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‘Opwindend... Opnieuw een sterk bewijs van het enorme talent van de auteur. Becky
Masterman speelt op meesterlijke wijze met de verwachtingen van de lezer.’ Janet
Maslin, The New York Times Ex-FBI-agente Brigid Quinn is beschoten, gestoken en als
lokaas gebruikt voor een seriemoordenaar. Ze wist echter altijd op haar instinct en haar
FBI-training te vertrouwen. Maar nu, terwijl ze het rustiger aan wil doen, krijgt ze te
maken met een verdronken jongen. De familie van het slachtoffer is ervan overtuigd dat
zijn dood geen ongeluk was. Razendsnel moet Quinn alle puzzelstukjes in elkaar
zetten, omdat ze ook zelf weer wordt bedreigd, en het gevaar is veel dichterbij dan ze
denkt... ‘Een van de meest memorabele FBI-agenten sinds Clarice Starling.’
Publishers Weekly ‘Brigid Quinn is een heldin om van te houden.’ Linwood Barclay
'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.
Vrees het duisterLuitingh Sijthoff
Experimenteel psycholoog Steven Pinker verdedigt in zijn boek ‘Verlichting nu’ vurig
de waarden van de Verlichting. Met behulp van de wetenschap en het humanisme
zullen we de problemen die we hebben als mensheid oplossen en verder gaan op het
pad van de vooruitgang. Wie de krant erop naslaat, is geneigd te denken dat de wereld
gedoemd is ten onder te gaan, of dat de periode van vooruitgang voorgoed voorbij is
Steven Pinker laat zich echter niet gek maken en kijkt naar de feiten. En die zijn
hoopvol. We worden gezonder, rijker, leven meer in vrede, en zijn zelfs steeds
gelukkiger. En dat is niet alleen zo in het rijke Westen, maar overal ter wereld. De
oorzaak? Het vertrouwen in wetenschap en redelijk denken dat sinds de Verlichting
steeds wijder is verspreid. Wat wel waar is: die Verlichting staat onder druk. Er is
scepsis tegen wetenschap, en demagogen proberen het vertrouwen in redelijk denken
te ondermijnen.
De gruwelijke beelden van oorlogen en genocide die we op het nieuws zien geven ons de
indruk dat onze tijd de gewelddadigste aller tijden is. Het omgekeerde is waar, laat Steven
Pinker zien in Ons beter ik.. Hoe komt het dat we ons zoveel menselijker gedragen? Ons leven
is verbeterd - en zo gaan we indirect andermans leven meer waarderen. En hoe meer we met
anderen te maken krijgen, des te meer groeit onderling begrip, zelfs al is dat soms uit egoïsme.
Pinker laat zien dat empathie en zelfbeheersing op den duur sterkere eigenschappen zijn dan
sadisme en wraak. Ons beter ik is een indrukwekkende, onmisbare geschiedenis van de
menselijke omgang en een boek voor de eeuwigheid. STEVEN PINKER (Montréal, 1954) is
een experimenteel psycholoog, en professor in Psychologie aan Harvard University. Hij
schreef over taal en intelligentie in onder andere Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke
geest werkt (1997), Het onbeschreven blad (2002) en De stof van het denken (2007). Het
unieke van Steven Pinker is dat hij zijn antwoorden op zoveel terreinen zoekt: psychologie,
taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen iemand die vanuit veel hoeken op
debat en controverse kan rekenen. 'De stof van het denken is een rijk boek waarin Pinker laat
Page 1/2

File Type PDF Scribd Chapter 13 Intermediate Accounting
zien hoe de werkelijkheid de taal bepaalt en de manier waarop we daarmee als biologische en
sociale dieren hebben leren omgaan.' - DE STANDAARD 'Wie op de hoogte wil raken van een
fascinerende nieuwe wetenschap, en bovendien graag spannende populair-wetenschappelijke
boeken leest, moet zich Het taalinstinct niet laten ontgaan.' - TROUW
Cynthia Fox is praktisch opgegroeid op de grote circuits, en haar broer Kirk is een beroemd
coureur. Toch betekent de racewereld voor haar ook angst - een ongeluk is al snel fataal.
Wanneer ze Lance Matthews weer ontmoet, op wie ze haar halve leven verliefd is geweest, is
ze dan ook niet blij. Want ook hij hoort bij de racewereld!

Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en
andere arm? Ligt de verklaring in culturele verschillen, het klimaat of
geografische omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is
bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën ter wereld en
blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in
geweld en armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend
zien dat het de politieke en economische instituties zijn die het economische
succes of falen van een land bepalen; instituties die innovatie en economische
groei stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren hun
betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in
wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de
burgers en heeft de bevolking volop economische kansen; het land is zeer
welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren
onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek en
historische research hebben de auteurs een nieuwe, overtuigende politiekeconomische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere
arm laat ons met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht
in de oorzaken van armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar
economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die
deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als belangrijke kanshebbers
voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is
hoogleraar aan Harvard University en een wereldberoemde Latijns-Amerikaen
Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer
lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo
veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann
`Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het
verdient te worden gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het
Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en
neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden,
paarden & ziektekiemen
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