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This introductory, one quarter/one-semester text takes a multidisciplinary approach to studying
the relationship between plants and people. The authors strive to stimulate interest in plant
science and encourage students to further their studies in botany. Also, by exposing students
to society's historical connection to plants, Levetin and McMahon hope to instill a greater
appreciation for the botanical world. Plants and Society covers basic principles of botany with
strong emphasis on the economic aspects and social implications of plants and fungi.
The Desktop Guide to Herbal Medicine If you're interested in the amazing power of herbs,
whether you're a novice or an experienced practitioner, this is the ultimate reference for your
collection. Herbal medicine is the most time-tested healing tradition in the world, having
evolved over hundreds of thousands of years in disparate regions and diverse cultures. In The
Desktop Guide to Herbal Medicine, renowned herbalist Brigitte Mars draws from healing
traditions around the world to offer a concise, comprehensive, eclectic guide to the vast array
of medicinal herbs commonly available in North America. You'll find detailed monographs of
more than 180 herbs, from the commonplace tea and raspberry to the weedy dandelion and
goldenrod to the more exotic ho shou wu and zedoary. Each monograph gives a broad range
of information about the herb, from its physiological effects and constituents to its energetics,
historical and current medicinal uses, edible properties, and natural range - all in a quick-study
format that allows you to access the information you need swiftly and simply. When we
welcome herbs into our lives and learn to use them safely, effectively, and confidently, we
empower ourselves to take charge of our own health. This one-stop reference is an invaluable
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companion in that pursuit: the study, prescription, and use of herbs to achieve vibrant health,
mitigate illness, and correct physiological imbalances. As she does in her many other books,
Mars writes with the goal of guiding readers toward the safe and effective use of plants as
healing and preventive medicine. Her forthright tone, pragmatic advice, and gentle humor
shine here, inviting readers to use The Desktop Guide to Herbal Medicine as both a study aid
and a wide-ranging exploration of the plant realm.
In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen communiceren met elkaar. Bomen die
niet alleen liefdevol voor hun nageslacht zorgen, maar ook voor hun oude en zieke buren.
Bomen met emoties, gevoelens en een geheugen. Moeilijk te geloven? Misschien, maar het is
waar! Boswachter Peter Wohlleben vertelt fascinerende verhalen over de onverwachte en
ongelooflijke vaardigheden van bomen. Hij combineert de laatste wetenschappelijke inzichten
met zijn eigen ervaringen uit het bos, en creëert zo een opwindende nieuwe kennismaking met
levende wezens die we dachten te kennen, maar nu pas echt leren begrijpen. En zo betreden
we een compleet nieuwe wereld... Het geheime leven van bomen is een onweerstaanbare
liefdesverklaring aan het bos.
In Healing Herbal Teas, you'll find profiles of forty-five common herbs with extraordinary
therapeutic potential, along with advice on obtaining, storing, and brewing teas from them.
Have a specific health concern you'd like to address? Author Brigitte Mars offers more than
100 simple formulas for a vast range of health concerns, from relieving allergy symptoms to
clearing up the skin to nourishing a growing baby in utero. Want to customize your own herbal
blends? Mars, who is often applauded for her ability to bring together the wisdom of disparate
healing traditions, shows you how, offering basic guidelines as well as theories from different
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cultures and eras. And, as Mars explains, teas are not just for sipping! For treating everything
from wounds and rashes to sore muscles, colds and flu, and dandruff, try topical applications
of tea.
Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet motiveren, het zit anders in elkaar dan je
dacht. Het geheim van goed presteren, plezier en zin in je leven en werk is de intrinsieke
motivatie. Dat is je diepe wens om je eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te
creeren en bij te dragen aan zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde
wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te werk
gaan. De oude manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken niet meer. Kijk
maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor een goed doel. Het gevolg van
verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk minder betrokken raken bij
wat we doen. 'Een van de goeroes van morgen' Management Team Over Een compleet nieuw
brein: Dit boek is een wonder. Volstrekt origineel en diepgravend Tom Peters, auteur van
Excellente ondernemingen Dit is een van die zeldzame boeken die een omslagpunt markeren,
een boek dat je wilt lezen voordat iemand anders het leest Seth Godin, auteur van Purple Cow
Daniel Pink schrijft over technologie en het zakenleven in onder meer The New York Times,
Fast Company en Wired. Hij schreef ook de succesvolle boeken Een compleet nieuw brein en
De avonturen van Johnny Bunko: de eerste carrieregids in stripvorm. Daniel Pink is een
prachtige combinatie van Seth Godin en Malcolm Gladwell
Jarenlang heeft Connor Fitzgerald een dubbelleven geleid. De buitenwereld kende hem als
een hardwerkende en toegewijde vader, de CIA beschouwde hem als hun meest dodelijke
wapen. Slechts een paar dagen verwijderd van zijn uitdiensttreding krijgt hij zijn laatste
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opdracht te horen: het liquideren van de nieuwe Russische president, Zerimski, die een gevaar
vormt voor de Verenigde Staten. Wat Fitzgerald dan nog niet weet, is dat niet Zerimski de
vijand is, maar de directeur van de CIA zelf, Helen Dexter. Er is een geheim dat Fitzgerald met
zich meedraagt en Dexter zal niet rusten voordat het geheim samen met Fitzgerald begraven
ligt. Heeft de spion het complot op tijd door om zijn eigen leven te redden? De thriller ‘Het
elfde gebod’ van bestsellerauteur Jeffrey Archer is een bloedstollend verhaal met hoog tempo,
onverwachtse wendingen en enorme verbeeldingskracht. Jeffrey Archer is een Britse auteur
en voormalig politicus. Hij was vijf jaar lid van het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het
Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in 1974 en heeft sindsdien meerdere internationale
bestellers geschreven, waaronder 'Kane & Abel' en de 'Clifton-kronieken'. Naast thrillers schrijft
hij korte verhalen en toneelstukken. In zijn autobiografische trilogie 'Gevangenisdagboeken'
doet hij verslag van de celstraf die hij moest uitzitten na een veroordeling voor meineed.
Jeffrey Archer is een van de meest succesvolle auteurs van het Verenigd Koninkrijk met meer
dan 320 miljoen verkochte boeken wereldwijd. Archer is getrouwd, heeft twee zoons en drie
kleinkinderen en woont afwisselend in Londen, Cambridge en op Mallorca.

Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
Het levensverhaal van de oudere professor Coleman Silk De menselijke smet is
een weergaloze roman waarin het levensverhaal van de oudere professor
Coleman Silk wordt verweven met de geschiedenis van het moderne Amerika.
Twee jonge Amerikaanse vrouwen proberen erachter te komen waaraan hun
echtgenoten zijn gestorven omdat ze niet geloven dat de mannen zelfmoord
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hebben gepleegd.
De Eerste Wereldoorlog was een wereldbrand die in nevelen gehuld blijft. Die
vaststelling komt ironisch genoeg van John Keegan zelf, de historicus die er
volgens velen tot dusver het beste in is geslaagd de krankzinnige strijd tussen de
naties van toen inzichtelijk te maken. Keegan, vermaard vanwege zijn superieure
militair-historische werk, concentreert zich in dit boek met name op het grootste
mysterie van het drama: de koppige voortzetting van de loopgravenoorlog. Wat
hield de verschillende landen en hun legers gaande? Waarom was de
legerleiding niet vindingrijker in wat achteraf moet worden aangemerkt als een
half criminele onderneming? Terwijl hij ingaat op deze en vele andere vragen
geeft Keegan een genuanceerde en onovertroffen beschrijving van de
verschrikkingen aan het front.
The past decade has seen the field of proteomics expand from a highly technical
endeavor to a widely utilized technique. The objective of this book is to highlight
the ways in which proteomics is currently being employed to address issues in
the biological sciences. Although there have been significant advances in
techniques involving the utilization of proteomics in biology, fundamental
approaches involving basic sample visualization and protein identification still
represent the principle techniques used by the vast majority of researchers to
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solve problems in biology. The work presented in this book extends from
overviews of proteomics in specific biological subject areas to novel studies that
have employed a proteomics-based approach. Collectively they demonstrate the
power of established and developing proteomic techniques to characterize
complex biological systems.
Ieder mens ontdekt een keer dat het leven eindig is. Sommigen beseffen het als
kind al, anderen pas wanneer de eerste grijze haren zich aandienen. Vaak
proberen we dat besef zo snel mogelijk weer te verdringen, of we gaan ons
verzetten, met zalfjes, pilletjes of preventief medisch onderzoek. En dat is een
misverstand, betoogt Barbara Ehrenreich in dit heerlijk nuchtere, geestige en
tegelijkertijd diepgravende en vlijmscherpe boek. De mens heeft namelijk
nauwelijks invloed op het verouderingsproces, in elk geval veel minder dan de
gezondheidsindustrie ons wil doen geloven. Het enige wat we kunnen kopen is
de illusie dat we de boel onder controle hebben. En daar koop je uiteindelijk
natuurlijk niet veel voor. Wat ons te doen staat is zowel eenvoudig als lastig: we
moeten onze sterfelijkheid accepteren en onzekerheid aanvaarden. Met Oud
genoeg dood te gaan schreef Ehrenreich het beste pleidooi voor een goed leven.
Het is Jacks verjaardag, hij wordt al vijf. Jack leeft met Mam in Kamer, waarvan
de deur op slot zit. Kamer heeft alleen een dakraam en is elf vierkante meter
Page 6/15

Get Free Plants And Society Levetin Free
groot. Jack is dol op televisiekijken; Dora de Explorer is zijn vriendin, maar hij
weet dat wat hij op televisie ziet niet echt is. Alleen hijzelf is echt, en Mam, en de
dingen in Kamer. En Ouwe Nick die ’s nachts vaak komt. Dan zit Jack in de kast
en kraakt het bed. Op een dag vertelt Mam hem dat er buiten Kamer ook een
echte wereld is. Een wereld waarmee Jack na hun ontsnapping zal kennismaken.
Kamer is een beklemmende en fascinerende roman die je nooit meer vergeet.
Verfilmd als 'Room'.
Een vrouw op de vlucht voor een bericht is een groots verhaal over een vrouw,
haar twee zoons en hun verschillende vaders. Een roman over vriendschap en
ruimdenkendheid, over een grote liefde en een versmade liefde, over ouderschap
en over je weg in het leven. Maar het is vooral een ongeëvenaarde roman over
de bijna heldhaftige inspanning van een moeder om een gezin in stand te
houden in een klein en verscheurd land. Israël verkeert in staat van alarm. Ofer
heeft net zijn dienstplicht erop zitten, maar meldt zich vrijwillig voor een militaire
actie op de Westelijke Jordaanoever. Ora, zijn moeder, vlucht zonder mobieltje
en zonder radio het huis uit om zich niet te kwellen met het wachten op een
slecht bericht. Ze twijfelt er niet aan dat dit bericht zal komen. Maar door te
weigeren het in ontvangst te nemen, kan ze misschien de boodschap
tegenhouden en haar zoon redden. Grossmans monumentale roman wordt nu al
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beschouwd als een mijlpaal van de hedendaagse literatuur.
This introductory text focuses on how humans interact with plants. The topics
covered include: botanical principles; commercial products derived from plants;
plants and human health; fungi; and plants and the environment.
De schrijver ontmoet zijn dubbelganger die de vernietiging van de joden in Israël
door een atoomoorlog probeert te voorkomen.
In gesprek met mijzelf is samengesteld uit Mandelas persoonlijke archief. Dit
materiaal is nog nooit eerder gepubliceerd: het omvat logboeken van tijdens de
strijd tegen de apartheid, dagboeken en brieven uit de tijd van zijn
gevangenschap, kladblokjes uit de overgangsperiode na de apartheid,
opgenomen privégesprekken en correspondentie uit zijn jaren als president. Een
persoonlijke reis van Mandelas eerste politieke bewustwording tot zijn
betoverende rol op het toneel van de wereldpolitiek. Het boek verhaalt over een
heldhaftig leven aan het front van het gevecht voor vrijheid en gerechtigheid. In
gesprek met mijzelf is een persoonlijk verslag, vanaf het eerste ontwaken van
Mandelas politieke geweten tot en met zijn glansrol op het wereldtoneel. Het is
een zeldzame kans om tijd door te brengen met Nelson Mandela; met hem in
contact te komen, in zijn eigen stem: direct, helder en intiem. Het definitieve boek
van en over Nelson Mandela. In zijn cel [op Robbeneiland] probeerde ik me
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Mandela voor te stellen de legende die de geschiedenis heeft veranderd als de
Mandela die zoveel heeft opgeofferd voor die verandering. In gesprek met mijzelf
bewijst de wereld een enorme dienst: het geeft een beeld van Mandela als mens.
- President Barack Obama een schatkist vol wetenswaardigheden en nieuwtjes
over de anti-apartheidsstrijder die uitgroeide tot icoon. - de Volkskrant Nelson
Mandela is geboren in Transkei, Zuid-Afrika, op 18 juli 1918. Hij werd lid van het
African National Congress (ANC) in 1944 en hij was vanaf 1948 een van de
leiders in de opstand tegen het apartheidsbewind. In 1962 werd hij gearresteerd,
waarna 27 jaar gevangenschap volgde. In die tijd groeide zijn status als symbool
van de strijd tegen de apartheid. Mandela kreeg in 1993 de Nobelprijs voor de
vrede en werd in 1994 de eerste democratisch gekozen president van ZuidAfrika.
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.
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
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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 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."
Twee klassiekers van bestsellerauteur Ken Follett in een nieuwe vormgeving
Door het oog van de naald was de internationale doorbraak van Ken Follett Zijn
wapen is een mes en zijn codenaam De Naald. Hij is Hitlers beste
undercoveragent – een koude en professionele moordenaar. Het is 1944, een
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paar weken voor D-Day. Een niet-bestaande vloot en nepvliegtuigen vormen de
afleidingsmanoeuvre die de Duitsers ervan moet overtuigen dat de invasie van
de geallieerden niet in Normandië maar bij Calais zal plaatsvinden. Hun plannen
zouden volledig in het water vallen als een vijandelijke spion dat zou ontdekken...
maar dat is precies wat De Naald doet. Opgejaagd door MI5 laat hij een spoor
van dood en verderf achter in Engeland. Maar hij had niet gerekend op de jonge
vrouw die op een stormachtig afgelegen eiland woont en een vitale schakel blijkt
te zijn in een reeks niet te stuiten gebeurtenissen. De pers over Door het oog van
de naald ‘Een absoluut geweldige thriller, zo bloedstollend spannend, met zo’n
ingenieus plot en zo angstwekkend realistisch dat je gewoonweg niet kan
stoppen met lezen.’ Publishers Weekly ‘Een spionagethriller van de bovenste
categorie.’ The Baltimore Sun ‘Een geweldige thriller.’ The Miami Herald
Monsanto, met vestigingen in 46 landen, is marktleider in genetisch
gemanipuleerde gewassen en is een van de meest controversiële bedrijven in de
industriële geschiedenis. Sinds de oprichting in 1901 legde dit van oorsprong
chemische bedrijf zich o.a. toe op de productie van pcb’s en
verdelgingsmiddelen als Agent Orange en ddt; het vocht de ene rechtszaak na
de andere uit vanwege de dubieuze samenstelling van zijn producten, de
misleidende reclames en het vervalsen van onderzoeksresultaten. In de jaren
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negentig bracht Monsanto de eerste kunstmatige groeihormonen voor melkvee
op de markt en tegenwoordig is het het ‘Microsoft’ van het zaaigoed en
daarmee van de voedselproductie in grote delen van de wereld. Gebruikmakend
van tot voor kort nog geheime documenten en van getuigenissen van
slachtoffers, wetenschappers en politici, schetst De wereld volgens Monsanto
een nauwgezet beeld van de machtspolitiek van deze multinational, die zich
presenteert als een ethisch en maatschappelijk verantwoord life science-bedrijf,
maar die is gebaseerd op leugens, chantage, corruptie en zelfs geweld.
???? ?? ???? ?? (??? – ????) ?? ?? ?? ????. ?? ?? ??? ??????! ??? ???? ???? ??
???? ?? ??? ????. ??? ???? ?? ???? ????. ? ?, ?? ???? ???? ??? ?? ???? ?? ???
??????. 50? ??? ??? ????? ??? ??? ? ?? ?? ?? ??? ????? ?????. ? ? ??: ??? ?? ?
?? ???. ? ?? ???? ??? ?? ????. ??? ???? ??? ?? ? ?? ???? ??? ??????? ????. Libro
infantil bilingüe (coreano – español) Tim no puede dormir. ¡Su lobo pequeño no
está! ¿Quizás lo olvidó afuera? Solo se encamina a la noche – y recibe
inesperadamente compañía... "¡Que duermas bien, pequeño lobo!" es un cuento
para dormir emocionante, que fue traducido a más de 50 idiomas y que está
disponible en edición bilingüe en cualquier combinación de aquellos idiomas. ?
NUEVO: ¡Con dibujos para colorear! Las ilustraciones de la historia se pueden
descargar para colorear a través de un enlace en el libro.
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Wanneer een Engelsman zijn hulp aanbiedt bij een ongeluk met een luchtballon,
wordt hij het voorwerp van een obsessieve passie van een medehelper.
Welkom in het stadje Kittur. Kittur is gelegen aan de zuidwestelijke kust van
India, ingeklemd tussen de Arabische Zee en de Kaliamma-rivier. Als we mogen
afgaan op de personages die Tussen de aanslagen bevolken, dan biedt Kittur
een uitzonderlijke mix van slimmeriken en verdorven zielen, van up-and-coming
en losers, en van dichters en profeten, in een India zoals dat nog maar
nauwelijks beschreven is in de hedendaagse literatuur. Tussen de aanslagen is
een portret van het leven in een Indiaas stadje in de periode tussen de
moordaanslagen op IndiraGandhi in 1984 en haar zoon Rajiv in 1991. Adiga
beschrijft in zijn bejubelde stijl de klassenstrijd in zijn land met de felheid van een
underdog en de passie van een beeldenstormer. Tussen de aanslagen is een
briljant en gedurfd mozaïek van het leven in India. Met dezelfde nietsontziende
eerlijkheid als in De Witte Tijger vergroot Adiga opnieuw ons begrip van de
wereld waarin we leven.
Cet ouvrage traite des débuts de l’histoire du café, celle qui s’étend des débuts du
XVe jusqu’au XVIIIe siècle. Cette fort longue période reste de nos jours encore
largement méconnue. Pour l’essentiel, cette histoire s’est déroulée en dehors de
l’Europe, d’abord autour de la mer Rouge, puis sur le pourtour musulman de la
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Méditerranée et autour de l’océan Indien depuis l’Arabie jusqu’à Sumatra.Cet
ouvrage réunit les contributions de chercheurs travaillant dans le domaine de l’histoire
économique et sociale sur des aires culturelles aussi diverses que l’Empire ottoman, le
Monde arabe, l’Éthiopie, l’Inde, l’Asie du Sud-Est et l’Europe, à partir de fonds
d’archives très variés, mais aussi à partir de l’archéologie. En privilégiant l’analyse
sur la longue durée, les différentes contributions font porter l’intérêt sur le commerce
du café et sur les conditions sociales, politiques et culturelles, très variables selon le
lieu et l’époque, dans lesquelles s’est diffusée sa consommation, de même que sur la
façon dont production et commerce ont répondu à cette demande
Dubbel-biografie waarin parellellen getrokken worden tussen beide dictators en hun
totalitaire systemen.
Na jarenlange omzwervingen en een verblijf op een onbewoond eiland is Robinson
Crusoë met vrouw en kinderen neergestreken in een boerderijtje in Engeland. Maar het
bloed kruipt waar het niet kan gaan en Robinson verlangt steeds heviger naar een
nieuw zwerversavontuur. Na de dood van zijn vrouw trekt hij de weide wereld weer in
en hij keert terug naar het eiland. Hij stelt er orde op zaken met de kolonisten en
vervolgt zijn reis naar China.
Één miljoen dollar – dat is het bedrag dat Harvey Metcalfe, de koning van de
schimmige transacties, heeft binnengehaald met loze beloften van een olievondst en
snelle rijkdom. Vier mannen – de erfgenaam van een graafschap, een dokter in Harley
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Street, een kunsthandelaar in Broad Street en een docent in Oxford – zijn van de ene
op de andere dag straatarm. Maar ditmaal heeft Harvey de verkeerden bedrogen. De
gedupeerde mannen spannen samen en schaduwen hem van het casino van Monte
Carlo tot op de prestigieuze renbaan van Ascot en de geheiligde gazons van Oxford.
Hun plan is eenvoudig: de schurk het exacte bedrag afhandig maken dat hij van ze
gestolen heeft – tot op de laatste cent. Jeffrey Archer is een Britse auteur en voormalig
politicus. Hij was vijf jaar lid van het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het
Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in 1974 en heeft sindsdien meerdere
internationale bestellers geschreven, waaronder 'Kane & Abel' en de 'Clifton-kronieken'.
Naast thrillers schrijft hij korte verhalen en toneelstukken. In zijn autobiografische
trilogie 'Gevangenisdagboeken' doet hij verslag van de celstraf die hij moest uitzitten na
een veroordeling voor meineed. Jeffrey Archer is een van de meest succesvolle
auteurs van het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320 miljoen verkochte boeken
wereldwijd. Archer is getrouwd, heeft twee zoons en drie kleinkinderen en woont
afwisselend in Londen, Cambridge en op Mallorca.
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