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However below, bearing in mind you visit this web page, it will be so no question easy to get as capably as download lead Psychnotes Clinical Pocket Guide 2nd Edition
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below as skillfully as review Psychnotes Clinical Pocket Guide 2nd Edition what you later to read!

Vincent van Gogh Vincent van Gogh 2012-11-21 Vincent van Gogh (1853-1890) is een van de grootste
schilders van de negentiende eeuw. Maar weinig mensen weten dat hij ook honderden prachtige brieven
schreef, voornamelijk aan zijn broer Theo. In deze brieven, die gerekend worden tot de mooiste in de
Nederlandse literatuur, schrijft Van Gogh openhartig over zijn emotionele en ﬁnanciële problemen, over zijn
passies en idealen en over zijn vriendschap met Gauguin. De bezieling waarmee hij, ondanks de miskenning,
in zijn werk volhardt, spat van de pagina’s. Vincent van Gogh. Een leven in brieven geeft een uniek beeld van
Van Goghs korte maar veelbewogen leven en zijn schilderijen krijgen zo een extra dimensie. Er is geen beter
middel om Vincent van Goghs leven en de achtergrond van zijn werk te leren kennen dan het lezen van deze
brieven.
De kleur van de zon David Almond 2019-01-15 Het is een stralende zomerochtend in het stadje aan de
Tyne waar Davie woont. Op straat komt hij zijn beste vriend tegen, die hem vertelt dat er een jongen is
vermoord. Het blijkt om Jimmy Killen te gaan. De dader kan dus niemand anders zijn dan Zorro Craig, want
de families Killen en Craig zijn al sinds jaar en dag aartsvijanden. Het hele stadje loopt uit om het lijk te zien,
maar Davie krijgt al snel genoeg van alle roddels. Hij besluit de heuvel waartegen het stadje gebouwd is op
te gaan. Hoe hoger hij komt, hoe meer Davie ontdekt over de toedracht van de moord, maar vooral ook over
het leven en zichzelf.
Respiratory Notes Gary C White 2012-07-10 This quick-reference tool puts all the respiratory therapy
information you need at your ﬁngertips. The procedure-based format includes supporting illustrations, ﬁll-inthe-blank forms, and algorithms to help you study and guide you in practice.
Assess Notes Marjory Gordon 2008-01-16 This handy guide uses functional health patterns to help your
students acquire the most relevant assessment data to determine nursing diagnoses, and to select the most
appropriate nursing interventions—emphasizing the essential connection between diagnostic judgment and
therapeutic judgment.
ECG Notes Shirley A Jones 2009-12-07 A quick look-up reference for ECG interpretation and management!
This indispensable guide presents the basics (anatomy and physiology of the cardiovascular system,
electrical conduction system of the heart, basic ECG concepts and components,) ACLS and CPR algorithms,
emergency medications, and comprehensive information on monitoring leads and interpretation of over 100
ECG strips, including 12-lead and pacemaker rhythms.
De 13 geboden voor ouders Amy Morin 2017-11-25 Toegankelijke nieuwe titel van de auteur van de
bestseller De 13 geboden. Helpt ouders hun kinderen zelfverzekerd op te voeden en klaar te stomen voor
een geslaagd volwassen leven. Amy Morin, auteur van de internationale bestseller De 13 geboden verlegt
haar aandacht naar ouders en leert hun hoe ze hun kinderen geestelijk sterk en veerkrachtig kunnen
opvoeden. Krijgen de kinderen van vandaag de ﬂexibiliteit en mentale kracht die ze nodig hebben om de
uitdagingen van het leven in een steeds ingewikkelder en engere wereld te kunnen aanpakken? Met veilige
ruimten en trigger-waarschuwingen die zijn onworpen om kinderen te 'beschermen', belemmeren veel
volwassenen onbewust hun kinderen in het bereiken van hun grootste potentieel. Amy Morin, de auteur die
de kenmerken identiﬁceerde die geestelijk sterke mensen delen, geeft nu volwassenen - ouders,
leerkrachten en andere mentoren - de instrumenten die ze nodig hebben om mentalekracht-trainers te
worden. Terwijl andere boeken ouders vertellen wat ze moeten doen, leert Amy Morin ouders wat 'niet te
doen', wat misschien wel belangrijker is bij het opvoeden van mentaal sterke jongeren.
Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering 2009 Studieboek op hbo-niveau.
Psychologie Philip G. Zimbardo 2009 Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
NCLEX-PN Notes Allison Hale 2010-01-26 This portable reference helps you prepare for their NCLEX exams
anytime and anywhere.
NP Notes Ruth McCaﬀrey 2009-12-03 Must-have information! With an emphasis on prescribing and using
tests to diagnose disorders, the information you need every day.
Ik heb je nooit een rozentuin beloofd Hannah Green (pseud. van Joanne Greenberg.) 2010 Een schizofreen
meisje belandt na een zelfmoordpoging in een kliniek.
Psych Notes Darlene D Pedersen 2017-08-18 Perfect wherever you are…in class, in clinical, and in any
practice setting! This handy guide delivers quick access to need-to-know information on DSM-5 disorders and
treatments, psychotropic drugs, documentation and patient education. No other book delivers as much in a
format that is easy to read and easy to access.
De Nix Nathan Hill 2016-09-22 Samuel Andresen-Anderson is een schrijver met een writer's block, een
verveelde leraar op een plaatselijke universiteit. Zijn moeder heeft hij niet meer gezien sinds ze hem als kind
in de steek liet. Maar dan ziet hij haar, ruim twintig jaar later, op het nieuws, terwijl ze stenen gooit naar een
conservatieve politicus. Volgens de media is ze een linkse radicaal met een schimmig verleden, maar voor
zover Samuel weet heeft ze altijd in een kleine stad in Iowa gewoond. Welk beeld van zijn moeder is waar?
Vastberaden om het raadsel op te lossen - en daarmee eindelijk een manuscript voor zijn ongeduldige
uitgever te hebben - besluit hij een openhartige en meedogenloze biograﬁe van zijn moeder te schrijven. Hij
moet haar alleen eerst zien te vinden. En met haar kunnen praten zonder in tranen uit te barsten.
PFT Notes Gary C White 2009-11-12 Rely on this reference for all of the information you need in any clinical
setting. It covers all aspects of pulmonary function testing, including which tests to order and why, and how
to interpret the results.
19 keer Katherine / druk 1 J. Green 2007-03
DocuNotes Cherie Rebar 2009-04-10 The perfect guide to charting! The popular Davis’s Notes format makes
sure that you always have the information you need close at hand to ensure your documentation is not only
complete and thorough, but also meets the highest ethical and legal standards. You’ll even ﬁnd coverage of
the nuances that are relevant to various specialties, including pediatric, OB/GYN, psychiatric, and outpatient
nursing.
Lab Notes Nurse's Guide to Lab and Diagnostic Tests Tracey B Hopkins 2015-07-22 Here’s the
reference you need to explain, prepare, and care for patients before, during, and after common lab and
diagnostic testing.
Intuitie Malcolm Gladwell 2013-07-16 Nog voordat u deze tekst begon te lezen, heeft u eigenlijk al besloten
of u dit boek wilt kopen. En deze woorden zullen u alleen maar sterken in een besluit dat vrijwel onmiddellijk
tot stand kwam. Hoe kan dat? En wat is dat oordeel waard? Intuïtie betekende de doorbraak voor Malcolm
Gladwell in Nederland. Het is een boek dat werkt op verschillende niveaus. Het legt uit hoe besluitvorming
werkt: in het persoonlijke leven maar ook op het werk, op straat, of in een bedrijf. Gladwell laat overtuigend
zien hoe we erin kunnen slagen betere besluiten te nemen.
Scherprechter van de liefde Irvin D. Yalom 2012-03-09 Irvin D.Yalom is een van de beroemdste psychiaters
ter wereld. Onder psychotherapeuten, psychologen en psychiaters verwierf hij brede bekendheid met zijn
standaardwerk Theory and Practice of Group Psychotherapy (1975). Vijf jaar later verscheen zijn tweede
standaardwerk, Existential Psychotherapy. Daarnaast publiceerde hij onder andere Therapie als geschenk en
Tegen de zon in kijken. Hij schreef ook de succesvolle romans Nietzsches tranen (18de druk), De therapeut
(11de druk) en De Schopenhauer-kuur (5de druk). Yalom woont en werkt in Californië.
Ketting van ijzer Cassandra Clare 2022-03-30 Tweede deel van De laatste uren-serie van Cassandra Clare
Na Ketting van goud van Cassandra Clare is er nu Ketting van ijzer: deel 2 van De laatste uren-serie die zich
afspeelt in Clares immens populaire Schaduwjagerswereld. Alles lijkt goed te gaan in Cordelia’s leven: ze is
verloofd met James, ze woont in Londen met haar vrienden en ze ziet haar vader binnenkort weer. Ook heeft
ze Cortana, een legendarisch zwaard, in haar bezit. Maar schijn bedriegt: de verloving is een list, ze kan het
zwaard niet aanraken zonder zich te branden en er loopt een massamoordenaar rond die het gemunt heeft
op de Schaduwjagers. Terwijl ze samen met haar vrienden jacht maakt op de moordenaar, ontdekt Cordelia
dat iedereen een geheim met zich meedraagt. Wie kan ze nog vertrouwen? Cassandra Clare is een van de
populairste en best verkopende YA-auteurs ter wereld. Ze brak door met The Mortal Instruments (Kronieken
van de Onderwereld). Wereldwijd zijn er meer dan 50 miljoen exemplaren van haar boeken verkocht. Haar
boeken zijn in meer dan 35 talen vertaald en ook succesvol verﬁlmd. ‘Een nieuw, spannend verhaal dat niet
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alleen vertrouwd zal aanvoelen voor fans van het eerste uur, maar ook nieuwe lezers zal weten te bekoren.'
Booklist
Ons feilbare denken Daniel Kahneman 2012-02-02 Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis
door de krochten van ons brein in dit zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt
verrukkelijke anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant Daniel Kahneman, een
van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving de Nobelprijs voor de Economie voor zijn invloedrijke werk
dat het traditionele rationele beslissingsmodel ter discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand eﬀect
gehad op vele terreinen - onder andere economie, psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een
overzicht van al die jaren onderzoek en wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek: helder, diepgravend,
vol verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd vermakelijk en af en toe zelfs ontroerend,
met name als Kahneman zijn samenwerking met Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.'
New York Times Book Review
Derm Notes Benjamin Barankin 2006-05-01 Packed with full-color photographs and illustrations, it covers
the diagnosis and treatment of more than 100 of most common and serious skins disorders that you are
likely to encounter in practice.
De man die zijn vrouw voor een hoed hield Oliver Sacks 2015-08-28 In De man die zijn vrouw voor een hoed
hield vertelt Oliver Sacks de verhalen van mensen die lijden aan perceptuele en intellectuele afwijkingen:
patiënten die hun herinneringen kwijt zijn, niet langer in staat zijn om geliefden of alledaagse voorwerpen te
herkennen, of patiënten die te maken hebben met tics en die zonder dat te willen obsceniteiten schreeuwen.
Hoewel deze gevallen ons vaak bizar voorkomen, worden ze door Sacks’ respectvolle en sympathieke wijze
van vertellen diep menselijk. Aan de hand van fascinerende en vaak ontroerende ziektegeschiedenissen laat
Sacks zien hoe het is om te moeten leven met een neurologische afwijking.
Steeds verder weg Helena Fox 2019-07-22 Een indringend verhaal dat je direct wilt herlezen Biz lijkt een
gewone tiener; ze woont bij haar moeder en ze maakt deel uit van een grote vriendengroep waar ze niet
helemaal zichzelf kan zijn, maar ze hoort tenminste ergens bij. Ze twijfelt over haar seksualiteit en niemand
mag dan ook weten dat ze met haar beste vriendin heeft gezoend. Maar Biz praat met haar vader, die er
eigenlijk niet zou moeten zijn, want hij is dood. En dus vertelt ze niemand over hem. Ze vertelt ook niemand
over de duistere gedachten die door haar hoofd spoken. Biz zweeft als het ware door het leven – tussen
goed, oké en normaal in. Dan gebeurt er iets waardoor Biz totaal de weg kwijtraakt. Ze verliest alle
aansluiting met haar vrienden. Haar vader verdwijnt, en met hem alles wat veilig en zeker is. Biz besluit dat
het misschien makkelijker, beter, ﬁjner is om helemaal weg te zweven. Of misschien moet ze wat langer
blijven om haar vader terug te vinden. Of misschien – misschien, misschien – is er een andere optie die Biz
nog niet kan zien. Steeds verder weg is een indringend verhaal over verdriet, vriendschap, jezelf kwijtraken
en de lastige weg terug omhoog uit de diepste put waar je nooit in terecht wilde komen. 'Zo nu en dan pak je
een boek op en weet je dat je iets geweldigs hebt gevonden. Een glorieuze stem, een personage waarvan je
gaat houden. Helena Fox levert. Het is voortreﬀelijk. Lees het.' Cath Crowley, auteur van Donkerblauwe
Woorden 'Een adembenemend, diep ontroerend verhaal over verdriet, verlies en liefde. Helena Fox is een
auteur om in de gaten te houden!' Kathleen Glasgow, auteur van Girl in Pieces 'Onmogelijk mooi,
levensbevestigend, diepzinnig. Dit is geen boek; het is een kunstwerk.' Kerry Kletter, auteur van The First
Time She Drowned
Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten Judith A. Cohen 2006-08 Het boek biedt een
concrete leidraad om op verschillende soorten traumatische gebeurtenissen te reageren. Een apart deel is
gewijd aan rouwgerichte modules voor mensen die een traumatisch verlies hebben geleden.
Schildpadden tot in het oneindige John Green 2017-10-10 Bijna zes jaar na het overweldigende succes
van Een weeﬀout in onze sterren schrijft John Green met Schildpadden tot in het oneindige opnieuw een
briljante en onvergetelijke roman. Het begint allemaal met een nieuwsbericht over een voortvluchtige
miljardair en het vooruitzicht van een grote beloning voor de gouden tip over zijn verblijfplaats. Schildpadden
tot in het oneindige gaat over vriendschap voor het leven, onverwachte ontmoetingen, Star Wars-fanﬁctie en
een tuatara die op het punt staat een fortuin te erven. Maar bovenal gaat het over Aza Holmes, een meisje
dat worstelt met een dwangstoornis en klem komt te zitten in de verstikkende spiraal van haar gedachten. In
dit langverwachte nieuwe boek deelt John Green het verhaal van Aza met verpletterende directheid: 'Dit is
mijn eerste poging om openlijk te schrijven over de stoornis waar ikzelf sinds mijn vroegste jeugd mee
worstel. Het verhaal is verzonnen, maar gaat wel degelijk ook over mij persoonlijk.'
Grondslagen van de marketing Bronislaw Verhage 2004
Anatomie en fysiologie Frederic H. Martini 2008
De kleuren van schaduw V.E. Schwab 2019-08-13 Deel 2 van de Schemering-trilogie V.E. Schwab is een
meester in het oproepen van nieuwe werelden en doet denken aan J.K. Rowling en J.R.R. Tolkien Het is vier
maanden geleden dat de steen in het bezit van Kell kwam. Vier maanden sinds zijn pad dat van Lila Bard
kruiste. Vier maanden sinds prins Rhy gewond raakte en de beruchte tweeling van Wit Londen werd
verslagen. Nu, rusteloos sinds hij is gestopt met het smokkelen van magische goederen, wordt Kell ’s nachts
geplaagd door duistere dromen, en overdag door herinneringen aan Lila. Intussen maakt Rood Londen zich
op voor de Element Spelen, een extravagante internationale magiewedstrijd die bedoeld is ter vermaak en
om aangrenzende landen te vriend te houden. Men heeft het zo druk met de voorbereidingen dat niemand
doorheeft dat een piratenschip vol oude vrienden steeds dichterbij komt. En dat een ander Londen, ver weg,
langzaam aan kracht begint te winnen. Want een schaduw die ’s nachts verdwijnt, zal de volgende ochtend
weer verschijnen. En de balans van magie is kwetsbaar. Als één stad opbloeit, moet een andere ten onder
gaan... De pers over de Schemering-trilogie ‘Geweldig creatief en vindingrijk.’ The Guardian ‘Intelligent,
grappig en sexy. Schwab is een nieuwe ster aan het fantasy-ﬁrmament.’ The Independent ‘Heeft alles om
een klassieker te worden. Dit boek is goud waard.’ Deborah Harkness, auteur van Allerzielen
De dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt Haemin Sunim 2017-06-09 Koreaanse
megabestseller over spirituele wijsheid en het belang om rust te vinden in een drukke wereld van een van de
invloedrijkste boeddhistische leermeesters van dit moment Rust vinden in een drukke wereld De Koreaanse
boeddhistische monnik Sunim geeft les over verschillende levenskwesties, van liefde en vriendschap tot
werk, levensdoelen en spiritualiteit. Zijn inzichten en adviezen helpen om in het moderne, drukke leven te
zoeken naar rustpunten. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt omgaan met negatieve emoties als
woede en jaloezie. Haemin Sunim laat het belang zien van sterke relaties met anderen en benadrukt dat je
vergevingsgezind en mild moet zijn tegenover jezelf. De prachtige, kleurrijke illustraties fungeren als
kalmerende visuele pauzes die ons aansporen rustig aan te doen. Want als jij rustig bent, zal de wereld ook
rustig worden. De pers over Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt ‘Dit handboek voor
mindfulness en kalmte, een bestseller in Korea, staat vol wijze adviezen over reﬂectie en hoe het rustiger
aan te doen in het leven.’ Elle.com ‘Sunims woorden zijn diepgaand én herkenbaar, eenvoudig én verﬁjnd,
en elk hoofdstuk voelt meer aan als een gesprek met een lieve, bedachtzame vriend dan als het lezen van
weer een boek over mindfulness. Perfect voor lezers die op zoek zijn naar een onderbreking van hun drukke
leven. Sunims ﬁlosoﬁe roept een kalme zekerheid op, die doet denken aan Libanees-Amerikaanse dichter
Kahlil Gibran.’ Publishers Weekly ‘Oude boeddhistische ﬁlosoﬁe voor de moderne tijd. Diepgaande maar
begrijpelijke wijsheden over omgaan met de dagelijkse sleur – en over in het oog houden wat er nu echt toe
doet. Leg dit boek op je nachtkastje om je hoofd leeg te maken voor het slapengaan.’ Real Simple
Het postmoderne weten Jean-François Lyotard 2001 Kritische beschouwing, met name vanuit
kennistheoretisch oogpunt, van de idealen van de Verlichting zoals die het moderne leven beheersen.
99 procent van mij Sally Thorne 2020-04-07 Fotografe Darcy Barrett heeft de halve wereld over gereisd en
weet het nu zeker: geen enkele man kan tippen aan Tom Valeska. Helaas is hij de beste vriend van haar
tweelingbroer Jamie en schijnt hij daardoor verboden terrein voor haar te zijn. Ze heeft nog nooit meer dan 1
procent van hem gekregen… Wanneer Tom het huisje van haar oma gaat opknappen, ziet ze hem na jaren
weer terug. Eén ding is er in ieder geval veranderd, stelt ze vast: hij is voor het eerst in tien jaar single. Ze
besluit dat hij wel wat hulp met klussen kan gebruiken. Er moet toch iemand een oogje in het zeil houden?
Zodra de vonken als vanouds over en weer springen, beseft Darcy dat die ene procent niet meer genoeg is.
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Deze keer zal ze zorgen dat Tom Valeska voor 99 procent van haar wordt!
Hitlers gewillige beulen Daniel Jonah Goldhagen 1996
Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie 2013
Med Notes Judith Hopfer Deglin 2009-09-28 Instant access to all of the essential medical information you
need! Drawing on the content of its best-selling parent reference, Davis’s Drug Guide for Nurses, it provides
essential information on over 170 top medications commonly prescribed in acute and ambulatory care,
including high-alert and emergency drugs! Quickly ﬁnd content on patient safety—with vital information on
pediatric and geriatric considerations—as well as precautions for all vulnerable populations.
Peds Notes Luanne Linnard-Palmer 2010-01-15 This rapid reference is sure to become your #1 pediatric
resource It presents all of the information needed to deliver safe, eﬀective care for children based on their
age, size, developmental level, and unique pathologies.
Ikigai Héctor García 2016-11-03 Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Ontdek de geheimen van het
Japanse eiland Okinawa, waar het grootste aantal gezonde honderdjarigen ter wereld woont Volgens de
Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van bestaan. Het is één van de geheimen van een lang,
tevreden en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het leiden. Op dit Japanse eiland wonen meer
gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld. Sommige mensen hebben hun ikigai al
gevonden, maar velen zijn er nog steeds naar op zoek. De auteurs vertrokken naar Okinawa en interviewden
honderden inwoners om te ontdekken wat volgens hen het geheim is voor een optimistisch en gezond leven.
Zo is een populaire Japanse uitspraak Hara hachi bu, wat betekent ‘eet tot je voor tachtig procent vol zit’, dat
is veel gezonder voor je lichaam. Ook hebben ze een moai, een groep mensen met dezelfde interesses die
altijd voor je klaarstaan. En wat ze aanraden: ga nooit met pensioen, maar blijf altijd een doel hebben
waarvoor je je bed uit komt. García en Miralles kregen inzicht in wat de Japanners eten, hoe ze bewegen,
werken en omgaan met anderen. En hoe het vinden van je ikigai betekenis geeft aan je leven en je laat zien
hoe je honderd jaar in topvorm kunt leven. Dit boek helpt je om je eigen ikigai te vinden en vertelt over de
Japanse ﬁlosoﬁe die zorgt voor een gezond lichaam, geest en ziel. De pers over ikigai ‘We vinden ons ikigai
door ons te concentreren op wat belangrijk is, in plaats van op wat dringend is. Door voortdurend in de gaten
te houden wat goed voelt, zijn we in staat te ontdekken waar onze passie ligt.’ Mundo Urano ‘Er is geen
haast, geen tijdslimiet, er zijn geen voorwaarden of verwachtingen, alles zal zich ontvouwen op het moment
dat we goed kijken en luisteren naar wat er al in ons is.’ Elephant Journal
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PsychNotes Darlene D. Pedersen 2013-07-30 A 2013 AJN Book of the Year A Davis's Note Book! Now with
DSM-5 Content! This pocket guide delivers quick access to need-to-know information on basic behavioral
theories, key aspects of psychiatric and crisis interventions, mental status assessments and exams, mental
health history and assessment tools, and so much more. The 4th Edition of this AJN Book-of-the-Year award
winner has been thoroughly updated to deliver even more resources and tools, plus new DSM-5 content.
"Psych Notes is packed with all of the essential content necessary to REVIEW (you should also have
expanded knowledge of this content) and pass the ANCC PMHNP certiﬁcation exam. You will be astonished
with the depth and breadth of information contained in this easy to read and use (spiral bound) book. Be
sure to access the online information that accompanies this book, too as it contains a grid comparing the
changes from DSM-IV and DSM-5!"--Sandra Hannon-Engel, Ph.D., RN, CNS, PMHNP, Assistant Professor,
William F. Connell School of Nursing, Boston College, Boston, MA.
De kleuren van magie V.E. Schwab 2019-01-08 Deel 1 van de Schemering-trilogie V.E. Schwab is een
meester in het oproepen van nieuwe werelden en doet denken aan J.K. Rowling en J.R.R. Tolkien De
Schemering-trilogie werd door The Guardian en Waterstones uitgeroepen tot een van de beste
fantasyboeken van het jaar De meeste mensen kennen maar één Londen. Wat bijna niemand weet, is dat er
vier verschillende Londens zijn. Grijs Londen: vies, saai en zonder magie. Rood Londen, waar magie wordt
vereerd en de Maresh-dynastie heerst over een welvarend rijk. Wit Londen, waar men vecht om controle
over de magie. En ooit was er Zwart Londen – maar daar heeft niemand het meer over. Kell is een zeldzame
magiër die tussen de verschillende versies van Londen kan reizen. Als hij in Grijs Londen zakkenroller Lila
ontmoet, is dat het begin van een avontuur dat ze naar alle uithoeken van de stad brengt. Maar gevaarlijke
magie ligt op de loer en het verraad achtervolgt hen. Om alle werelden te kunnen redden moeten Kell en Lila
in de eerste plaats in leven zien te blijven, en dat blijkt lastiger dan gedacht. De pers over V.E. Schwab ‘Het
mag Schemering heten, maar de magie schittert van licht en leven.’ Brian Staveley ‘Een ingenieus en
intelligent verhaal.’ Booklist ‘De kleuren van magie is een juweel van een boek, onbetaalbaar en helemaal
zijn eigen, onovertroﬀen categorie fantasy.’ io9 ‘Iedereen zal genieten van dit wervelende avontuur met zijn
slimme held en brutale heldin.’ Kirkus Reviews 'Fenomenaal.’ SF Signal ‘Betoverend.’ Starburst
Advanced Practice Nursing of Adults in Acute Care Janet G Foster 2012-05-31 Written by a Clinical Nurse
Specialist for Clinical Nurse Specialists, this text explores the expanding roles and responsibilities of the
CNS—from core competencies and theoretical foundations for practice to caring for the hospitalized adult to
shaping the healthcare system through the CNS’s spheres of inﬂuence.
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