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twintigste eeuw, alle drie min of meer Engels, allen persoonlijk, historisch en genetisch bij elkaar betrokken. De
families hebben verschillende huidskleuren, verschillende godsdiensten en een verschillend koloniaal verleden, maar ze
hebben één ding gemeen: ze wonen samen in een kleine buurt in Londen, waar racisme en extremisme oplaaien. In Witte
tanden vatten Archibald Jones en Smad Iqbal _ de een geboren en getogen Brit, de ander afkomstig uit Bangladesh _ een
diepe vriendschap voor elkaar op, die ontstaat in de Tweede Wereldoorlog en die vijftig jaar standhoudt. Witte tanden
bevat de geëngageerde geschiedenis van de afgelopen halve eeuw in het steeds veranderende, veelkleurige Engeland en
vertelt het sprankelende en humoristische verhaal van een opmerkelijke vriendschap. Zadie Smith is van JamaicaansBritse afkomst en studeerde in Cambridge. Voor haar debuut Witte tanden kreeg ze de Whitbread-literatuurprijs. Met haar
roman Over schoonheid werd ze genomineerd voor de Man Booker Prize en won ze de Orange Prize. 'Witte tanden is een
satirische minderhedensoap (...) virtuoos geschreven, bij vlagen zelfs briljant.' nrc handelsblad 'Verrassende, rijke
debuutroman met een rushdiaanse verhaallijn. De grote thema's van de twintigste eeuw, immigratie, multiculturalisme,
traditie en godsdienst, worden met trefzekere vaart _ en met humor en ironie _ beschreven.' vrij nederland 'Niet alleen
een van de beste boeken die we in jaren hebben gelezen, maar een van de beste boeken ooit.' juryrapport whitbreadliteratuurprijs
Theaitetos / druk 1 Plato 2001
De dokter, de patiënt, de ziekte Michael Balint 1965
Il diabete mellito. Criteri diagnostici e terapia: un aggiornamento Carlo M. Rotella 1999
Cartella clinica nutrizionale 2009
De grond onder haar voeten Salman Rushdie 2003 Parafrase van de Orpheusmythe, waarin een fotograaf op zoek gaat naar
zijn minnares, een plotseling van de aardbodem verdwenen wereldberoemde popzangeres.
Manuale di igiene e organizzazione sanitaria delle residenze sanitarie assistenziali Carmelo Scarcella 2014
Waarheid en methode Hans-Georg Gadamer 2014
N of M? Agatha Christie 2015-03-25 Tommy en Tuppence Beresford hebben in hun jonge jaren beiden bij de Britse geheime
dienst gewerkt. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, zijn ze bang dat men hen te oud zal vinden om nog een rol te
spelen, maar al gauw krijgt Tommy een belangrijke regeringsopdracht: het opsporen van een paar leiders van de ‘Vijfde
Colonne’. Tot haar verontwaardiging mag Tuppence niet meewerken, maar dat betekent niet dat ze zich helemaal buiten
Tommy’s zaken houdt.
Oedipus te Colonus Sophocles 1897

La valutazione del paziente portatore di lesioni cutanee - Fascicolo Toven Elena Toma 2017-10-11 La presa in carico e
la valutazione iniziale del paziente portatore di lesioni è fondamentale per il giusto inquadramento clinico che
permette l'impostazione di un trattamento adeguato, mirato verso un esito di guarigione rapida. Il paziente portatore
di lesioni croniche, vive un continuo adattamento allo stato imposto dalla lesione/malattia che porta spesso ad un
peggioramento della qualità di vita. Ha perciò bisogno di una valutazione globale, a 360°. Deve essere aiutato a capire
come affrontare la sua condizione e coinvolto attivamente nel processo di cura. Nel primo incontro l'operatore deve
riuscire non solo a valutarlo ma a gettare le basi di un rapporto di fiducia. Il coinvolgimento del paziente e la
collaborazione assistente – assistito è decisiva per un buon esito finale. Emerge dunque la necessità di guidare anche
il professionista alla presa in carico, aiutarlo a migliorare le sue abilità comunicative e mettendogli a disposizione
uno strumento guida appropriato. Il Fascicolo Toven (composto da 6 schede) è uno strumento completo che monitorizza il
paziente dalla presa in carico fino alla guarigione. È adatto al lavoro ambulatoriale o libero professionale, ma può
comunque essere integrato anche nella Cartella Infermieristica ospedaliera. Ogni scheda è accompagnata da indicazioni
per la compilazione, approfondimenti secondo le più recenti linee guida e materiale fotografico.
De dingen Georges Perec 1990 Een jong ambitieus echtpaar raakt steeds meer in de ban van de materiële kanten van de
welvaart.
Engeland, Engeland Julian Barnes 2020-02-13 In ‘Engeland, Engeland’ van Julian Barnes bedenkt een roekeloze zakenman
een groots project waarmee hij zijn carrière kan afsluiten. Het eiland Wight wordt opgekocht en omgebouwd tot een
historisch themapark: replica’s van onder andere de Big Ben, Stonehenge en de Krijtrotsen van Dover worden opgetrokken,
traditionele Engelse gebruiken door acteurs nagespeeld en de koning en koningin (naar wordt gefluisterd de echte)
ingezet. Een mekka voor toeristen, die dan ook in drommen komen kijken hoe Robin Hood en zijn trawanten de rijken
bestelen en de dorpsgek weer ronddoolt. Het project is monsterlijk, riskant, Engelser dan het origineel – en een
daverend succes. Terwijl het pretpark op het eiland de onafhankelijkheid afkondigt en toenadering zoekt tot de Europese
Unie, raakt het oude Engeland in voorindustrieel verval en verder geïsoleerd van het continent. Deze herdruk van
Barnes’ briljante satire uit 1998 bevat de afscheidsbrief die Barnes aan Europa schreef ter gelegenheid van de Brexit
op 31 januari 2020.
Witte tanden Zadie Smith 2017-02-03 Ontmoet de families Jones, Iqbal en Chalfen. Drie families aan het eind van de
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