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‘Tijdens mijn werkende leven, waarin ik onderzoek deed naar
de Grieks-Romeinse Oudheid, ben ik keer op keer in
aanraking gekomen met Palmyra. Toen Palmyra onlangs
door de terroristische organisatie IS hardhandig met de grond
gelijk werd gemaakt, vloog een belangrijk deel van onze
cultuur en tegelijk van mijn studieobject letterlijk in stukken.
Ondanks mijn hoge leeftijd was het mijn plicht, als voormalig
professor en als mens, om te verklaren hoe verbijsterd ik ben
over deze onbegrijpelijke verwoesting en om een beeld te
schetsen van wat eens de pracht van Palmyra was, die we
vanaf nu alleen nog uit boeken kunnen kennen.’ Paul Veyne
'De bewering dat het allemaal was begonnen toen Sophie
Mol naar Ayemenem kwam, is maar een van de vele
manieren om de zaak te bekijken. Je zou evengoed kunnen
stellen dat het allemaal duizenden jaren geleden begonnen
is. Je zou kunnen stellen dat het is begonnen lang voordat
het christendom aankwam in een boot en Kerala
binnensijpelde als thee uit een theezakje. Dat het echt is
begonnen in de tijd dat de Liefdeswetten gemaakt werden.
De wetten die bepalen van wie je moet houden, en hoe. En
hoeveel.' Estha en zijn tweelingzus Rahel komen ter wereld in
het paradijselijke Zuid-Indiase Kerala. Ze groeien op in het
ouderlijk huis van hun mooie en mysterieuze moeder Ammu,
dat zij delen met hun gedesillusioneerde grootvader, hun
eigenzinnige grootmoeder, een oudtante die rouwt om haar
verloren liefde voor een jezuïetenpater, en hun veelbelovende
oom Chacko. De familie is ondernemend en welvarend, en de
tweeling groeit voorspoedig op, maar dan is er de
Verschrikking, het rampzalige voorval waardoor Estha en
Rahel, nauwelijks zeven jaar oud, in een noodlottige
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stroomversnelling terechtkomen en elkaar voor jaren uit het
oog verliezen. Het is deze tragedie die de familie als een
lange slagschaduw blijft achtervolgen. In De God van Kleine
Dingen ontrafelt Arundhati Roy op een verrassende, vitale en
diepzinnige manier de geschiedenis van twee bijzondere
kinderen die een onbevattelijk geheim met zich meedragen.
Arundhati Roy (1959) kreeg voor haar debuutroman De God
van Kleine Dingen, die in meer dan veertig talen werd
vertaald, in 1997 de Booker Prize. Sindsdien publiceerde ze
vijf non-fictieboeken. In 2017, twintig jaar na haar grootse
debuut, verscheen haar tweede roman, Het ministerie van
Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Ross en Wilson is de eerste keuze van reeds meer dan een
miljoen studenten sinds de eerste publicatie meer dan 50 jaar
geleden. Als een van de meest populaire handboeken voor
anatomie en fysiologie introduceert het de systemen en
functies van het menselijk lichaam en de effecten van ziektes
en aandoeningen op het normaal functioneren van het
lichaam. Meer dan eender welk handboek is Ross and Wilson
gekenmerkt door het gebruik van heldere taal aangevuld met
kleurrijke illustraties en een groot aanbod van interactieve
online-activiteiten voor een boeiende leerervaring. Ross and
Wilson is noodzakelijk studie en leesmateriaal voor ieder in
de ziekenzorg en vooral voor professionelen in opleiding in
de verpleging en aanverwande beroepen,
complementaire/alternatieve geneeskunde of voor paramedici
en ambulancepersoneel. Zorvuldig herwerkte tekst zonder
onnodige details om verwarring bij de student, nieuw aan dit
leervak, te vermijden Vele duidelijke illustraties in kleur met
diagrammen en foto's Reeks van paragrafen, punten- en
bulletlijst helpen bij het leren en herhalen van de leerstof
Leerdoelen voor paragrafen in elk hoofdstuk Lijst met veel
gebruikte voorzetsels, achtervoegsels en woordstammen in
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anatomie en fysiologie Appendix met biologische waarden als
referentie Toegang tot extra electronische bronnen, inclusief
animaties, inkleur oefeningen, studies, zelftestactiviteiten , en
weblinks Volledig herziende tekst met focus op de meest
voorkomende aandoeningen Nieuwe paragrafen over de
invloed van het verouderen op de lichaamssystemen om de
kernonderdelen van de leerstof te bestendigen en het
weerspiegelt ook de veroudering van onze bevolking Een
nieuw en gemakkelijk te gebruiken functie is toegevoegd voor
de uitgebreide en variërende selectie van populair web
gebaseerde online zelfevaluatie taken Extrra gekleurde
micrografie ën en foto's evenals bijgewerkte illustraties
Aangevulde verklarende woordenlijst voor een vlug en
gemakkelijk te gebruiken referentie naar veel gebruikte
terminologie.

'Verpleegkundige interventies' is de vertaling van
'Nursing Interventions Classification (NIC)'. Deze vierde,
herziene Nederlandse editie is gebaseerd op de zesde
Amerikaanse druk. Het boek biedt een gestructureerde
indeling (taxonomie) van verpleegkundige handelingen
en verrichtingen. De belangrijkste kenmerken van de
NIC zijn: - volledigheid: meer dan 500 interventies; evidence-based; - vanuit de bestaande praktijk
ontwikkeld; - weerspiegelt de actuele klinische praktijk en
recent onderzoek; - duidelijke en klinisch zinvolle
terminologie; - in het veld getoetst; - gecombineerd met
de NANDA-diagnoses.
'Een van haar beste boeken. Alleen al om hoe góéd ze
vertelt wat er met deze jonge mensen gebeurt is het de
moeite waard.' - El Cultural
Fosters greater understanding in cell and human biology,
genetics, microbiology and zoology. Engages student
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interest and builds habits of mind
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