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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 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.
In this book, the author proposes the existence of a continuum of aggressive marginalisation phenomena, ranging from the
unfortunately commonplace experiences of prejudice, discrimination and bullying behaviour, through to genocide. Attempts made
by researchers and practitioners to understand, counter and prevent bullying behaviour are reviewed. A key finding has been that
the success that has been accrued has been limited, especially when the case of those who belong to so-called ‘minority’ groups
(who are often the target of prejudice outside of the school gates) is considered; it is suggested that future anti-bullying actions
should meaningfully engage with prejudice as an underlying factor. After a critical consideration of the various psychological
understandings of aggression, aggressive behaviour and marginalisation has been made, the author goes on to introduce and
assess an eight-stage model of physical genocide, based primarily on insights from social cognitive psychology, and exemplified in
the history of the Lakota-Cheyenne Campaign (1864–1890). This is followed by a consideration of the cultural genocide levelled
against indigenous peoples (exemplified in the Sami people in Norway, and indigenous peoples of North America), as
implemented through the actions of educational systems and educators. The book ends with some suggestions being made
regarding our potential to address the ‘One’ and ‘Other’ mindset that is proposed as underlying the continuum of aggressive
marginalisation phenomena – through the psychological understandings that we can offer, the educational practice that we can
provide, and in the conscious acts of the affirmation of humanity we can make in our individual and collective choices. Stephen
James Minton is a lecturer in the psychology of education at the School of Education, Trinity College Dublin, Ireland. He has
extensive experience in the fields of anti-bullying research and practice, and is interested in the histories and psychosocial
situations, and especially the educational experiences, of marginalised people and groups.
ZoologyMcGraw-Hill Education
"The commercial landings of threatened and endangered species of marine turtles throughout U.S. waters have never been
reported in detail. The early commercial sea turtle landings were sporadically collected and were published in a series of U.S.
Government fisheries documents. Unfortunately, they have never been collated and summarized into a single data base or
document. These are important base-line fisheries data on U.S. threatened and endangered species of sea turtles and provide
considerable insight into the sociology and economics of the turtle fishery. Additionally, these data also provide basic biological
information, such as species composition, seasonality, and sizes. These factors are necessary for understanding the ecology of
these unique reptiles and enable resource managers to formulate sound management and conservation strategies, as mandated
by the Endangered Species Act of 1973, and subsequent amendments. In this report, I summarize the commercial U.S. sea turtle
landings as reported by the U.S. Fisheries Commission, Bureau of Commercial Fisheries and National Marine Fisheries Service
for the continental U.S., Puerto Rico, and Hawaii"--Introduction
The 10th edition of Zoology continues to offer students an introductory general zoology text that is manageable in size and
adaptable to a variety of course formats. It is a principles-oriented text written for the non-majors or the combined course,
presented at the freshman and sophomore level. Introducing SmartBook! For the first time Zoology, 10th edition is supported by
SmartBook, an online learning tool that merges an eBook with adaptive assessments, creating an individualized experience for the
students, adapting to their learning.
An interactive introduction to working with animals Zoology for Kids invites the next generation of zoologists to discover the animal
kingdom through clear, entertaining information and anecdotes, lush color photos, hands-on activities, and peer-reviewed
research. Young minds are introduced to zoology as a science by discussing animals' forms, functions, and behaviors as well as
the history behind zoos and aquariums. Related activities include baking edible animal cells, playing a dolphin-echolocation game,
and practicing designing an exhibit. Young readers can peek into the world of zookeepers and aquarists, veterinarians, wildlife
researchers, and conservationists as they “train” their friends, mold a tiger's jawbone, and perform field research in their own
backyard. This engaging resource provides readers with new knowledge, a healthy respect for the animal kingdom, and the idea
that they can pursue animal-related careers and make a difference to preserve and protect the natural world.
This is an up-to-date zoology lab manual, which can be used with any general zoology text on the market.
Het vervolg op de internationale bestseller Warcross De Warcross-kampioenschappen kostten Emika Chen bijna haar leven. Nu
ze de waarheid achter Hideo’s nieuwe NeuroLink-algoritme kent, kan ze de enige persoon waar ze altijd tegenop heeft gekeken
en waarvan ze altijd heeft gedacht dat hij aan haar kant stond, niet langer meer vertrouwen. Vastbesloten om een einde te maken
aan Hideo’s wrede plannen, werkt Emika samen met de Phoenix Riders. Ze ontdekt ook dat Hideo niet haar enige probleem is:
iemand heeft een prijs op haar hoofd gezet, en Zero is haar enige kans om in leven te blijven. Maar al snel blijkt dat Zero niet is
wie hij lijkt, en zijn bescherming komt haar duur te staan. Emika zit gevangen in een web van verraad en de toekomst van de vrije
wil staat op het spel. Hoe ver zal Emika gaan om de man van wie ze houdt neer te halen? Over Warcross: 'Marie Lu's Warcross is
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anders dan alles wat ik ooit gelezen heb: knap, slim en romantisch, maar ook vol kleur, actie en snelheid. Ik vloog door dit boek
heen, het is gewoon fantastisch!' Sabaa Tahir, auteur van Vuur en as 'Een sterke en originele YA-fantasyroman. Warcross is een
perfecte balans tussen een goede worldbuilding, een sterk hoofdpersonage, spanning, romantiek en heel veel vaart.' Hebban.nl
The 8th edition of Zoology continues to offer students an introductory general zoology text that is manageable in size and
adaptable to a variety of course formats. It is a principles-oriented text written for the non-majors or the combined course,
presented at the freshman and sophomore level. Zoology is organized into three parts. Part One covers the common life
processes, including cell and tissue structure and function, the genetic basis of evolution, and the evolutionary and ecological
principles that unify all life. Part Two is the survey of protists and animals, emphasizing evolutionar.
Aan de westkust van Turkije ligt het eiland Lesbos, dat door een lagune vrijwel in tweeën is verdeeld. Dit is de plek waar, 2400
jaar geleden, Aristoteles besloot zich te gaan verdiepen in de natuurlijke wereld. Iedereen kent Aristoteles als filosoof – maar dat
hij ook voor de biologie van enorm belang is geweest, is een beetje vergeten. Hij schreef alles op wat hij over de dierenwereld kon
zeggen, teksten die bekendstaan onder de naam Historia Animalium. Eeuwenlang trokken wetenschappers er niet meer op uit om
te kijken hoe de natuur erbij lag: ze sloegen simpelweg Aristoteles erop na. Vanaf de zeventiende eeuw kwam het tegengeluid:
‘Bestudeer de natuur! Niet de boeken!’ Zo verdween Aristoteles langzaam uit de wetenschappelijke canon. Nu is het tijd voor een
herwaardering: Armand Leroi herstelt in dit boek de reputatie van Aristoteles de wetenschapper. Niet alleen was hij de eerste
bioloog, hij is nog steeds een van de grootste. Met De lagune geeft Leroi werkelijk een nieuwe visie op leven en werk van de
filosoof.
In Balkanschimmen doet bestsellerauteur Robert D. Kaplan verslag van de reizen die hij aan het einde van de jaren tachtig door de Balkan
maakte. Hij voorzag een tragedie, die ieders voorstellingsvermogen te boven zou gaan. Kaplan bezocht gebieden die destijds nog niet in de
belangstelling stonden. Zijn verhaal wekt weinig interesse totdat Joegoslavië in 1991 uiteenvalt en de voormalige Joegoslaven zich aan
gruweldaden jegens elkaar te buiten gaan. Balkanschimmen wordt in de Verenigde Staten een invloedrijke bestseller, die Kaplans reputatie
in één klap vestigt. De Amerikaanse president Clinton zou zo onder de indruk van het boek geraakt zijn, dat hij lang aarzelde alvorens zich in
de Joegoslavische burgeroorlogen te mengen. Kaplan zelf heeft overigens altijd gepleit voor ingrijpen door de buitenwereld, zoals onder
meer blijkt uit de bijdrage voor de New York Times die als epiloog in de Nederlandse editie van Balkanschimmen is opgenomen. Kaplan is
ervan overtuigd dat, als Servië niet in toom gehouden wordt, ook Bulgarije, Roemenië en Griekenland gevaar lopen. Kaplan wordt inmiddels
in één adem genoemd met visionairs als Francis Fukuyama en Samuel Huntington. de Volkskrant Er zijn boeken die je niet loslaten, die in je
hoofd blijven rondspoken nadat je de laatste bladzijde hebt gelezen. De Haagsche Courant Robert D. Kaplan is schrijvend redacteur van The
Atlantic Monthly. Hij is auteur van onder meer Reis naar de einden der aarde en Het einde van Amerika.
This laboratory manual is best known for its ability to help students develop critical and creative reasoning skills in investigating science. Dr.
Mader provides step-by-step procedures and hands-on activities to help students learn the concepts of biology. This manual covers the entire
field of general biology. This manual is color customizable so that instructors can build a manual to fit the way they teach their course.
Mader includes revised coverage of animal behaviour and ecology as well as a wealth of new focus boxes which highlight topics of high
interest and relate biology to everyday life. This text is linked to a web site offering extended chapter outlines.
The new 7th edition of "Zoology" continues to offer students an introductory general zoology text that is manageable in size and adaptable to
a variety of course formats. It is a principles-oriented text written for the non-majors or the combined course, presented at the freshman and
sophomore level. "Zoology" is organized into three parts. Part One covers the common life processes, including cell and tissue structure and
function, the genetic basis of evolution, and the evolutionary and ecological principles that unify all life. Part Two is the survey of protists and
animals, emphasizing evolutionary and ecological relationships, aspects of animal organization that unite major animal phyla, and animal
adaptations. Part Three covers animal form and function using a comparative approach. This approach includes descriptions and full-color
artwork that depict evolutionary changes in the structure and function of selected organ systems.
De bekentenissen van Nat Turner verscheen in 1967 en leverde William Styron schitterende kritieken en een jaar later de Pulitzerprijs voor
fictie. Maar het bracht ook een storm aan kritiek teweeg van zwarte intellectuelen die het boek ahistorisch, clichématig en zelfs racistisch
noemden. Openbare lezingen mondden uit in ruzie, een geplande verfilming werd afgezegd. De roman vertelt het waargebeurde verhaal van
de enige effectieve opstand in de geschiedenis van de Amerikaanse slavernij. In de zomer van 1831, in een afgelegen streek in Virginia,
voelde een opmerkelijke zwarte dominee, Nat Turner genaamd, zich geroepen door de Heer om iedere blanke in het gebied te doden. Styron
baseerde zijn verhaal op de bestaande bekentenis van Turner, opgebiecht aan diens advocaat vlak voor zijn terechtstelling. De
bekentenissen van Nat Turner wordt verteld door Nat zelf terwijl hij de koude herfstdagen in de gevangenis slijt, in afwachting van zijn
executie. Het meeslepende verslag bestrijkt Nats hele leven en bereikt zijn gruwelijke hoogtepunt op die bloedige dag in augustus.

A world list of books in the English language.
Arranged logically to follow the most widely adopted course structure, this text will leave students with a full understanding of the
unique structure, function, and living patterns of all vertebrates.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know
it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see
the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around
the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other
nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and
made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an
important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Na het grote succes van Moesson, komt Robert Kaplan nu met een nieuw visionair werk: De wraak van de geografie. Robert D.
Kaplan bespreekt hoe mensen en ideeën weliswaar invloed hebben op de loop van gebeurtenissen, maar dat de geografie
uiteindelijk bepalend is voor de loop van de geschiedenis. Hij biedt ons een geheel nieuwe blik op de Europese schuldencrisis,
legt uit waarom Rusland zo paranoïde is, geeft een verklaring voor de onverbiddelijkheid van de Chinese macht, laat zien hoe
India in de knel zit tussen haar directe buren, bepleit waarom Iran de ware spil van EurAzië is en toont ten slotte aan waarom de
grenzen van Arabische landen als Syrië en Irak minder kunstmatig zijn dan ze lijken.
Containing authentic biographies of New Yorkers who are leaders and representatives in various departments of worthy human
achievement including sketches of every army and navy officer born in or appointed from New York and now serving, of all the
congressmen from the state, all state senators and judges, and all ambassadors, ministers and consuls appointed from New York.
Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van de eerste astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal
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waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is uitverkoren om als een van de eerste
mensen voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem
bijna fataal wordt en de overige bemanning, die ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de planeet te
verlaten, bevindt Watney zich miljoenen kilometers van de rest van de mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid
om een signaal naar de aarde te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn, zouden zijn voorraden opraken lang voordat een
reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de kans om te verhongeren. De dreiging
van het defecte materieel, de vijandige omgeving op Mars of een simpele menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden. Maar
Watney vertikt het op te geven. Gedreven door zijn inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig weigeren om op te
geven probeert hij vastberaden het ene obstakel na het andere te overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter
weten in te overleven? `Briljant, en uitermate meeslepend. The Wall Street Journal
Voor Michael en zijn medegamers kan het VirtNet je stoutste dromen doen uitkomen. Hoe beter je kunt hacken, hoe leuker het
wordt. Waarom zou je de regels volgen als je door te hacken alles wat je wilt binnen handbereik hebt? Sommige regels blijken er
echter niet voor niks te zijn: iemand houdt gamers in het VirtNet gegijzeld, met afgrijselijke gevolgen. De overheid vraagt Michael
de losgeslagen gamer op te sporen. Dat blijkt een levensgevaarlijke opdracht. De grens tussen spel en realiteit zou weleens
voorgoed kunnen verdwijnen... Geestesoog is het spannende eerste deel van de nieuwe serie van James Dashner: THE
MORTALITY DOCTRINE.
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