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Dochter van de revolutie Teresa de la Caridad Doval 2005 Op een schoolwerkkamp ter ere van Fidel Castro ontdekt een 16-jarig Cubaans meisje de liefde en
begint ze te twijfelen aan het socialisme.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 '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 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
Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07 Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste
opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair en politicus
Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maﬃa heeft andere plannen en er staat een prijs op het hoofd
van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild vormen tegen chantage, moord en
ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen hun
laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford
verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de krijger De weg van het zwaard De
weg van de draak De ring van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
Zombie Notes ABG Interpretation and Worksheet Michele G. Kunz 2011-02-01 This laminated study chart includes the most important information
healthcare professionals must memorize to successfully understand and interpret arterial blood gasses (ABG). This information is also very helpful for the
American Heart Association (AHA) certiﬁcation exams for ACLS, BCLS, and PALS. Includes an easy to understand chart for ABG interpretation. The ABG ﬁlled-in
worksheet gives diﬀerent scenarios with the answers and explanation. Although a lot of information is included on the two pages, it is easy to see, easy to
read, and easy to follow. Many thousands of nurses and other healthcare professionals have used this study chart. These charts were ﬁrst developed by
Michele and Joe in 1985. They have progressed to their current form, and are kept up-to-the-minute accurate.¿Special Features: Mnemonics; Easy to read &
follow; Thick, heavy-duty, baked-on plastic lamination.¿Watch a video about this study guide in HD on YouTube.¿See more about this study guide on Amazon.
De Spaanse erfenis Carlos Fuentes 1992
Ars Poetica Aristoteles 2018-04-10 Elke gymnasiast heeft de drie eenheden moeten leren: tijd, plaats, handeling. ‘Ontknoping’ is zelfs een standaardbegrip
geworden. Toch hebben maar weinig mensen het boek gelezen waarin deze begrippen geïntroduceerd worden: de Poetica van Aristoteles. Logisch misschien,
want zonder voorkennis van de Atheense denkwereld en literaire tradities is dat een lastige opgave. Maar laat je niet afschrikken: in de nieuwe vertaling van
Paul Silverentand kan iedereen lezen waaraan alle toneelschrijvers zich door de eeuwen heen gehouden hebben. Ook de moderne. Voorkennis en belezenheid
zijn niet meer vanzelfsprekend. Daarom willen we met deze uitgave het werk toegankelijk maken voor iedereen die geïnteresseerd is in de universele
zeggingskracht van Aristoteles – zonder zich onnodig druk te hoeven maken om de historische achtergrond. Dat maakt deze uitgave bijzonder geschikt voor
studenten, scholieren en iedereen die meer wil weten over Aristoteles of de achtergronden van het moderne theater. De voorbeelden die Aristoteles geeft, en
ook de voetnoten, zijn helder voor alle niet-deskundigen. De inleiding geeft antwoord op vragen die bij het lezen kunnen opkomen.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan het beste bruidsmeisje ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is:
- de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in bed te belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk kan
het zijn? Nou, best moeilijk, want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de supersexy Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn
huwelijksaanzoek af - het brak haar hart, maar ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog te
veroveren! Ze doet enorm haar best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog steeds niet in - maar door de blik in zijn ogen smelt haar
voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-03-29 Waargebeurd verhaal van de auteurs van De fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar Joods meisje
verzamelt bewijsmateriaal voor het artsenproces in Neurenberg Hedy Epstein is een meisje als vele anderen. Ze is veertien jaar oud en leeft een rustig leven
met haar joodse familie in een klein Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de ochtend na de Kristallnacht. Het lukt haar ouders om Hedy te laten ontsnappen:
ze word op het Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de ramp van de Tweede Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar later keert ze terug naar
Duitsland, waar de processen tegen de nazi-misdadigers beginnen. Hedy gaat voor de Amerikaanse overheid werken: in de archieven moet ze bewijsmateriaal
verzamelen voor het Artsenproces in Neurenberg. In dit proces worden 23 artsen beschuldigd van onmenselijke experimenten op gevangenen in de
concentratiekampen. Naast het verzamelen van bewijsmateriaal zoekt ze in de archieven ook naar sporen van haar ouders, van wie ze voor het laatst wat
heeft gehoord uit Auschwitz. Het wordt een zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan en besluit te blijven vechten zonder op te geven. De pers over
De fotograaf van Auschwitz ‘Een ontroerend bewijs van de kracht van een man die vocht om zijn menselijkheid te bewaren in een tijd van mensonterende
wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een bescheiden maar onovertroﬀen getuige van de Holocaust.’ La Repubblica ‘Een gezicht bij de gruwelen.’ HDC-kranten, Boek
van de Dag
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over
hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige ﬁrst family die
boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige president van de
Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New
Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En een oudpresident heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te
redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare ﬁguren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Notes on Nursing Florence Nightingale 2017-05-12 This 2017 edition of Notes on Nursing is the ﬁrst in history to be made into a NURSING-STUDENTFRIENDLY EDITION with focus questions for each chapter, author quotes, and a full index that includes a glossary, word index, author bio, and additional
sources for nurses - all designed to make reading and studying this book much easier and much more enjoyable. A modern nurse can learn more from
Florence Nightingale with our edition than any edition published before in. Visit the publishers website to see inside the book, and much more detailed info
about this book. While medical knowledge has signiﬁcantly increased since Nightingale's time, her common sense and wisdom still form a solid basis for caring
for sick people today. Nightingale created higher standards for the nursing profession with this book. This helped transform nursing into the respectable
profession we know today. Notes on Nursing continues to provide an excellent resource for nurses. Special Features Used in This Book Foreword The foreword
has a discussion about the book's format and a discussion about the books subject. Section Headings These descriptive headings break the book down into
manageable sections for reading and for discussion. Focus Questions Key questions to prepare the reader for the concepts addressed in each chapter. A short
list of questions is highlighted at the beginning of each chapter. Glossary Medical and non-medical terminology used throughout the book are deﬁned to help
the reader better understand and learn more. Diﬃcult and obscure words and terms are underlined throughout the text and deﬁned in the glossary. Quotes
Important and interesting quotes from the author are highlighted in every chapter. Word Index The reader will have no trouble ﬁnding any of the important
subjects mentioned in the book. Foot Notes Used throughout the text. Additional Sources Extensive listing of the best books and websites related to the book's
topic are listed for further exploration. From The Preface The following notes are by no means intended as a rule of thought by which nurses can teach
themselves to nurse, still less as a manual to teach nurses to nurse. They are meant simply to give hints for thought to women who have personal charge of
the health of others. Every woman, or at least almost every woman in England, has, at one time or another of her life, charge of the personal health of
somebody, whether child or invalid - in other words, every woman is a nurse. Every day sanitary knowledge, or the knowledge of nursing - or in other words, of
how to put the constitution in such a state as that it will have no disease, or that it can recover from disease, takes a higher place. It is recognized as the
knowledge which every one ought to have - distinct from medical knowledge, which only a profession can have. If, then, every woman must at some time or
other of her life, become a nurse, i.e., have charge of somebody's health, how immense and how valuable would be the produce of her united experience if
every woman would think how to nurse. I do not pretend to teach her how, I ask her to teach herself, and for this purpose I venture to give her some hints.
Zombie Notes ACLS Certiﬁcation Exam Prep Michele G. Kunz 2011-01-01 This laminated study guide is for the American Heart Association Certiﬁcation class
and exam for ACLS - Advanced Cardiac Life Support. This study guide is available on Amazon.com.
BLS Certiﬁcation Exam Q&a with Explanations Michele G. Kunz 2017-01-15 This book is speciﬁcally geared toward healthcare students and new
healthcare professionals that are preparing to take the BCLS/BLS/CPR certiﬁcation exam for the ﬁrst time. This book will also give the seasoned healthcare
professional lots of great review information as well as a way to update themselves on the latest research and guidelines.
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in
hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze
bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit aan
Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke
avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke
situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol
verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het
onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor hun
onderlinge relatie betekenen?
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in
een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New
Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog
komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist
wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve –
eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele
uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle
ingrediënten die garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet je met het kat-en-muisspel
tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Hoe win je een verkiezing? / druk 1 Quintus Tullius Cicero 2016-02-15
Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee mooie dochters, een intelligente zoon en een
goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft alles wat haar hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend
vriendje, verstevigt Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in een donkere gevangenis. Jongste dochter Violet wordt
opgenomen in een inrichting en stevige medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met moeite bij elkaar gehouden
en wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid over Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder,
moeder is een indringende en intelligente thriller over de duistere kant van moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een
veelbesproken autobiograﬁsche roman over haar disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de omgeving van New York.
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje
in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan
toeristen en van het begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is
vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het verleden
haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet
weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
PALS Certiﬁcation Exam Q&A With Explanations Joseph C. Kunz Jr 2019-08-26 PALS Certiﬁcation Exam Q&A With Explanations will certainly help you pass
any Pediatric Advanced Life Support Certiﬁcation Course. As you look through the book, you will quickly see that this book's format is diﬀerent from all other
review and test preparation books. This book is speciﬁcally geared toward healthcare students and new healthcare professionals that are preparing to take
the PALS certiﬁcation exam for the ﬁrst time. This book will also give the seasoned healthcare professional lots of great review information as well as a way to
update themselves on the latest research and guidelines.Whichever certifying agency's program you are taking, either in a classroom or on the internet, this
book and its contents will help you succeed in this course. In this book we give you all the essential information that you will need to successfully pass the
certiﬁcation course and exam on your ﬁrst attempt. Joe and I have been teaching this course to healthcare professionals and students since 1984. We know
what works and what doesn't when it comes to helping our students be successful. We had to develop almost all of the study materials for our students by
ourselves because very little existed at the time. The Zombie Notes Study Charts were some of the ﬁrst study aids we developed to help our students learn a
large amount of information very quickly. We know that this format works very well because hundreds of thousands of healthcare professionals and students,
in hospitals and colleges all over the world, have used this handy, no-nonsense chart to help them successfully pass the ACLS certiﬁcation exams.Therefore, in
order for you to be successful on the certiﬁcation exam, and on the job, we expect you to memorize every bit of information contained within the Zombie
Notes Study Charts and within this book. It is essential that you know this information by heart and can recall it at a moment's notice. This information is not
only essential for the exam, but for your career, and the survival of your patients, as well.How This Book Will Help You-This book will help you pass the PALS
certiﬁcation exam on your ﬁrst attempt.-We have created a video for every topic and article in this book, all available on YouTube.com/MicheleKunz.-Lots of
practical and usable information and advice about the PALS class and exam.-101 practice questions that cover every possible medical and nursing scenario
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and topic on the PALS certiﬁcation exam.-No confusing wrong answers to clutter your brain.-Contains all the essential information for PALS exam success.-This
book, together with Michele's YouTube videos, will greatly reduce your test-taking anxiety.-All information in this book has been updated to the current
guidelines.-Michele is always available for your email questions about this book, or any aspect of nursing or hospital work.-Hot tips for surviving your ﬁrst
code.-Hot tips to help you memorize lots of new information.-Learn all of the biggest myths about the AED.Who This Book Is Meant For All licensed healthcare
providers and emergency responders such as: -Physicians (MD's, DO's, DPM's)-Nurses-Paramedics-Emergency Medical Technicians-Physician's AssistantsNurse Practitioners-Residents and Fellows-Medical and Nursing Students-Medical and Nursing Assistants-Dentists-For all licensed healthcare professionals
Publieke zaken in de marktsamenleving Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2015-12-15 Welke verwachtingen mogen we van
marktwerking hebben? Behartigt de markt de publieke belangen voldoende? Welke verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de overheid toe? In dit
rapport plaatst de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de discussie over marktwerking in het perspectief van de ingrijpende
maatschappelijke transformatie die zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken. De onderlinge verhoudingen tussen, maar ook binnen de domeinen markt,
overheid en samenleving zijn veranderd. Het marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht op het behartigen
van publieke zaken zal in de huidige marktsamen¬leving op een bredere leest moeten worden geschoeid dan waarop het marktwer¬kingsbeleid werd
ontworpen. De WRR werkt deze visie uit door in het bijzonder aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die het bedrijfsleven
toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe de overheid kan bevor-deren dat deze verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden genomen.
Zombie Notes EKG Basics Michele G. Kunz 2011-02-01 This laminated study chart includes the most important information healthcare professionals must
memorize to successfully understand and interpret electro-cardio grams (ECG/EKG). This information is also very helpful for the American Heart Association
(AHA) certiﬁcation exams for ACLS, BCLS, and PALS. Although a lot of information is included on the two pages, it is easy to see, easy to read, and easy to
follow. Many thousands of nurses and other healthcare professionals have used this study chart. These charts were ﬁrst developed by Michele in 1985. They
have progressed to their current form, and are kept up-to-the-minute accurate.¿Special Features: Mnemonics; Easy to read & follow; Thick, heavy-duty, bakedon plastic lamination.¿Watch a video about this study guide in HD on YouTube.¿See more about this study guide on Amazon.
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke
columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En
liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te
zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte
maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat
het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet
namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Who's who in American Nursing 1996
Fitness voor Dummies Suzanne Schlosberg 2004 Overzichtelijk opgebouwd wordt instructie gegeven over de wijze van aanpak, het opbouwen van conditie en
kracht, het werken aan lenigheid en trainen thuis of op de sportschool. Ook zijn er vele tips m.b.t. goede investeringen en waarschuwingen voor misleidende
informatie en apparatuur.
Morgen Van Zijde Zonder Vrees Merel Kindt 2008-07-11 De Experimentele klinische psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de emotionele
stoornissen, waaronder angststoornissen. Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen en staan na coronaire hartziekten op de
tweede plaats in de top 10 van ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen is eﬀectief, maar nog verre van optimaal. De angst
komt vaak weer terug. Het geheugen voor angst is sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het emotionele geheugen intact blijft, ligt de terugkeer van angst op de
loer. Vaak wordt aangenomen dat er een symmetrie is tussen het ontstaan en terugdringen van angst. Kortom, behandelingen zouden regelrecht kunnen
worden afgeleid uit kennis over het ontstaan van angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken. Gedragsverandering kent andere wetmatigheden dan
het ontstaan van emotionele stoornissen. In haar oratie zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel onderzoek naar de onderliggende mechanismen van
gedragsverandering noodzakelijk is voor de ontwikkeling van eﬀectievere behandelingen. Onderzoek zal zich niet alleen moeten richten op het versterken van
nieuw gedrag zoals in de afgelopen decennia, maar in de eerste plaats op het verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen dan zal angst permanent
kunnen worden teruggedrongen.
Als ik weg ben Abbi Glines 2016-08-26 De boeken van Abbi Glines worden steeds verslavender.' - Goodreads Mase Colt-Maning heeft altijd de voorkeur
gegeven aan zijn eenvoudige leven als boer in Texas boven zijn erfenis als zoon van een legendarische rockster. Sterker nog: hij gaat nauwelijks op bezoek bij
zijn vader in Rosemary Beach, zeker niet als dat betekent dat hij bij zijn kwaadaardige halfzus Nan moet overnachten. Dit verandert volledig als hij een razend
knappe schoonmaaktster hem toevallig wakker maakt met een valse maar levendige imitatie van de liedjes van een countryster... Reese Ellis is eindelijk vrij:
na een moeilijke jeugd grijpt ze de kans aan om schoon te maken bij de rijkste families van Rosemary Beach. Maar dan staat ze op het punt haar baan kwijt te
raken als ze een fout begaat in het huis van haar belangrijkste klant: Nan Dillon. Als een hete, halfnaakte vreemdeling met de nonchalante houding van een
echte cowboy haar te hulp komt, is ze geïntrigeerd - en al snel een beetje nerveus als hij interesse in haar toont. Reese heeft nog nooit een man ontmoet die
ze kan vertrouwen. Is Mase de uitzondering op de regel?
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love 2019-03-26 “Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan haar lezers
uit zich in krachtige en beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek voor op het strand, met een belangrijke nuance: het
enthousiasme en de prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de complexiteit van veranderende liefde, maar ook van veranderende
psyches. Het is een prachtige aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane
Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet het geweldig met haar
personages en haar beschrijvingen van de omgeving. De romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de auteur voor dit fantastische
begin van een serie die zeer vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het
tweede boek in de romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met het eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht
van haar baan, appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft verandering nodig in haar leven.
Ze gebruikt haar spaargeld om het historische huis te renoveren en er ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg
te openen naarmate Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat ze geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het
huis vereist ondanks haar inspanning dringende reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog steeds vastberaden om het haar moeilijk te
maken. En het ergste van alles: juist wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim dat alles zal
veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt naar New York en haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus Emily moet een
levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te houden in haar vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug
toe, evenals de man waar ze verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige nieuwe romantische serie die je zal laten
lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje liefde voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is binnenkort
verkrijgbaar.
Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler heeft België bezet. Leopold III wil in het land blijven. De koning ﬂirt met het nazisme. Dat zint de
Belgische regering in ballingschap in Londen niet. Zij wil de vorst naar Londen doen overlopen. De Belgische geheim agent Jef Van Hooﬀ moet Leopold III in
Laken een geheime boodschap bezorgen. hij is in het gezelschap van een vrouwelijke spion, een dubbelagent. Tijdens zijn levensgevaarlijke missie zitten de
nazi's hem op de hielen.
Dit leven is van jou Tatiana Rosnay de 2022-07-04 Roman
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste
voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow
Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij
mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft.
Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze
verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden
verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
Zombie Notes ACLS Terminology Michele G. Kunz 2015-03-01
Zombie Notes Shock and Stages of Shock Michele G. Kunz 2011-02-01 This laminated study guide gives you the three stages of shock with body reaction,
general signs and symptoms, and the general treatment. The eight shock types with the cause, common culprits, and eﬀect. This information is also important
for the ACLS, BCLS, PALS, and PEARS certiﬁcation exams. Although a lot of information is included on the two pages, it is easy to see, easy to read, and easy
to follow. Many thousands of nurses and other healthcare professionals have used this study chart. These charts were ﬁrst developed by Michele in 1985. They
have progressed to their current form, and are kept up-to-the-minute accurate.-Special Features: Mnemonics; Easy to read & follow; Thick, heavy-duty, bakedon plastic lamination.-Watch a video about this study guide in HD on YouTube.-See more about this study guide on Amazon.
ACLS Certiﬁcation Exam Q&a with Explanations Michele G. Kunz 2016-11-01 Updated and expanded for 2017. This book is speciﬁcally geared toward
healthcare students and new healthcare professionals that are preparing to take the ACLS certiﬁcation exam for the ﬁrst time. 101 questions with detailed
explanations. No confusing wrong answers. Covers all exam topics, including a review of ECG and drugs. Illustrated. 142 pgs
Zombie Notes ACLS Certiﬁcation Exam Preparation Michele G. Kunz 2004-12-01 ACLS memorization study guide for medical and nursing students and RN's,
MD's, LPN's, NP's, & PA's that are studying for the ACLS exam.
De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26 Kinderboeken over heksen: wat is daar nou niet leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde deel in de grappige serie
'Verhalen uit de Heksenkeet', voor lezers van 7 tot 10 jaar. Een tovertest voor de heksen in De Heksenkeet De Heksenkeet is een spannend huis met krakende
trappen en piepende deuren, waar regelmatig rare dingen gebeuren. Dat is niet zo verwonderlijk, want de vier bewoonsters - Sybil, Lidwien, Stella en Luna zijn niet alleen heks maar ook nog eens knettergek. In De tovertest krijgen de vier onverwacht bezoek. Flier Zater van de commissie van heksen en tovenaars
staat op de stoep van De Heksenkeet, om de heksen eens ﬂink aan de tand te voelen. Hij heeft namelijk gehoord dat er nog wel eens iets misgaat met hun
toverkunsten... De volgende ochtend begint een heuse tovertest. En er staat heel wat op het spel: als de opdrachten mislukken, mogen de heksen niet langer
in De Heksenkeet blijven wonen. Lukt het Stella, Luna, Sybil en Lidwien om Flier Zater te slim af te zijn? En is de tovenaar eigenlijk wel te vertrouwen? Femke
Dekker & Marieke Nelissen Femke Dekker en Marieke Nelissen (ill.) weten als geen ander wat jonge lezers aanspreekt. Beiden hebben al vele educatieve
kinderboeken op hun naam staan. 'Verhalen uit de Heksenkeet' is hun eerste gezamenlijke project. Met aanstekelijke humor in tekst en beeld laten ze
kinderen de magie van het lezen ontdekken.
Supernanny Marius Frost 2013-08-27 Kinderen hebben grenzen nodig! Met een regime van onvoorwaardelijke liefde, duidelijke regels en beloningen voor
goed gedrag verricht Jo Frost, beter bekend als Supernanny, wonderen bij kinderen. In de 20 jaar dat Jo met kinderen werkt, heeft zij alles wel eens
meegemaakt. Haar stevige maar eerlijke aanpak werkt bij iedereen; een vast patroon, consequent zijn, verbale waarschuwingen en time-outs bij slecht
gedrag, gecompenseerd met veel complimenten en aandacht. Of je nu een baby hebt die niet doorslaapt of een peuter met uitzinnige driftbuien: Jo weet
precies wat je moet doen! Met als vaste pijlers: prijzen en belonen consequent zijn routine grenzen discipline waarschuwingen uitleg zelfbeheersing
verantwoordelijkheid ontspanning
De Zweed Robert Karjel 2015-10-28 Ernst Grip van de Zweedse veiligheidspolitie krijgt de opdracht naar Amerika te reizen om vast te stellen of een gevangen
terrorist een Zweeds staatsburger is. Op de basis weigert de gevangene echter ook maar één woord te zeggen. Grip en zijn Amerikaanse collega Shauna
Friedman blijken mijlenver van elkaar af te staan in hun ideeën over de oorlog tegen terreur, maar hebben elkaar ook nodig. Geen van beiden is wie hij zegt te
zijn, en om zijn eigen dubbelleven geheim te houden moet Grip steeds ingrijpender beslissingen nemen.
Een morgen voor Ingeborg Lauraine Snelling 2013-04-16 De droom van hun eigen boerderij en een goed leven in Amerika lokte Roald en Ingeborg
Bjorklund weg uit Noorwegen, om de prairies van het Amerikaanse Dakota te ontginnen. Als Roald tijdens een hevige sneeuwstorm verdwijnt, verandert
Ingeborgs droom in een nachtmerrie. Onder bijna onmogelijke omstandigheden en overmand door verdriet vecht Ingeborg voor haar gezin en haar
boerderij.Dan wordt het lente en komt Haakan, een verre neef van Roald, haar helpen met het zware werk op het land. Na de kille winter kan Ingeborg de
vreugde die Haakan in haar leven brengt niet langer ontkennen.Maar ook Roalds broer komt uit Noorwegen over om de familie te helpen. Het wordt er
bepaald niet gemakkelijker op in het kleine huisje op de prairie
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme
heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld
voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde voor
haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar
Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op
het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige
liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel
allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door
haar... toch?
Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26 Rot toch op met je romans vol rare schijnproblemen trauma’s en neuroses en mensen die alsmaar wenen niets is
er minder interessant dan je – burps – binnenwereld hou toch op met ons met al die onzin te vervelen Het zeventiende boek van Christophe Vekeman is niets
minder dan de eerste musical in de geschiedenis van de wereldliteratuur. Carwash vertelt het verhaal van twee jonge geliefden die in een kleine truck een
grote lading jeans naar ’t verre Bullet moeten brengen. Of is het toch iets anders dat zij vervoeren? Wie zal het zeggen? Eén ding staat vast: Carwash is een
buitengewoon meeslepend boek dat onweerstaanbaar inviteert tot meeleven, lachen en zelfs meezingen. Een zonovergoten verhaal dat je zult verslinden,
handenwrijvend en breed grijnzend, met eenzelfde zorgeloze gretigheid als waarmee je vroeger naar je favoriete jeugdserie op tv keek.
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