to Advanced links students and health care
professionals to the latest information on safe, effective blood collection. Progressing from simple concepts to complex competencies, the text covers all of the communication, clinical,
technical, and safety skills that any health care worker will use in the practice of phlebotomy and other specimen-collection procedures. The 10th edition aligns the text with entry-level
competencies of the NAACLS. A DVD video library demonstrating procedures described in this text is available in Pearson's Instructor Resource Center.
Speel je mee met de vreugde- en gelukclub? Vier vrouwen en hun moeders spelen wekelijks samen mahjong, een traditioneel Chinees bordspel, waar ook hun problemen en gevoelens
besproken worden. Maar als volwassen vrouw zit je niet altijd op het advies van je moeder te wachten. Al helemaal niet als zij jouw leven toch niet begrijpt. De vier moeders verhuisden in
1949 vanuit China naar San Francisco, terwijl hun dochters in Amerika zijn opgegroeid. Maar wanneer hun diepste geheimen boven (speel)tafel komen, kent één moeder haar dochter maar al
te goed. De debuutroman van Amy Tan werd direct een Amerikaanse bestseller en werd in 1993 verfilmd. Amy Tan (1952) is een Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en is bekend
van onder meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van de keukengod’. In haar romans schrijft ze over complexe moeder-dochter relaties en over hoe het is om als kind van
Chinese immigranten op te groeien in Amerika. Haar boeken zijn wereldwijd goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38 weken in de New York Times bestsellerlijst
en zijn haar werken in 35 talen vertaald. Haar debuutroman werd in 1993 verfilmd tot de succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.
Winnaar van de Booker Prize 2020 - Meer dan 50.000 exx verkocht in Nederland! Hugh 'Shuggie' Bain brengt in de jaren tachtig zijn jeugd door in een vervallen sociale huurwoning in
Glasgow. Agnes, zijn moeder, is alles voor Shuggie. Zij behoudt haar trots door er altijd goed uit te zien. Toch zoekt ze steeds vaker troost in drank. Shuggie probeert intussen uit alle macht
normaal te zijn, ook al ziet iedereen dat hij 'anders' is dan de andere jongens. Agnes steunt haar zoon, maar haar verslaving begint alles te overschaduwen, zelfs de liefde voor haar Shuggie.
'Intens, goed geschreven en tragisch.' NRC 'Ook heel fijn: Shuggie Bain is de enige van de zes genomineerde boeken waarin humor een plek van betekenis heeft.' de Volkskrant 'Het debuut
dat leest als een meesterwerk.' Washington Post 'Dit boek vervult je met verbijstering en verwondering.' The New York Times Book Review 'Deze roman breekt je hart, en is even
meedogenloos als prachtig.' The Times 'Laat een wereld zien die zelden wordt geportretteerd in literaire fictie, en is daarom bewonderingswaardig en van belang.' The Guardian 'Deze roman
verdient de Booker Prize.' Daily Telegraph 'De rauwe emoties in deze roman komen keihard binnen. Shuggie Bain zal je nog lang bijblijven. Elke scène in dit boek is even meesterlijk.' Kirkus
Reviews
Welkom in Dickens, Californië, een getto aan de zuidelijke rand van Los Angeles. Een armoedig plaatsje. Zo armoedig dat men het bestaan ervan uit schaamte verbergt - letterlijk, want de
staat Californië besluit het getto niet langer op de kaart te zetten. Vlak voordat die beslissing wordt genomen, wordt de vader van de Afro-Amerikaanse ik-figuur, die de achternaam Me draagt,
na een woordenwisseling met de politie doodgeschoten. De hoofdpersoon besluit zijn woede en frustratie in te zetten - niet om de moord op zijn vader te wreken, maar om het onrecht dat zijn
woonplaats is aangedaan recht te zetten. Me krijgt een briljante ingeving: het 'resegregeren' van Dickens. Aanvankelijk is het een groot succes, maar het plan dreigt te mislukken als blanke
leerlingen toegang eisen tot een gesegregeerde school. Me raakt verwikkeld in een enorme rechtszaak: Me versus de Verenigde Staten van Amerika. De Verrader is een unieke mix van
cynisme en optimisme, komedie en tragedie. Paul Beatty's roman is satire en aanklacht ineen. De eenentwintigste-eeuwse westerse maatschappij wordt hier subtiel en soms hilarisch
blootgelegd in haar pijnlijkste, absurdste en meest racistische kanten. Paul Beatty (1962) werd in Los Angeles geboren en schrijft proza en poëzie. Hij is de eerste Amerikaan die de
prestigieuze Britse Man Booker Prize in ontvangst mocht nemen, eind 2016. Hij woont in New York. 'De meest badass eerste honderd pagina's van een Amerikaanse roman die ik in tijden heb
gelezen. Het onderstrepen van de goede stukken heb ik maar opgegeven, omdat mijn arm pijn begon te doen.' - The New York Times 'Hoe meer je van Beatty leest, hoe slimmer je wordt.' The Guardian 'De Verrader is een van de belangrijkste Amerikaanse romans die er in de eenentwintigste eeuw geschreven zijn.' - Los Angeles Times
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