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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Encuesta
Eco Toro Alvarez by online. You might not require more time to spend to go to the
book initiation as well as search for them. In some cases, you likewise realize not
discover the statement Encuesta Eco Toro Alvarez that you are looking for. It will
unconditionally squander the time.
However below, behind you visit this web page, it will be therefore very simple to
acquire as with ease as download guide Encuesta Eco Toro Alvarez
It will not acknowledge many time as we explain before. You can reach it even
though action something else at home and even in your workplace. consequently
easy! So, are you question? Just exercise just what we meet the expense of under
as capably as review Encuesta Eco Toro Alvarez what you similar to to read!

Kritiek van het oordeelsvermogen Immanuel Kant 2009 Studie van de Duitse
wijsgeer (1724-1804) over esthetica en ethica.
De zin van het bestaan Viktor E. Frankl 1978 Een psycholoog beleeft het
concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie -- on cover.
Trovadores de repente Alberto del Campo Tejedor 2006
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Unitas 1958
Obsessie A.S. Byatt 2010-11-30 Twee jonge academici komen op het spoor van
een geheime liefde tussen de Victoriaanse dichters Christabel LaMotte en Rudolph
Henry Ash. Hun onderzoek via gedichten, brieven en dagboeken voert hen
uiteindelijk naar het vervallen graf van Ash, waar hij begraven ligt met zijn geheim.
Obsessie is een liefdesroman met de grootsheid van een historisch epos en de
spanning van een literaire roman. Obsessie won de Booker Prize en werd een
internationale beststeller.
De stam van de holenbeer Jean Auel 2011-02-21 ‘De lezer raakt onherroepelijk in
de ban.’ – Algemeen Dagblad De serie De Aardkinderen vertelt het verhaal van het
mysterie van het ontstaan van de mensheid en de harde strijd om in de prehistorie
te overleven. Jean Auels boeken hebben al miljoenen lezers meegevoerd naar de
boeiende prehistorische wereld van Ayla en haar tijdgenoten. In de prehistorische
wildernis van het Europa van 35.000 jaar geleden vindt de Stam van de Holenbeer
een klein meisje. Ze is moederziel alleen; haar familie is bij een aardbeving om het
leven gekomen. Hoewel het kind niet tot het volk van de Stam behoort, ontfermt
Iza, de medicijnvrouw, zich over haar. Ze krijgt de naam Ayla, en Iza onderwijst
haar geduldig in heelkunde en kruidenleer. Als Ayla opgroeit, wordt langzaam maar
zeker duidelijk dat ze verschilt van de andere stamleden. Ayla draagt de toekomst

van de mens in haar bloed, maar ze botst met de oude cultuur van de Stam. Ze is
namelijk vlugger, ondernemender, slimmer, ánders... De Aardkinderen-serie is
bekroond met de NS Publieksprijs.
De winter voorbij Isabel Allende 2019-05-29 New York, december 2015. De stad
wordt geteisterd door een vreselijke sneeuwstorm. Door een bizar toeval kruisen
drie mensen elkaars pad: een gedesillusioneerde Amerikaan met pensioen, een
vrijgezelle Chileense vrouw van begin zestig en een jonge illegale immigrante, op
de vlucht voor drugscriminelen. Ze raken tegen wil en dank verzeild in een soort
roadmovie waarin ze zich moeten ontdoen van een lijk, een pistool en een auto.
Tijdens deze bizarre tocht leren ze elkaar steeds beter kennen en langzaam vallen
voor de lezer alle puzzelstukjes op hun plaats. Met De winter voorbij heeft Isabel
Allende een rijke en hartverwarmende roman geschreven over moed en
immigratie, ouderdom en een tweede kans. Want wat er ook gebeurd is in iemands
leven, iedereen verdient een tweede kans.
Index Medicus 2004
De vallei van de paarden Jean Auel 2011-02-28 ‘De lezer raakt onherroepelijk in de
ban.’ – Algemeen Dagblad De serie De Aardkinderen vertelt het verhaal van het
mysterie van het ontstaan van de mensheid en de harde strijd om in de prehistorie
te overleven. Jean Auels boeken hebben al miljoenen lezers meegevoerd naar de
boeiende prehistorische wereld van Ayla en haar tijdgenoten. Ayla heeft de Stam
van de Holenbeer, waar zij is opgegroeid, moeten verlaten. Eenzaam en verdrietig
trekt zij door het barre, prehistorische land van 35.000 jaar geleden, op zoek naar
de Anderen, het volk van haar vader en moeder. Maar als de winter nadert, moet
Ayla beschutting zoeken in een grot vlak bij een afgelegen vallei. Door haar kracht
en vindingrijkheid weet ze te overleven en sluit ze zelfs vriendschap met de dieren.
Als ze op een dag een zwaargewonde jongeman vindt, komt ze voor een keuze te
staan. Moet ze haar vertrouwde eenzaamheid inruilen voor de onzekerheid van
menselijk gezelschap? De Aardkinderen-serie is bekroond met de NS Publieksprijs.
De slinger van Foucault Umberto Eco 2012-07-06 Drie redacteuren van een
uitgeverij in Milaan raken door manuscripten die zij onder ogen krijgen
onafwendbaar verstrikt in de gedachte dat er iets onvoorstelbaars gaande is op
deze wereld. In een tijd waarin de ratio en de automatisering hun triomfen vieren,
beginnen zij verbanden te leggen tussen tempeliers, partizanenstrijd, Braziliaanse
umbanda's, Rozenkruisers, computers, vrijmetselaars, stripfiguren en kabbala. Ze
komen tot de ontdekking dat werkelijk alles met elkaar samenhangt. Het lijkt een
spel, totdat de eerste dode valt... Als het vermoeden rijst dat occulte machten al
eeuwenlang alles in het werk stellen om hun Plan ten uitvoer te brengen, wordt het
spel tot een beklemmende werkelijkheid. Opgejaagd door het huiveringwekkende
besef dat de geschiedenis slechts een complot, een samenzwering van
mysterieuze krachten is, worden ze steeds verder meegesleurd in hun tocht langs
de afgrond van de werkelijkheid. Umberto Eco werd in 1932 in Alessandria
(Piemonte) geboren. Hij is hoogleraar semiotiek aan de universiteit van Bologna en
een van de grootste schrijvers van onze tijd. Eco is beroemd geworden door zijn
grote romans De naam van de roos, De slinger van Foucault, Het eiland van de
vorige dag, Baudolino en De mysterieuze vlam van koningin Loana. 'Het komt maar
weinig voor dat men in slechts enkele dagen een intieme relatie opbouwt met een

roman (...). Maar men kan ook verliefd worden op een boek, bij donderslag dus en
heldere hemel, zoals het hoort.' Herman Pleij, Haagse Post 'Ik ken weinig boeken
die mij op zo veel verschillende punten hebben geraakt. De slinger van Foucault is
een filosofisch bouwwerk, een boek over boeken, over taal en geschiedenis, het is
een zeer fijnzinnige psychologische roman met soms verbazingwekkend frivole
erotische passages, daarbij vaak ook nog heel humoristisch en spannend.' Henk
Pröpper, NRC Handelsblad
Soldaten van Salamis Javier Cercas 2020-09-29 Rafael Sánchez Mazas, schrijver
en ideoloog van het Spaanse fascisme, wordt aan het einde van de Spaanse
burgeroorlog opgepakt en gevangengezet. Als de Republikeinen op het punt staan
de strijd te verliezen besluiten ze hem te fusilleren. Maar voordat de kogels hem
raken, vlucht Sánchez Mazas het bos in. Daar komt hij oog in oog te staan met een
Republikeinse soldaat, die hem niet neerschiet maar hem laat lopen. Jaren later
brengen deze wonderlijke gebeurtenissen een Spaanse journalist ertoe om op
onderzoek uit te gaan.
Over leven en schrijven Stephen King 2013-10-31 Stephen King, Over leven en
schrijven `Een meesterverteller.' VPRO Gids `Hoe doet King dat toch?' vroeg Joost
Zwagerman zich al af in de Volkskrant. Hoe slaagt King er toch telkens weer in zijn
lezers aan zich te binden en ze te verrassen? Hierover gaat Over leven en
schrijven. Stephen King verhaalt over zijn jeugd, zijn puberjaren en zijn studietijd.
Over de jaren na zijn doorbraak als schrijver, met Carrie, waarin succes en stress
hem achtervolgen en de drank een uitvlucht biedt. Over het ongeluk dat hem in
1999 bijna het leven kost. En hoe hij er weer bovenop komt door zijn
onweerstaanbare drang tot schrijven. Over wat hem inspireert en hoe hij te werk
gaat. En natuurlijk laat King zijn licht schijnen over het belangrijkste wapen van
elke schrijver: de pen die de auteur altijd in de aanslag moet hebben. Over leven
en schrijven is een bron van inspiratie, voor zowel lezers als (aspirant-)schrijvers.
Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan,
waaronder vijftig thriller- en fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers, waaronder
Under the Dome (Gevangen), 22-11-1963, De Donkere Toren-reeks, Joyland,De
Shining en Dr. Sleep.
Aurora Leigh Elizabeth Barrett Browning 1883
Het verslag van Brodie Jorge Luis Borges 1979
Coastal Risk: Shores and Deltas in Peril Clara Armaroli 2020-01-30 The interaction
between land and sea is controlled by a number of processes that are in general
driven by the equilibrium between environmental forcing components (e.g.
hydrodynamic - waves, currents, surges), atmospheric (e.g. winds) and terrestrial
(e.g. catchment land cover) and sediment dynamics. In the context of the
Anthropocene epoch, the equilibrium in many coastal regions is now often altered
by the influence of human activities. Successive human activities globally influence
(indirectly) these forcing components, helping magnify the negative impact of
extreme meteorological events and sea level rise. Directly, human activity can also
influence a number of processes at a local scale within and between the
catchment, the sea and the coast. For example, misplaced engineered
infrastructure inside these naturally dynamic environments can accentuate
disequilibrium, destabilizing shores and deltas. Development in catchments can

promote rapid runoff, inducing sometimes-dramatic effects on downstream
urbanized areas, the socio-economy as well as on coastal resources and
ecosystems. This Research Topic aims to assemble research and review papers
that focus on the dynamics of shores and deltas in peril under present conditions
as well as in the future context of sea-level rise, climate change and adaptation
strategies under various scenarios.
Emotionele intelligentie (Olympus) Daniel Goleman 2011-10-18 Een hoog IQ biedt
geen garantie op een gelukkig leven; minstens even belangrijk is het EQ, het
‘emotiequotiënt’. In 'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman ons
kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing,
zelfkennis, geestdrift en het vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te
motiveren. Emotionele vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan
rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang voor succes in relaties en werk en
voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie' werd in veertig talen
vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
De geheime geschiedenis van Costaguana Juan Gabriel Vasquez 2011-01-14
Londen, 1903. Joseph Conrad zit te worstelen met zijn nieuwe roman. De voortgang
is traag en hij zou wel wat hulp kunnen gebruiken. Die hulp komt in de vorm van
José Altamirano, Colombiaan van geboorte en net aangekomen in Londen. Hij
vertelt Conrad zijn levensverhaal. José is getuige geweest van de meeste
gruwelijke dingen die een mens meegemaakt kan hebben, en hij draagt op zijn
schouders niet alleen de last van een schuldig geweten, maar ook een
geschiedenis die bijna zijn einde betekende. Wanner Nostromo van Conrad het jaar
erop wordt gepubliceerd, is José woest om w at hij leest. De geheime geschiedenis
van Costaguana is José Altamirano's vinnige antwoord aan Joseph Conrad. Een
grootse roman, tragisch en wanhopig, komisch en vol inzicht tegelijkertijd,
opgetekend door een verteller die een enorme rekening te vereffenen heeft.
Libros españoles en venta, ISBN 1998
Pestdamp en bloesemgeur Alain Corbin 1986 De stank als sociaal-historisch
verschijnsel in de 18e en 19e eeuw.
De mammoetjagers Jean Auel 2011-03-07 ‘De lezer raakt onherroepelijk in de
ban.’ – Algemeen Dagblad De serie De Aardkinderen vertelt het verhaal van het
mysterie van het ontstaan van de mensheid en de harde strijd om in de prehistorie
te overleven. Jean Auels boeken hebben al miljoenen lezers meegevoerd naar de
boeiende prehistorische wereld van Ayla en haar tijdgenoten. Ayla en Jondalar
sluiten zich aan bij de stam van de Mamutiërs, de mammoetjagers. Ze worden
gastvrij opgenomen en dankzij Ayla’s kennis van kruidenleer en heelkunde vindt zij
snel haar draai in het stamleven. Maar op een ander vlak is het leven echter niet
zo eenvoudig. Ayla ontmoet de fascinerende meesterbeeldhouwer Ranec, tot wie
zij zich sterk voelt aangetrokken. Voor wie zal zij kiezen, de vertrouwde maar
jaloerse Jondalar, of de aantrekkelijke Ranec? De Aardkinderen-serie is bekroond
met de NS Publieksprijs.
Zijde Alessandro Baricco 2013-11-21 Zuid-Frankrijk, 1861. Door een
onverklaarbare ziekte onder zijderupsen in Egypte en Syrië moet Hervé Joncour zijn
handel naar Japan verplaatsen. Daar raakt hij onder de bekoring van een
geheimzinnige vrouw, door wie hij bij het afscheid een briefje in zijn handen

gedrukt krijgt met de tekst: `Kom terug, of ik ga dood. Vanaf dat moment bloeit er
een even vreemde als intense relatie op tussen de Franse zijdehandelaar en de
vrouw met de niet-oosterse ogen. Alessandro Baricco (Turijn, 1958) is een van de
meest gevierde hedendaagse Italiaanse auteurs. In 1997 brak hij internationaal
door met de roman Zijde en sindsdien worden al zijn romans en essays wereldwijd
vertaald. Bariccos werk is met talloze prijzen bekroond. Bij De Bezige Bij
verschenen eerder City, Dit verhaal, Emmaüs, De barbaren, Mr Gwyn en Driemaal
bij dageraad. `In zijn bescheiden geschiedenis heeft Baricco laten zien hoe
stilistisch vuurwerk in dienst kan staan van een intrigerend en zelfs memorabel
verhaal. NRC Handelsblad `Een delicate, poëtische geschiedenis die je niet even
samenvat zonder eraan afbreuk te doen. de Volkskrant
Lachwekkende liefdes / druk 6 Milan Kundera 2004
De structuur van wetenschappelijke revoluties Thomas S. Kuhn 1972
Een hart zo blank Javier Marías 2016-03-11 Juan Ranz, vertaler van beroep, is
gewend te luisteren, te interpreteren en door de schijn van woorden heen te
prikken. Maar luisteren is ook gevaarlijk, weet hij, want als een geheim eenmaal is
gehoord, wordt het vergeten ervan onmogelijk. Op zijn huwelijksreis wordt Juan
bevangen door een onheilspellend gevoel. Dat gevoel lijkt te gaan over zijn
huwelijk, maar de oorzaak ligt eigenlijk in het levensverhaal van zijn vader, die op
paradoxale wijze drie keer moest trouwen voordat Juan kon worden geboren. Een
hart zo blank is een zoektocht naar de waarheid achter deze huwelijken, en laat op
meesterlijke wijze zien dat wat wordt gezegd vaak van minder belang is dan wat
niet wordt gezegd.
Avances en la medición del clima organizacional con al encuesta ECO Fernando
Toro Alvarez 1996
Rayuela: een hinkelspel Julio Florencio Cortázar 1984 De geschiedenis van een
Argentijn, die met zijn Cubaanse vrouw in Parijs woont, wordt tenslotte overstemd
door de figuur van een dwaze denkbeelden ventilerende schrijver.
Voorbij goed en kwaad Friedrich Nietzsche 2011-12-15 Voorbij goed en kwaad, na
Aldus sprak Zarathoestra en Ecce homo wellicht het meest gelezen boek van
Nietzsche, is in essentie een radicale kritiek op de moderniteit. Nietzsche trekt met
de felheid die hem eigen is, van leer tegen de moderne wetenschappen, de
moderne kunsten en de moderne politiek. Alles waarop Nietzsches tijd - en dat is in
grote lijnen ook onze 'moderne' tijd - trots was, wordt door deze oneigentijdse
filosoof en psycholoog genadeloos geattaqueerd. Begrippen als 'wetenschappelijke
objectiviteit', 'sympathie', 'ethische verantwoordelijkheid' worden minutieus
ontleed en tot hun werkelijke oorsprong herleid: de wil tot macht. Voorbijgoed en
kwaad kan gelezen worden - en het was Nietzsches intentie dat dit gebeurde - als
een programmatische verhandeling waarmee hij zijn geestverwanten probeerde te
bereiken, vrije geesten, mensen van de toekomst, die in Nietzsche hun gelijke, of
liever nog, hun geestelijk leider wilden zien. Het boek, dat is opgebouwd uit 296
paragrafen variërend van enkele regels tot een paar bladzijden, kan worden
beschouwd als pendant van zijn Aldus sprak Zarathoestra, dat een jaar eerder was
voltooid en waarin Nietzsche een eerste poging doet zijn filosofisch denken samen
te vatten. Waar Zarathoestra uitblinkt door symboliek en literaire presentatie, is
Voorbij goed en kwaad bekend om zijn vele kernachtige - en buitengewoon

citeerbare - aforismen.
Het parfum Patrick Süskind 1989 Een man, geboren in erbarmelijke
omstandigheden in Parijs in 1738 heeft een uiterst gevoelig reukorgaan waarmee
hij als parfumeur grote faam en macht verwerft.
Libros españoles en venta 1998
Bibliographic Guide to Government Publications 1992 George Wayne 1993-03
Bibliografía médica venezolana 1955 Vol. published in 1955 includes materials
published through 1951.
El Clima organizacional Fernando Toro Alvarez 2001
Kritiek van de praktische rede Immanuel Kant 2006 Studie van de Duitse wijsgeer
(1724-1804) over de menselijke wilsvrijheid en de algemeen geldige ethiek.
Boletâin oficial del estado: Gaceta de Madrid Spain 1968-08
De naakte aap Desmond Morris 1972 Beschrijving van de ontwikkeling, de
eigenschappen en het gedrag van de primaat mens.
Gruwelijke rijmen Roald Dahl 2016-02-17 'Gruwelijke rijmen' is een fantastisch
rijmpjesboek volledig in kleur van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige
tekeningen in kleur van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Op je smartphone of tablet zie je
bovendien alle illustraties in kleur. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als
Android-besturingssystemen. Je denkt misschien: dit ken ik al, maar dat is heus
niet het geval. Het echte verhaal van Assepoester is heel wat bloediger en woester.
In 'Gruwelijke rijmen' zijn bekende sprookjes met een knipoog op rijm gezet door
Roald Dahl en virtuoos vertaald door Huberte Vriesendorp. 'Gruwelijke rijmen' is
volledig in kleur geïllustreerd door Quentin Blake. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Leven & lot Vasili Grossman 2012-03-06 Een van de meesterwerken van de
twintigste eeuw - een breed opgezet epos over de Russische Tweede Wereldoorlog,
naar het voorbeeld van Tolstojs Oorlog en vrede - nu voor het eerst in het
Nederlands vertaald. Leven & lot, het inmiddels klassiek geworden meesterwerk
van Vasili Grossman (1905-1964), is zelfs in de bewogen geschiedenis van de
Sovjetcensuur een uitzonderlijk geval. Het boek staat bekend als roman die werd
'gearresteerd', terwijl de auteur ongemoeid werd gelaten. In februari 1961, drie
maanden nadat Grossman zijn boek had voorgelegd aan de redactie van het
tijdschrift Znamja, verschenen er twee agenten van de KGB aan zijn deur met een
huiszoekingsbevel. Vadim Kozjevnikov, de tijdschriftredacteur die had toegezegd
Leven & lot in afleveringen te publiceren, was zo geschrokken van wat hij onder
ogen kreeg dat hij het manuscript, zonder de auteur op de hoogte te stellen, had
doorgestuurd naar de veiligheidsdienst. Het appartement van de schrijver werd
grondig doorzocht en alles wat verband hield met de roman werd in beslag
genomen: alle uitgetypte exemplaren, het oorspronkelijke manuscript, de
kladversies en de aantekeningen voor het boek. Vervolgens werd Grossman
beleefd verzocht de veiligheidsagenten te begeleiden naar de adressen waar zich
afschriften bevonden - bij zijn typiste werden behalve haar exemplaar ook het
carbonpapier en het typelint dat ze had gebruikt geconfisqueerd - waarna hij weer
netjes thuis werd afgezet. De Sovjetstaat had geleerd van de ontluisterende affaire
rond Boris Pasternak, wiens Dokter Zjivago triomfen vierde na de publicatie in het

buitenland: ze deed er alles aan om Leven & lot op een geruisloze, onberispelijke
manier te laten verdwijnen. In de resterende jaren van zijn leven werd Grossman
niet vervolgd, en zelfs niet uit de Schrijversbond gezet, maar vakkundig
gemarginaliseerd en doodgezwegen. 'Ze hebben me gewurgd in mijn eigen
portiek,' zei hij zelf, kort voordat hij in 1964 aan maagkanker overleed. Het zou nog
bijna twintig jaar duren tot een door Grossmans vriend Semjon Lipkin bewaard
exemplaar van het boek naar Zwitserland werd gesmokkeld, waar de roman in
1980 voor het eerst verscheen. Wat maakte dit boek zo gevaarlijk in de ogen van
de autoriteiten? Het is onbetwist dat Leven & lot tot de vernietigendste antiSovjetromans ooit behoort, samen met Michail Boelgakovs De meester en
Margarita en Aleksandr Solzjenitsyns Goelagarchipel. Als het boek in 1960 was
gepubliceerd, schreef criticus Igor Zolotoesski, 'had het onze ideeën over het
tijdperk en de oorlog decennia vooruit geholpen.' De 'Grote Vaderlandse Oorlog' en
de slag bij Stalingrad waren de laatste onaantastbare symbolen van het morele
gelijk van de communistische Sovjetstaat tegenover het fascistische Duitsland. Het
was ondenkbaar dat juist een roman over deze periode de gelijkenis tussen beide
totalitaire staten zou demonstreren, en de futiliteit van ieder vooruitgangsgeloof.
Maar zoals voor alle literatuur geldt: de kracht van het boek schuilt niet zozeer in
de boodschap ervan, als wel in de dwingende, hoogsteigen manier waarop die
wordt gebracht. Het is niet voor niets dat zelfs Joseph Brodsky, die uiterst kritisch
was over het twintigste-eeuwse Russische proza - dat hij tam en conventioneel
vond, verlamd door de tragedies van de tijd waarin het werd geschreven - Vasili
Grossman noemt als de auteur van één van 'de paar geïsoleerde boeken die in hun
hartbrekende eerlijkheid of excentriciteit in de buurt komen van meesterwerken'.
Leven & lot is een breed opgezet epos over de Russische Tweede Wereldoorlog,
naar het voorbeeld van Tolstojs Oorlog en vrede. Er zijn allerlei parallellen tussen
beide romans aan te wijzen: zoals bij Tolstoj de Bolkonski's en de Rostovs centraal
staan, zo ordent Grossman zijn overweldigende hoeveelheid personag
Cumulated Index Medicus 1988
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.
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