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Taking an interdisciplinary approach in its comprehensive coverage of current drug issues, Maisto/Galizio/Connors' DRUG USE AND MISUSE, 9th Edition, weaves historical, social,
psychological, cultural, biological and medical perspectives as it emphasizes the idea that a drug's effects depend not only on its properties, but also on the psychological and biological
characteristics of its user. Thoroughly updated with the latest research, emerging social trends and legal changes, the new edition includes the most current survey data available on patterns
of drug use in the U.S. and other countries as well as the most recent data available from the Center for Behavioral Health Statistics and Quality and the National Survey on Drug Use and
Health (SAMHSA). Timely end-of-chapter essays and critical thinking questions help you focus on the real-world application of chapter concepts. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Dit boek behandelt de theorie en pikt en passant ook nog kernenergie mee en een hoop natuurkunde.
A fusion of the full-length and briefer versions that preceded it, Weiten's PSYCHOLOGY: THEMES AND VARIATIONS, 11th Edition combines a superb thematic organization with practical
applications and examples that help readers see beyond research to big-picture concepts. Often described as challenging yet easy to learn from, the book surveys psychology's broad range of
content while illuminating the process of research and its relationship to application, showing both the unity and diversity of psychology's subject matter and helping learners master the basic
concepts and principles of psychology with as little struggle as possible. Weiten's themes provide unifying threads across chapters that help readers to see the connections among different
research areas in psychology. A dynamic illustration program further enhances these themes. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may
not be available in the ebook version.
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.
Behandeling van de kringlopen van het leven.
Committed to Excellence in the Landmark Tenth Edition. This edition continues the evolution of Raven & Johnson’s Biology. The author team is committed to continually improving the text,
keeping the student and learning foremost. We have integrated new pedagogical features to expand the students’ learning process and enhance their experience in the ebook. This latest
edition of the text maintains the clear, accessible, and engaging writing style of past editions with the solid framework of pedagogy that highlights an emphasis on evolution and scientific
inquiry that have made this a leading textbook for students majoring in biology and have been enhanced in this landmark Tenth edition. This emphasis on the organizing power of evolution is
combined with an integration of the importance of cellular, molecular biology and genomics to offer our readers a text that is student friendly and current. Our author team is committed to
producing the best possible text for both student and faculty. The lead author, Kenneth Mason, University of Iowa, has taught majors biology at three different major public universities for more
than fifteen years. Jonathan Losos, Harvard University,, is at the cutting edge of evolutionary biology research, and Susan Singer, Carleton College,, has been involved in science education
policy issues on a national level. All three authors bring varied instructional and content expertise to the tenth edition of Biology.
The Biology Laboratory Manual by Vodopich and Moore was designed for an introductory biology course with a broad survey of basic laboratory techniques. The experiments and procedures are simple, safe,
easy to perform, and especially appropriate for large classes. Few experiments require more than one class meeting to complete the procedure. Each exercise includes many photographs, traditional topics,
and experiments that help students learn about life. Procedures within each exercise are numerous and discrete so that an exercise can be tailored to the needs of the students, the style of the instructor, and
the facilities available.
Als een gevoelig meisje opgroeit, gaat dit niet zonder problemen.
Inleidend overzicht van het gehele vakgebied van management.
Jake Raven, expecting to dislike her new stepsister and stepbrother, ends up helping them protect an alien from another dimension as he flees from mysterious pursuers with the ability to alter time.
Filosofie voor beginners maakt op een uitermate originele wijze de leek wegwijs in de filosofie, een terrein dat veel mensen direct geneigd zijn als 'moeilijk' te bestempelen. Filosofie voor beginners verklaart
en illustreert - het boek bevat zo'n driehonderd originele tekeningen van de auteur - moeilijke filosofische begrippen op een manier die ze toegankelijk maakt voor degene die weinig of niets van filosofie
afweet. De tekeningen hebben een cartoonachtig karakter en zijn juist daardoor een goede hulp bij het verhelderen van complexe filosofische begrippen en theorieën. Filosofie voor beginners geeft een
beknopte inleiding in de filosofie. Het begint bij de oude Grieken en schetst de verdere geschiedenis van de filosofie tot en met de behandeling van eigentijdse filosofen. Een docent filosofie over dit boek: 'Zo
kan dit boek de leemten vullen in de bibliotheken van het voortgezet onderwijs, maar ook in de boekenkasten van tieners en volwassenen.'
THE MADER/WINDELSPECHT STORY... The twelfth edition of Biology is a traditional, comprehensive introductory biology textbook, with coverage from Cell Structure and Function to the Conservation of
Biodiversity. The book, which centers on the evolution and diversity of organisms, is appropriate for any one- or two-semester biology course. Biology, 12th Edition is the epitome of Sylvia Mader's expertise.
Its concise, precise writing-style employs lucid language to present the material as succinctly as possible, enabling students—even non-majors—to master the foundational concepts before coming to class.
“Before You Begin”, “Following the Themes”, and “Thematic Feature Readings” piece together the three major themes of the text—evolution, nature of science, and biological systems. Students are
consistently engaged in these themes, revealing the interconnectedness of the major topics in biology. Sylvia Mader typifies an icon of science education. Her dedication to her students, coupled with her
clear, concise writing-style has benefited the education of thousands of students over the past three decades. The integration of the text and digital world has been achieved with the addition of Dr. Michael
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Windelspecht’s facility for the development of digital learning assets. For over ten years, Michael served as the Introductory Biology Coordinator at Appalachian State University—a program that enrolls over
4,500 non-science majors annually. Michael is the lead architect in the design of McGraw-Hill's Connect Plus and LearnSmart media content for the Mader series. These assets allow instructors to easily
design interactive tutorial materials, enhance presentations in both online and traditional environments, and assess the learning objectives and outcomes of the course.

Verloren familie van Lisa Wingate vertelt op meeslepende wijze het verhaal van drie jonge vrouwen die op zoek zijn naar hun familie in de nasleep van de Amerikaanse burgeroorlog (1875).
Verloren familie van Lisa Wingate – auteur van Kinderen van de rivier – vertelt het ontroerende verhaal van drie jonge vrouwen op zoek naar hun familie na afloop van de Amerikaanse
burgeroorlog. Voor de lezers van Een keukenmeidenroman en De ondergrondse spoorweg. Louisiana, 1875. De Amerikaanse Burgeroorlog is net ten einde als drie jonge vrouwen, tegen wil
en dank elkaars metgezellen, beginnen aan een hachelijke zoektocht. Lavinia, de verwende erfgename van een noodlijdende plantage, Juneau Jane, haar creoolse halfzus, en Hannie,
Lavinia’s voormalige slavin. Ieder draagt haar eigen geheimen met zich mee tijdens hun reis. Voor Lavinia en Juneau Jane staat de erfenis op het spel, maar Hannie – als kind van haar
familie gescheiden – heeft een heel andere missie: haar familie, die de hoop had om ooit in Texas in vrijheid te leven, na al die jaren terugvinden. In haar eigen, meeslepende stijl brengt Lisa
Wingate in Verloren familie enkele schrikbarende verhalen tot leven van de historische ‘Verloren vrienden’-krantenadvertenties, waarmee bevrijde slaven na de Burgeroorlog wanhopig
probeerden hun dierbaren terug te vinden.
Inleiding tot leven en werk van de Duitse filosoof (1818-1883).
This lavishly-illustrated volume, first published in 1976 and back by popular demand, presents the full story of the design and construction of every British battleship and battlecruiser class that
served in World War II--from the Queen Elizabeth class to the Vanguard. Noted authors Alan Raven and John Roberts include a comperehensive review of each ship's initial configuration and
refits as well as developments in weapons, gunnery, fire control, radar, protection, and propulsion. There are also sections devoted to combat actions involving British battleships and
comparisons with battleships of other navies. Six hundred photographs and illustrations, including sixteen fold-out pages, complement the authoritative history of the vessels. For other books
in the battleship series, see page 26.
'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
Uwe Timm vertelt in deze roman het verhaal van Lena Brückner. In april 1945 neemt ze een jonge marinesoldaat mee naar huis. De liefde is nog maar net ontloken als Hamburg capituleert.
Omdat Lena de soldaat nog niet kwijt wil, verzwijgt ze het einde van de oorlog en vertroetelt hem, tot hij op een dag zijn smaakvermogen verliest. De ontdekking van de curryworst is het
grappigste en misschien wel ontroerendste boek van Uwe Timm. Het verhaal wortelt in het leven van de schrijver zelf, maar ontstijgt de persoonlijke anekdotiek door een groot gevoel voor het
bijzondere in het leven van gewone mensen. Uwe Timm is een van de grote romanciers van Duitsland. Van hem verschenen in Nederlandse vertaling onder andere Mijn broer bijvoorbeeld,
Rood, Halfschaduw en De macht van begeerte. Zijn werk werd veelvuldig bekroond.
DRUG USE AND ABUSE, 8th Edition, takes an interdisciplinary approach in its coverage of current drug issues. It weaves historical, social, psychological, cultural, biological, and medical
perspectives -- emphasizing the idea that a drug's effects depend not only on its properties, but also on the biological and psychological characteristics of its user. This theme is highlighted
throughout, and is prominent in discussions of the individual classes of drugs, as well as in the chapters on pharmacology and psychopharmacology. Important Notice: Media content
referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.

Preceded by Sabiston textbook of surgery / [edited by] Courtney M. Townsend Jr. ... [et al.]. 19th ed. 2012.
The seventh edition of this book includes chapter overviews, checkpoints, detailed summaries, summary tables, a list of key terms and end-of-chapter questions. There is also a
new chapter on recombinant DNA technology, plant biotechnology, and genomics.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft
moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de
man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Committed to Excellence in the Landmark Tenth Edition. This edition continues the evolution of Raven & Johnson's Biology. The author team is committed to continually
improving the text, keeping the student and learning foremost. We have integrated new pedagogical features to expand the students' learning process and enhance their
experience in the ebook. This latest edition of the text maintains the clear, accessible, and engaging writing style of past editions with the solid framework of pedagogy that
highlights an emphasis on evolution and scientific inquiry that have made this a leading textbook for students majoring in biology and have been enhanced in this landmark Tenth
edition. This emphasis on the organizing power of evolution is combined with an integration of the importance of cellular, molecular biology and genomics to offer our readers a
text that is student friendly and current. Our author team is committed to producing the best possible text for both student and faculty. The lead author, Kenneth Mason, University
of Iowa, has taught majors biology at three different major public universities for more than fifteen years. Jonathan Losos, Harvard University, is at the cutting edge of
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evolutionary biology research, and Susan Singer, Carleton College, has been involved in science education policy issues on a national level. All three authors bring varied
instructional and content expertise to the tenth edition of Biology.
Een dorpsgemeenschap verdeeld door hebzucht, lafheid en angst. Een man achtervolgd door een verleden vol pijn en verdriet. Een meisje op zoek naar geluk. Een oude vrouw
ziet de duivel arriveren... De nieuwe roman van Paulo Coelho is een meeslepende geschiedenis waarin de menselijke integriteit zwaar op de proef wordt gesteld. "Met De duivel
en het meisje besluit ik de trilogie Op de zevende dag... De andere delen daarvan zijn Aan de oever van de Piedra huilde ik en Veronika besluit te sterven. De drie boeken
behandelen een week uit het leven van gewone mensen die zich plotseling geconfronteerd zien met liefde, dood en macht. Mijn opvatting is altijd geweest dat ingrijpende
veranderingen, in het individu evenzeer als in de samenleving, zich voltrekken in zeer korte tijd. Wanneer we er het minst op bedacht zijn, plaatst het leven ons voor een
uitdaging door onze moed en veranderingsgezindheid op de proef te stellen. Op zo'n moment kunnen we onmogelijk doen alsof er niets aan de hand is, of aankomen met de
smoes dat we er nog niet klaar voor zijn." Paulo Coelho in het voorwoord van De duivel en het meisje. Het kleine Viscos, een door tijd en wereld vergeten gehucht hoog in de
bergen, wordt het toneel van een verontrustende veldslag wanneer zich daar een vreemdeling meldt. De komst van deze mysterieuze man heeft tot gevolg dat het dorp
betrokken raakt bij een listig spel, dat onuitwisbare sporen zal achterlaten in het leven van de inwoners. Hij komt uit een ver land en wil voor zichzelf het antwoord vinden op de
vraag die hem kwelt: is de mens in diepste wezen goed of slecht? In De duivel en het meisje wordt de integriteit van de dorpsbewoners zwaar op de proef gesteld.
The standard-setting reference in medical toxicology—trusted as the leading evidencebased resource for poison emergencies A Doody's Core Title for 2017! For decades, one
name has been synonymous with the most respected, rigorous perspectives on medical toxicology and the treatment of poisoned and overdosed patients: Goldfrank's
Toxicologic Emergencies. Presented in full color, Goldfrank’s delivers essential, patientcenteredcoverage of every aspect of poison management. The editors and authors are
recognized as preeminent scholars in their specialties and provide unmatched coverage of all aspects of toxicologic emergencies, from pharmacology and clinical presentation to
cutting-edge treatment strategies. Goldfrank's Toxicologic Emergencies, Tenth Edition begins with an examination of medical toxicology principles and techniques. It then reviews
the biochemical, molecular, and pathophysiologic basis of toxicology, followed by an intense focus on toxicologic principles related to special patient populations. Features Case
studies enhance your understanding of the clinical application of the text material Practical focus on the pathophysiologic basis of medical toxicology The Antidotes in Depth
sections delivers the expertise of toxicologists across the world as they present treatments for critically ill poisoned and overdosed patients and allow you to easily identify key
issues relating to the use of complex and often unfamiliar therapies The principles of risk management, medicolegal decision making, patient safety, post mortem toxicology and
the assessment of ethanol induced impairment described in chapters and Special Considerations emphasize the interface between medical toxicology, the law, and quality care
Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.
ANATOMY AND PHYSIOLOGY FOR SPEECH, LANGUAGE, AND HEARING, Fifth Edition, provides a solid foundation in anatomical and physiological principles relevant to communication
sciences and disorders. Ideal for speech-language pathology and audiology students, as well as practicing clinicians, the text integrates clinical information with everyday experiences to reveal
how anatomy and physiology relate to the speech, language, and hearing systems. Combining comprehensive coverage with abundant, full-color illustrations and a strong practical focus, the
text makes complex material approachable even for students with little or no background in anatomy and physiology. Thoroughly updated to reflect current trends, techniques, and best
practices, the Fifth Edition of this acclaimed text is supported by innovative Anatesse learning software—now accessible online via PC, Mac, and tablet devices—featuring tutorials, interactive
quizzes, and other resources to help students of all learning styles master the material and prepare for professional licensing exams. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook version.
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere
menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener zou kunnen
zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar
komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de mens.
Op de dag dat Edwidge ontdekt dat ze zwanger is, hoort ze dat haar vader ongeneeslijk ziek is. Ze neemt direct contact op met de broer van haar vader in Haïti. Oom Joseph is als een
tweede vader voor Edwidge: ze woonde jarenlang bij hem in huis, tot ze op haar twaalfde herenigd kon worden met haar ouders in New York. Vol compassie en ontzag vertelt Edwidge het
levensverhaal van de twee broers. Hoe oom Joseph haar opvoedde en hoe hij op een dag zijn stem verloor, waardoor hij niet meer kon preken in de kerk die hij zelf had gebouwd. En hoe
haar ouders een nieuw leven begonnen in Amerika, waar ze voortdurend vreesden voor de veiligheid van familie en vrienden die in Haïti achterbleven. Edwidge Danticat schreef met Vaarwel,
broer een diep ontroerend familierelaas over de levens en de dood van twee broers, en haar liefde voor hen beiden.
The Living World is often considered a student favorite. George Johnson has written this non-majors textbook from the ground up to be an engaging and accessible learning tool with an
emphasis on "how things work and why things happen the way they do". The Living World focuses on concepts rather than terminology and technical information, and features a
straightforward,clear writing style and a wide variety of media assets to enhance the content of the textbook. Every chapter of this 9th edition is focused directly on the relevance of its content
to today’s students. When the discussion of a topic is linked to a student’s own experience, it does not seem so unapproachable, and the utility of learning it is far easier to accept.
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