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Awarded second place in the 2014 AJN Book of the Year Awards in the Critical
Care/Emergency Nursing category! The only pocket guide to cover CPR, ACLS,
and PALS! Here's all the information you need to respond to cardiac
emergencies in one pocket-sized book! This quick-reference guide provides easyto-access coverage of all three levels of care--infant, child, and adult--plus listings
for all drugs required for ACLS and PALS in both adult and pediatric dosages.
You'll also find the latest in PALS concepts and protocols and the ACLS
guidelines. Critical-thinking exercises and megacodes make it an ideal resource
to help you prepare for certification and recertification exams. Waterproof, writeon/wipe off pages are HIPAA-compliant and great for on the go. "Awesome study
tool for clinical practitioners and students! Lightweight and easy to carry in your
pocket. Tabs for quick access to ECGs, emergency drugs, megacodes, etc. I
carry this pocket guide with me to work daily. It has the latest ACLS, CPR, and
PALS guidelines at your fingertips. As an RN and nursing professor I have
purchased many study guides but this is one of the best and I recommend it for
my students." - Charlene Phelps, MSN, MA, EdD, PCCN, RN
WHO'S WHO OF AMERICAN WOMEN is the one essential reference to depend
on for accurate & detailed facts on American women of achievement. This new
edition includes in-depth biographical profiles of prominent, accomplished
women.
Logboek van een van de meest spectaculaire odyssees uit de tijd van de Tweede
Wereldoorlog. In mei 1943 stort een Amerikaanse bommenwerper in de Stille Oceaan en zinkt.
Boven het oceaanoppervlak verschijnt het hoofd van een jonge luitenant, de piloot van de
bommenwerper, die verwoede pogingen doet om op een stuk drijvend hout te klimmen. Zo
begint een van de meest indrukwekkende odyssees van de Tweede Wereldoorlog.
Hoofdpersoon is Louis Zamperini, die als hardloper uitblinkt tijdens de Olympische Spelen in
Berlijn en in de Tweede Wereldoorlog uitgroeit tot een toonbeeld van wilskracht en
doorzettingsvermogen.
Het reusachtige Engelse schip de Ibis staat op het punt een bij voorbaat tumultueuze reis over
de Indische Oceaan te maken. Het doel is om tegen China ten strijde te trekken in een grimmig
conflict dat later de Eerste Opiumoorlog (1839-1842) zou gaan heten. De bemanning van het
schip bestaat uit een bonte stoet personages: zeevaarders, verstekelingen, koelies en
criminelen. In een tijd van koloniale onrust brengt het lot een groep mensen uit India en het
Westen samen: van de berooide Indiase vorst Neel tot de bevrijde Amerikaanse slaaf Zachary
en van de gevluchte, jonge Indiase vrouw Deeti tot de vurige Française Paulette. Terwijl de
oude familiebanden steeds minder belangrijk worden, groeit de saamhorigheid tussen de
jaházbhai, de broeders van het schip. Dit epische, historische avontuur speelt zich af op de
woeste golven van de Indische Oceaan, op de welige papavervelden langs de Ganges en in
de exotische achtersteegjes van China. Maar het is bovenal het brede scala aan fascinerende
personages dat Zee van papaver tot een zo rijke, adembenemende leeservaring maakt.
Een weesjongen uit Bengalen wordt in westerse geest opgevoed en raakt verwijderd van zijn
land.
Includes names from the States of Alabama, Arkansas, the District of Columbia, Florida,
Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina,
Tennessee, Texas and Virginia, and Puerto Rico and the Virgin Islands.
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Het is 1839 en de spanning tussen China en Brits-Indië is tot het kookpunt
gestegen door het algehele verbod op opiumsmokkel. Er is geen oplossing in
zicht en de Britse overheid verklaart China de oorlog. Een van de benodigde
schepen voor de Eerste Opium-oorlog, de Hind, vaart naar het Oosten, van
Bengalen naar China. Tijdens de tumultueuze tocht komt een gevarieerde groep
reizigers samen, elk met een eigen reden voor zijn aanwezigheid. Onder deze
mensen bevinden zich Zachery Reid, een berooide zeeman op zoek naar zijn
eerste liefde en Shireen Mondi, een vastberaden weduwe die onderweg is naar
China om de erfenis van haar ex-man op te strijken. Vloed van vuur is een rijk
bevolkte en opwindende, prachtig geschreven roman, boordevol historische
details en adembenemende avonturen. Een schitterend boek om los te lezen,
maar bovenal het perfecte slot van het epische meesterwerk de Ibis-trilogie.
In september 1838 worden de opvarenden van het opiumvrachtschip de Anahita
en de Ibis, een schip dat een lading gevangenen en contractarbeiders uit
Calcutta naar Mauritius vervoert, door een storm op de Indische Oceaan
overvallen. Als de zee weer rustig is, zijn vijf passagiers verdwenen. Rivier van
mist is een meeslepende roman met een rijke schakering aan personages, die de
lezer onderdompelt in de betoverende wereld van de opiumhandel in de
negentiende eeuw. We maken kennis met buitenlandse handelaren in Fan-kweitown, een kleine buitenlandse enclave in Kanton, die rijk zijn geworden door
opium en koste wat kost hun machtspositie willen verdedigen. We volgen
Bahram Modi, een rijke parsische koopman uit Bombay, zijn half-Chinese zoon
Ah Fatt en de wees Paulette. De Eerste Opiumoorlog ligt ondertussen op de loer.
Door de verschillende invalshoeken, de wisseling van vertellers, de klankkleur
van hun accenten en de verschillende thema's is Rivier van mist een roman die
van begin tot eind boeit.
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