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Wanneer het vliegtuig waarin Dawn zich bevindt naar beneden stort en ze denkt dat haar laatste uur geslagen heeft,
realiseert ze zich verbijsterd dat ze niet aan haar echtgenoot of tienerdochter denkt, maar aan een onbegaan pad van 15
jaar geleden. Dawn overleeft de crash en begint met een zoektocht naar antwoorden over de weg die ze zo lang geleden
achter zich heeft gelaten. Nu het lot haar een tweede kans biedt, lijkt ze niet meer zo zeker van de keuzes die ze heeft
gemaakt. Terwijl de twee verschillende uitkomsten zich aandienen, steken ook de weggestopte twijfels en geheimen de
kop op...
The text is designed for use in study skills or strategies courses in which instructors want a strong focus on helping
students become active, independent learners. Active Learning is unique because it teaches students about how their
characteristics as a learner, their knowledge of the task, the materials to be learned, and their strategies for learning
interact to influence academic success in college. Text topics include: motivation, time management, finding and using
campus resources, dealing with professors, active learning strategies, test taking strategies, and rehearsal strategies. It
takes a hands-on approach to learning new strategies for academic success. Each chapter contains a Research into
Practice section, which translates studying and learning research into practices that will benefit the college student.
Scenarios in each chapter present students with situations they can identify with and asks them to recognize and solve
study problems. Students have ample opportunity for self-evaluation, critical thinking, and practice.
Zoe Baxter probeert al tien jaar zwanger te worden. Net als het ernaar uitziet dat haar droom in vervulling zal gaan,
verlaat haar man Max haar. Zoe stort zich op haar werk als muziektherapeut op een school en krijgt een relatie met de
decaan, Vanessa Shaw. Zoe en Vanessa willen een gezin stichten, met behulp van de ingevroren embryo's van Zoe en
haar ex. Maar ze hebben zíjn toestemming nodig om zijn kind op te voeden...
In Barkley Cove, een rustig stadje aan de kust van North Carolina, gaan al jarenlang geruchten over het moerasmeisje.
Kya is in haar eentje opgegroeid in het moeras. Hier voelt ze zich thuis. De natuur is haar leerschool. Dan komt de tijd
dat ze ernaar verlangt aangeraakt te worden en lief te hebben. Twee jonge mannen uit de stad raken geïntrigeerd door
haar fascinerende schoonheid. Wanneer een van hen dood wordt gevonden, valt de verdenking onmiddellijk op Kya. Het
moerasmeisje: een bedwelmende debuutroman over een geïsoleerde jonge vrouw, die in de wildernis van het diepe
zuiden van Noord-Amerika weet te overleven. Het is wel duidelijk dat de auteur hier zelf vandaan komt. Haar prachtige,
dampende proza is onvergetelijk.
Medical Liability and Treatment Relationships is based on Part I,"The Provider and the Patient" of parent book Health
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Care Law and Ethics, and adds additional coverage of professional licensure and regulating access to drugs, and new
cases and materials covering medical malpractice. Integrating public health, financial and ethical issues, this casebook
uses compelling case law, clear notes and comprehensive background information to illuminate the complex and
dynamic field of health care law. The Third Edition has been updated to include new case law and literature, especially
regarding malpractice law. Features: Comprehensive yet concise, this casebook covers all aspects of medical liability
and the treatment relationships between patient and provider. Includes cases and materials on Medical Malpractice not
found in the parent book, including: Supreme Court decisions and notes on forensic medicine and epidemiological
evidence. Problems on practice guidelines as proof of negligence. Cases and notes about ethics violations arising from
ex parte contacts with treating physicians. Integrates public health and ethics issues from a relational perspective. Clear
notes smooth transitions between cases and background information. Companion website provides background
materials, updates of important events, additional relevant topics and links to other resources on the Internet. Thoroughly
updated, the revised Third Edition includes: Comprehensive updates to the case law and literature. New case law
regarding malpractice reform.
Community Health Education MethodsA Practical GuideJones & Bartlett Learning
Presents a comprehensive resource for those interested in youth involvement in community service as part of the public
school curriculum.
‘Zij was alles wat ik niet was, en ik was alle dingen die zij niet was. Haar hand paste perfect in de mijne.’De Hartes en de Golds
zijn buren, maar bovenal bevriend. Als bij de ene familie een zoon en bij de andere familie een dochter wordt geboren, zijn
grappen over het aanstaande huwelijk van die twee dan ook niet van de lucht. En wanneer er jaren later daadwerkelijk een relatie
tussen Emily en Chris opbloeit, vindt iedereen dat totaal vanzelfsprekend.Maar dan gaat op een nacht de telefoon in de twee
buurhuizen: Emily - stralende, succesvolle en ogenschijnlijk gelukkige Emily - is dood, omgebracht met het revolver van Chris’
vader. Heeft Chris haar vermoord? Of was het zelfmoord, zoals hij beweert?Twee families blijven gebroken en ontredderd achter,
en een wanhopige zoektocht naar de waarheid begint...
In het stadje Sterling in New Hampshire gebeurt bijna nooit iets - tot een leerling de plaatselijke middelbare school binnengaat en
begint te schieten. Het voorval verandert de levens van iedereen die ermee wordt geconfronteerd. De inwoners zoeken niet allen
gerechtigheid, maar ze proberen ook in het gerede te komen met hun eigen rol in de tragedie. Josie Cormier, de dochter van een
rechter is de hoofdgetuige, maar zij kan zich niet meer herinneren wat zich pal voor haar ogen heeft afgespeeld.
Drawing on examples from a wide range of languages and social setting, The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the
World is the first single-volume collection surveying current and recent research trends in international sociolinguistics. With over
30 chapters written by leading authorities in the region concerned, all continents and their respective regions are covered. The
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book will serve as an important tool to help widen the perspective on sociolinguistics to readers of English. Divided into sections
covering: The Americas, Asia, Australasia, Africa and the Middle East, and Europe, the book provides readers with a solid, up-todate appreciation of the interdisciplinary nature of the field of sociolinguistics in each area. It clearly explains the patterns and
systematicity that underlie language variation in use, as well as the ways in which alternations between different language varieties
mark personal style, social power and national identity. The Routledge Handbook of Sociolinguistics around the World is the ideal
resource for all students on undergraduate sociolinguistics courses and researchers involved in the study of language, society and
power. English Language and Linguistics / Sociolinguistics
Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties en ervaringen die betekenis geven aan ons leven,
en werkte de afgelopen zeven jaar nauw samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze ontdekte dat allerlei
bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders
en hoe verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek combineert Brené haar onderzoeksresultaten met
persoonlijke verhalen en voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt leiderschap: vanuit het hart
en vol moed.
An author and subject index to selected and American Anglo-Jewish journals of general and scholarly interests.
Voor de fans van TIJAN & Colleen Hoover We leken voor elkaar geschapen. Tot we elkaar ontmoetten. Misha 'Waar je ook gaat,
ik mis wat je achterlaat. Het lijkt wel alsof je al eeuwen weg bent.' In groep zeven kregen we een penvriend toegewezen. De
lerares van de andere school dacht dat ik meisje was, omdat ik 'Misha' heet, en wees me toe aan een van haar leerlingen, Ryen.
Mijn docent dacht dat Ryen een jongen was en vond het een goede match. Het duurde niet lang voordat we erachter kwamen dat
er een foutje was gemaakt. En al heel snel waren we het oneens over van alles. Wat de lekkerste pizza was. Android vs. iPhone.
Of Eminem echt de beste rapper aller tijden was… Zo begon het en de daaropvolgende zeven jaar, hadden we elkaar. We hadden
drie regels: Geen social media. Geen telefoonnummers. Geen foto's. We hadden het goed, zo. Waarom zouden we dat dan
verpesten? Tot ik online op een foto van een meisje stuitte. Ze heette Ryen, zat in de laatste klas van de middelbare school, hield
van Gallo's pizza en was verslaafd aan haar iPhone. Toeval bestaat niet... Ik moest haar ontmoeten. Ik verwachtte alleen niet dat
ik zou haten, wat ik aantrof. Ryen Hij heeft me al in geen drie maanden geschreven. Er is iets mis. Is hij overleden? Opgepakt?
Misha kennende zijn beide een reële mogelijkheid. Zonder hem word ik langzaam gek. Ik moet weten dat er iemand is die naar me
luistert. Het is mijn eigen schuld. Ik had toch zijn telefoonnummer moeten achterhalen, of een foto van hem. Hij kan wel voorgoed
zijn verdwenen. Of hij blijkt, zonder dat ik het doorheb, ineens recht voor mijn neus te staan...
Een voor een is de nieuwste thriller van de Queen of Suspense Ruth Ware, auteur van In een donker, donker bos en De vrouw in
suite 10. In het exclusieve alpineskigebied Saint-Antoine komen aandeelhouders en directeuren van Snoop, een ultra-populaire
app voor muziek, samen om de deal van hun leven te sluiten. Zal de samenhorigheid overeind kunnen blijven als er zoveel geld
op tafel ligt? Zullen ze allemaal miljonair worden of zullen sommigen in de kou blijven staan? De deadline nadert en de
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spanningen lopen hoog op... Maar dan snijdt een lawine het chalet af van alle hulp en verdwijnt een bestuurslid in de sneeuw.
Alles lijkt erop dat ze gevangen zitten met een moordenaar, die het uiterste doet om zo te krijgen wat hij wil. Wie is tot deze moord
overgegaan en hoelang duurt het voordat de moordenaar opnieuw toeslaat?

De liefde van een moeder Een levensgroot geheim De zoektocht van een dochter naar de waarheid Alice, de moeder
van Jenna Metcalf, verdween ruim tien jaar geleden onder mysterieuze omstandigheden, terwijl ze in New-England het
gedrag van olifanten bestudeerde. Jenna kan niet geloven dat haar moeder haar als peuter zomaar in de steek heeft
gelaten. Ze bestudeert dagelijks Alice' aantekeningen in de hoop een aanwijzing te vinden. Ten slotte besluit Jenna de
hulp in te roepen van Serenity, een in opspraak geraakte helderziende, en de cynische privédetective Virgil, die destijds
betrokken was bij het politieonderzoek. Drie eenzame zielen die lastige vragen stellen en totaal niet voorbereid zijn op de
verpletterende uitkomst van hun speurtocht. Jodi Picoult is de auteur van onder meer De verhalenvertelster, Voor de
wolven, De tiende cirkel en Een goede moeder. Met haar laatste vijf romans bereikte zij de eerste plaats op de New York
Times bestsellerlijst. Er zijn meer dan 26 miljoen van haar boeken in omloop in 37 taalgebieden. Jodi woont met haar
gezin in New Hampshire, VS. 'Jodi Picoult schrijft romans die zowel moeders als hun dochters mooi vinden, zelfs als ze
verder over bijna alles van mening verschillen.' New York Daily News 'Zeer aangrijpend en diepgaand. Picoult schrijft met
een pretentieloze virtuositeit.' Stephen King 'Provoceert niet alleen de geest maar ook de gebrekkige ziel in ons allen.'
The Boston Globe 'Boeit vanaf het begin en blijft nadreunen.' Leesfanaten.nl over Voor de wolven
Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een perfect
leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede buurt in Londen. Maar
als haar man op een avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt
ze. Alicia's weigering om te praten, of een verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord op haar man tot een
mysterie dat tot de verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van
alle media in een psychiatrische inrichting is opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten wachten voor
hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en het motief voor haar daad
te achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
A fresh approach to the study of ritual purity rites in Graeco-Roman Palestine.
For more than 20 years, Network World has been the premier provider of information, intelligence and insight for network
and IT executives responsible for the digital nervous systems of large organizations. Readers are responsible for
designing, implementing and managing the voice, data and video systems their companies use to support everything
from business critical applications to employee collaboration and electronic commerce.
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Community Health Education Methods: A Practical Guide is designed to assist you in effectively communicating
messages and impacting norms and behaviors of individuals and communities. It is a book about the methods we use as
health educators-the ways in which we tell a story and empower others to seek healthy lifestyles.
Jojo Moyes is de auteur van oa 'Voor jou'. 'De sterrengever' (The Giver of Stars): Kentucky, 1937. Wanneer Alice hoort
dat de bibliotheek vrouwen zoekt om te paard afgelegen huizen te bezoeken met boeken, besluit ze zich aan te melden.
Ze is een prima ruiter, en dit biedt haar een ontsnapping uit het benauwende huis van haar man en schoonvader. Onder
leiding van de vrijgevochten Marge vormen vijf vrouwen al snel een hechte groep, maar hun vriendschap wordt op de
proef gesteld als een deel van het dorp én de wet zich tegen hen keren... Jojo Moyes is een internationale
bestsellerauteur: in totaal zijn er wereldwijd al meer dan 32 miljoen van haar boeken over de toonbank gegaan.
De tweelingzussen Desiree en Stella Vignes zijn elkaars spiegelbeeld. Op zestienjarige leeftijd lopen ze samen weg van
de kleine, zuidelijke zwarte gemeenschap waarin ze zijn opgegroeid, maar al snel scheiden hun wegen. Eenmaal
volwassen lijkt hun spiegelbeeld te zijn vervlogen. Niet alleen de invulling van hun dagelijks leven verschilt, alles is
anders: hun families, hun gemeenschap, hun identiteit. Jaren later leeft een van de zussen met haar zwarte dochter in
hetzelfde zuidelijke stadje dat ze ooit probeerde te ontvluchten. De ander gaat door het leven als witte vrouw en vertelt
haar witte echtgenoot niets over haar verleden. Maar gescheiden door vele kilometers en evenzoveel leugens blijft het lot
van de tweeling vervlochten. Wat zal er met de volgende generatie gebeuren, wanneer de paden van hun eigen dochters
zich kruisen?
This textbook supports the Level 5 Diploma in Education and Training for those training to teach in the further education and skills
sector. It covers all the mandatory units and has been carefully designed to be the essential guide to successfully achieving the
qualification.
De dertienjarige Anna is kerngezond, maar heeft al haar hele leven bloed en beenmerg afgestaan aan haar oudere zus Kate die
aan leukemie lijdt. Zoals alle pubers op zoek naar haar eigen identiteit, krijgt Anna er genoeg van om altijd in een adem met haar
zus te worden genoemd. Wanneer ze wordt geacht ook een nier te doneren besluit Anna een advocaat om hulp te vragen en haar
ouders aan te klagen.
And You Thought Getting into College Was Hard . . . Students who assume they can figure out college on the fly often learn things
the hard way—they look back and think, “If only I’d known this from the start!” College Rules! will save you the time and trouble,
setting you up for academic success from the get-go. Lesson #1: College is different from high school, and even those who were
at the top of their class will need practical advice on how to successfully transition to college life. This updated and expanded third
edition of College Rules! reveals strategies that aren’t taught in lectures, including how to: Study smarter—not harder Plan a
manageable course schedule Master e-learning technologies Interact effectively with profs Become a research pro—at the library
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and online Organize killer study groups Feel engaged—even in “yawn” courses Survive the stresses of exam week Succeed even
as an alternative or adult student Set yourself up for stellar recommendations Saving time, energy, and aggravation by doing
everything right the first time will free you up for that pizza break, ultimate frisbee game, or ski trip even quicker. Why? Because
College Rules!
Updated and revised to keep pace with changes in the field, the fourth edition of Community Health Education Methods: A
Practical Guide teaches students to effectively communicate health education messages and positively influence the norms and
behaviors of both individuals and communities. This text explores the methods used by health educators, including didactic
techniques designed to guide others toward the pursuit of a healthy lifestyle.
When our students enter middle and high school, the saying goes that they stop learning to read and start reading to learn. Then
why is literacy still a struggle for so many of our students? The reality is that elementary school isn’t designed to prepare students
for Othello and Song of Solomon: so what do we do? Love and Literacy steps into the classrooms of extraordinary teachers who
have guided students to the highest levels of literacy. There is magic in their teaching, but that magic is replicable. It starts with a
simple premise: kids fall in love with texts when they understand them, and that understanding comes from the right knowledge
and/or the right strategy at the right time. Love and Literacy dissects the moves of successful teachers and schools and leaves you
with the tools to make these your own: Research-based best practices in facilitating discourse, building curriculum, guiding student
comprehension and analysis, creating a class culture where literacy thrives, and more Video clips of middle and high school
teachers implementing these practices An online, print-ready Reading and Writing Handbook that places every tool at your
fingertips to implement effectively Discussion questions for your own professional learning or book study group Great reading is
more than just liking books: it’s having the knowledge, skill, and desire to experience any text in all its fullness. Love and Literacy
guides you to create environments where students can build the will and wherewithal to truly fall in love with literacy.
Sage werkt in een bakkerij. Ze raakt bevriend met Josef, een aardige oude man die vaak met zijn hondje door de buurt wandelt.
Tot de dag dat hij haar een foto van zichzelf laat zien in SS-uniform, vertelt dat hij wil sterven en haar vraagt hem daarbij te
helpen. Sage weigert. Haar grootmoeder, Minka, met wie ze een sterke band heeft, is een overlevende van de Holocaust. Ooit
was Minka een vrolijk meisje dat ervan droomde schrijfster te worden. Maar die dromen vielen in duigen toen ze naar Auschwitz
werd gedeporteerd.
Alix Chamberlain is een vrouw die krijgt wat ze wil, en ze heeft er haar beroep van gemaakt om andere vrouwen te laten zien hoe
je dat doet. Ze is dan ook geschokt als haar babysitter, Emira Tucker, 's avonds in de plaatselijke delicatessenwinkel wordt
aangesproken door een beveiliger, die bij het zien van de jonge zwarte vrouw met een witte peuter een ontvoering vermoedt. Een
kleine menigte is er getuige van, een omstander filmt alles, en Emira voelt zich vernederd. Alix staat erop de situatie recht te
zetten. Emira is 25. Ze staat op het punt haar ziekteverzekering te verliezen, heeft geen idee wat ze met haar leven aan moet en
is zich bewust van Alix' behoefte om haar te helpen. Maar als zich tussen beide vrouwen een verrassende connectie openbaart,
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blijkt die al snel alles wat ze over zichzelf, en elkaar, dachten te weten overhoop te gooien. Vol empathie en scherpe
maatschappelijke kritiek is Zo'n leuke leeftijd een verrassende debuutroman over de complexe realiteit van volwassenwording, en
wat het betekent om iemand als 'familie' in je leven op te nemen. Kiley Reid (Los Angeles, 1987) volgde de Iowa Writers'
Workshop, waar ze de Truman Capote Fellowship kreeg. Zo'n leuke leeftijd is haar debuut. Ze woont in Philadelphia. Reese
Witherspoon-boekenclubkeuze Times, Stylist, Elle, Glamour en BBC Beste Boek van 2020 'Een prachtig verhaal over hoe we nu
leven.' Elizabeth Day, auteur van Het feest 'Een nieuwe literaire ster. Wat een genot om een debuutroman te ontdekken die je
doet verlangen naar het vervolg van de carrière van de auteur.' The Times 'Een sensationele millennialaanpak van de
negentiende-eeuwse zedenroman die doet denken aan een andere recente literaire sensatie. Ik had gedacht te kunnen
voorspellen dat Kiley Reid de nieuwe Sally Rooney is. Maar Zo'n leuke leeftijd is zo sprankelend en wezenlijk dat ik in plaats
daarvan voorspel dat we volgend jaar in spanning op de nieuwe Kiley Reid zullen wachten.' The Guardian 'Lees alsjeblieft Zo'n
leuke leeftijd. Laat je meeslepen door de empathische benadering van zelfs de smerigste personages, sta jezelf toe om Emira's
millennialangsten over volwassenwording te delen, verheug je over Briars nog ongetemde persoonlijkheid, en wees blij dat Kiley
Reid nog maar net is begonnen.' NPR 'De provocerendste pageturner van het jaar.' Entertainment Weekly

This is an essential text for students pursuing the Doctor of Education programme (EdD). Written by EdD teachers and
course leaders, it covers essential elements of the EdD including reading and writing at doctoral level, planning and
executing research, and much more, and will accompany students as they successfully progress through their EdD.
A Guide to Teaching Effective Seminars provides college and university faculty with a new approach to thinking about
their teaching and helps them develop a deeper understanding of conversation itself. Seminars often inspire collaborative
learning and produce rich educational environments, yet even experienced faculty find these conversations can range in
quality. A Guide to Teaching Effective Seminars addresses this challenge by presenting a sociolinguistic perspective on
seminars and providing instructors with best practices to manage successful seminars. Grounded in research, data, and
her own deep experience teaching seminars, author Susan Fiksdal reveals ways students negotiate perspectives on
reading, on conversation, and on social identities and power. By giving readers an appreciation of the discourse of
seminars, the book helps to undermine stereotypes about language and people, increase civility, reduce
misunderstandings, and foster tolerance for new ideas and diverse ways of expressing them. This important resource is
for faculty members at all levels of experience and in every discipline who want practical advice about facilitating effective
seminars. Special Features: Each chapter explores a key aspect of conversation with examples from a wide range of
seminars across disciplines. Transcripts from videotaped seminars showcase authentic conversations and negotiations
between students. End-of-chapter best practices promote critical thinking and collaboration. A companion website
features video clips of the transcripts in the book and additional resources.
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The Third Edition of Community Health Education Methods: A Practical Guide teaches students to effectively
communicate health education messages and positively influence the norms and behaviors of both individuals and
communities. This text explores the methods used by health educators, including didactic techniques designed to guide
others toward the pursuit of a healthy lifestyle. The authors explain the essential tools involved in communicating
messages to specific audiences, providing readers with a full grasp of the skills necessary in making a difference.
Written for busy primary care practitioners, this book is a practical clinical guide to common pediatric sleep disorders and
their treatment. Information is organized by specific disorder and by the most frequent presenting complaints. Symptombased algorithms will enable practitioners to evaluate sleep complaints in a stepwise manner. Other features include
symptom checklists for specific disorders and chapters on sleep problems in special populations. Appendices provide
practical tools for screening for sleep problems, evaluating sleep studies, and counseling families. This edition includes
updated ICSD-2 and ICD-10 diagnostic criteria and new and revised American Academy of Sleep Medicine Standards of
Practice guidelines. Other highlights include new chapters on sleep hygiene and sleep enuresis, updated and expanded
chapters on all sleep disorders, and up-to-date information on sleep medications and sleep in special populations. A
companion Website will offer parent handouts for each age group and each sleep disorder, as well as screening
questionnaires and sleep diaries.
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