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Crime scene investigators are the foundation for every criminal investigation. The admissibility and persuasiveness of evidence in court, and
in turn, the success of a case, is largely dependent upon the evidence being properly collected, recorded, and handled for future analysis by
investigators and forensic analysts in the lab. Complete Crime Sce
De Griekse atletiek bloeide als nooit tevoren onder het imperium Romanum. Gedurende de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling
werden in grote delen van het Middellandse Zeegebied – in Italië, Griekenland, Klein-Azië, de Levant en Egypte – talrijke sportwedstrijden
georganiseerd waarbij hardlopers, boksers, worstelaars, pankratiasten en vijfkampers tegen elkaar in het strijdperk traden. Zij genoten een
grenzeloze populariteit in de antieke wereld en konden grote rijkdommen verwerven. Dit proefschrift schetst op basis van epigrafische,
literaire en archeologische bronnen een gedetailleerd beeld van het atletenbestaan gedurende de Romeinse keizertijd (31 v. Chr. – 400 n.
Chr.).
Marine Engineering and Shipbuilding AbstractsComplete Crime Scene Investigation HandbookCRC Press
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond
braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest
over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de
wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom
Broom, de plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt
een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het
perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
Het boek Participeren in projecten is gebaseerd op de inhoud van de I-Tracks module Project Participation Foundation (PPF). Deze module
komt zowel voor in de Academy Track als in de Shorttrack Projectmanagement. De module die is bedoeld voor personen die deelnemen aan
projecten en meer kennis willen opdoen over projectmatig werken. Deze module is verder te gebruiken als opstap naar vervolgopleidingen
zoals PRINCE2 Foundation en Practitioner en de module IT Project Management Advanced (ITPMA). De doelgroep van deze opleidingen
zijn personen die nu of in de toekomst als projectleider in (ICT-) projecten willen gaan participeren. Bij het boek is een docentenhandleiding
verkrijgbaar (als pdf via deze website beschikbaar).
Met trillende benen bovenaan de trappen van het paleis met een zinderende menigte achter haar, staat de jonge prinses klaar om haar
aanstaande echtgenoot voor de eerste keer te ontmoeten. Anastasia maakt zich zorgen: ze heeft al veel gehoord over de koning van
Maurona - over zijn liefde voor het Franse en vooral voor de aanlokkelijke echtgenote van de Franse ambassadeur van Maurona. Ze weet
dat de meeste mannen haar mooi en aantrekkelijk vinden, maar voor de donkere verleidelijke schoonheid die al in de armen van de koning
ligt is ze geen partij. Bij het openen van de paleisdeuren stijgt er luid gejuich op uit de menigte terwijl Anastasia zich bedenkt hoe ze de
koning voor zich kan winnen... Een verhaal vol romantiek en intrige aan het hof van Maurona in deze romantische titel van Barbara Cartland.
Barbara Cartland was de meest productieve romanschrijver ter wereld. Ze heeft het verbijsterende aantal van 723 boeken op haar naam
staan, waarvan het merendeel (644 boeken) bouquetromans betrof. Haar werk werd in 36 talen vertaald en ze verkocht wereldwijd meer dan
een miljard exemplaren. Naast bouquetromans schreef ze onder andere historische biografieën en toneelstukken. Behalve zeer productief
was Cartland ook tot op hoge leeftijd actief. Het leeuwendeel van haar oeuvre schreef ze zelfs na haar 75e, en haar laatste boek verscheen
toen ze 97 was. Daarnaast schilderde ze zelf de afbeeldingen voor haar boekomslagen. In de boeken van Cartland is de hoofdrolspeelster
meestal een onschuldige, pure vrouw, die een intrigerende, avontuurlijke man ontmoet. Het einde is altijd goed, en liefde overwint alles.
Daarmee heeft Cartland een oeuvre geschapen dat haar vele lezers vooral troost en comfort geboden heeft.

Politiek. Moord. Een schandaal./br> Een invloedrijke senator wordt betrapt met zeer belastend materiaal op zijn computer. De
gouverneur gelooft echter in zijn onschuld, want de senator is veel te intelligent om zoiets te laten gebeuren. Het zaakje stinkt. Het
spoor van Lucas Davenports onderzoek leidt naar een politieke regelaar die van de aardbodem verdwenen lijkt te zijn, daarna –
wat verontrustender is – naar de politie van Minneapolis zelf, en uiteindelijk – het meest beangstigende – naar een vrouw die zelfs
Machiavelli nog een paar lesjes in manipulatie zou kunnen geven. Deze steenrijke erfgename heeft uitgesproken ideeën over hoe
het er op de wereld aan toe zou moeten gaan, plus het geld, het meedogenloze karakter en de koelbloedigheid om dit te laten
gebeuren.
In de bundel 'Uren met Henk Broekhuis' bundelde Karel van het Reve een veertigtal scherpzinnige columns over evenzovele
onuitroeibare gemeenplaatsen van onze tijd. Stellingen als `Vergelijkingen dienen ter verduidelijking, `Zwemmen bij eb is
gevaarlijker dan bij vloed' en `Seks en geweld zijn in boeken, films en op de tv alleen geoorloofd als ze functioneel zijn worden
door hem met spotlust en acribie aan de kaak gesteld. Nauwkeurig en nuchter ontleedt hij dit soort drogredenen en idées reçues
tot hun kern: nonsens. 'Uren met Henk Broekhuis' is een verzameling lessen in gezond redeneren die niets van zijn
oorspronkelijke frisheid en tegendraadsheid heeft verloren. In 1981 kreeg hij de P.C. Hooftprijs voor zijn essayistische werk. De
reeks Athenaeum Boekhandel Canon verschijnt in samenwerking tussen Athenaeum Boekhandel en Amsterdam University Press.
Voor meer informatie over de reeks zie www.aup.nl/aaa-serie en www.athenaeum.nl.
Vriendschapsbrood is een warm en ontroerend verhaal over het leven en verlies, over vriendschap en familie en over de troost
van eten. Julia Evarts worstelt met een groot verdriet dat als een schaduw over haar familie hangt. Ze onderneemt bijna niets
meer. Tot ze op een dag een pakketje met deeg en een recept voor vriendschapsbrood op haar stoep vindt. Haar dochtertje
Gracie voorkomt nog net dat ze het weggooit. Het vriendschapsbrood blijkt de ideale manier om weer nieuwe contacten op te
doen, zoals de weduwe Madeline die net een theesalon geopend heeft. Daar ontmoet Julia Hannah, met wie ze ook bevriend
raakt. Binnen de kortste keren wordt de theesalon een ontmoetingsplek voor het uitwisselen van recepten, tips en verhalen. Julia
begint door de vriendschap in te zien dat ze hoognodig de confrontatie aan moet gaan met haar verdriet en dat ze haar zus niet
langer de schuld mag geven van wat er gebeurd is. Maar kan ze dat?
Seminar paper from the year 2007 in the subject Dutch (Literature, Culture and Language), grade: 2,0, Free University of Berlin,
language: Dutch, abstract: Als men een literair werk wil gaan bespreken stelt men zich vooral twee vragen: waarover gaat het
boek en wat is er kenmerkend voor. Als je dat kan, kan je ook noch op een andere manier een tekst gaan interpreteren. Je kan
een literair tekst met een andere tekst gaan vergelijken. Het doel van het volgende werkstuk is een vergelijking van twee novellen.
In deze nota probeer ik de parallellen tussen twee verhalen te vinden, namelijk tussen de novelle De dood in Venetië van de
Duitse schrijver Thomas Mann en Het engeltje van de Nederlandse auteur Wessel te Gussinklo. Tussen het verschijnen van deze
beide teksten liggen bijna honderd jaar terug maar het is verrassend hoeveel overeenkomsten tussen deze verhalen bestaan. De
vergelijking van deze novellen wil ik op de volgende manier uitwerken. Ten eerste wil ik me op de inhoud, het genre en de
hoofdpersonages concentreren (hoofdstuk 1: De novellen over een schrijver: genre, inhoud en crisissituatie). Daarna wil ik de
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tijdelijke en ruimtelijke parallellen van de beide verhalen bespreken (hoofdstuk 2: Setting: tijdelijke, ruimtelijke en narratieve
parallellen ). Vervolgens wil ik de belangrijksten motieven en centrale thema ?s als b.v. het sublieme, de vlucht en de zoektocht en
de roes die in de beide teksten present zijn gaan vergelijken ( hoofdstuk 3: De innerlijke wereld van de personages en de
belangrijkste motieven).Ten laatst ga ik over Gussinklo ?s en Mann ?s opvatting van het schone en laat zien hoe dat in de
novellen wordt gepresenteerd (hoofdstuk 4: De tegenstelling tussen het schone en lelijke: ). In de slotbeschouwingen wil ik de
conclusie uit de vergelijking van deze beide teksten trekken.
Een stervende vrouw beschrijft twintig foto's aan de blind geworden kleindochter van haar nicht teneinde haar deelgenoot te
maken van bepaalde tragische gebeurtenissen in hun familie.
Een student raakt bezeten van een waardevol, cryptisch en tot nu toe onontcijferbaar Italiaans boek uit de 15e eeuw.
Hoewel Roseanne McNulty naar verluidt al bijna honderd is, gaat ze een onzekere toekomst tegemoet: de psychiatrische inrichting waar ze
vrijwel haar hele volwassen leven heeft doorgebracht zal gesloten worden. Aan dokter William Grene de beslissing welke patiënten opnieuw
moeten worden opgenomen en welke uit de inrichting zullen worden ontslagen. Hij heeft het sterke vermoeden dat Roseanne niet gek is en
nooit is geweest zij haar artsen al die jaren gemanipuleerd of beschermt haar geheugen haar voor een bittere en ondraaglijke waarheid?
Gefascineerd probeert Grene haar verhaal te achterhalen.
Informatie over alle aspecten van de overgang. Met uitleg over de hormoonbehandeling en aanvullende, alternatieve mogelijkheden om deze
levensfase tot een positieve ervaring te maken.
Als de Duitse arts met wie de echtgenote van tsaar Iwan de Verschrikkelijke een affaire heeft, verliefd wordt op een andere vrouw, moeten hij
en zijn geliefde proberen te ontkomen aan de wraak van de tsarin.
www.girl-gear Carrière én plezier maken dat is het devies van de meiden van www.girl-gear. Hun dagen zijn gevuld met hard werken maar ze
willen ook tijd hebben om te spelen. Dus máken ze tijd voor hun zoektocht naar de ideale playmate: de man die hun harten sneller laat
kloppen en hun lijf doet hunkeren! Deel 1 Een erotisch spel tussen twee onbekenden... Een man en een vrouw. Een lijst met vragen. Naar
hun intiemste gedachten, hun stoutste dromen, hun gevoeligste plekjes... Volgens Macy Webb de ideale manier om elkaar beter te leren
kennen. En bovendien een superspannend spel als je elkaars vragen niet mag weten! Ze krijgt haar vrienden zover dat ze mee willen spelen.
Nu moet ze alleen zelf nog een partner vinden. Gelukkig heeft iemand Leo Redding III meegenomen. Nou ja, gelukkig... Hij is een arrogante
kwal, een omhooggevallen advocaat en dus totaal haar type niet. Maar omdat het háár spel is, komt ze er niet onderuit mee te doen.
Adviezen en tips voor het opstellen van een ondernemingsplan.
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein
maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van
buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting
bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna
behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het
leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze
ooit heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair

Het begrip chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is een verzamelnaam van oude begrippen als chronische
bronchitis en emfyseem. Het gaat om patiënten die met langdurige en vaak voorkomende klachten van hoesten en/of
dyspnoe bij de huisarts komen en bij wie bij meting van de longfunctie een niet (volledig) reversibele luchtwegobstructie
kan worden vastgesteld. De verschijnselen zijn onomkeerbaar en vaak ook progressief. Soms staat de productieve hoest
op de voorgrond, soms veel meer het piepend ademhalen en de daarbij behorende progressieve dyspnoe.De
verschijnselen worden veroorzaakt door een chronisch ontstekingsproces in de kleinere perifere luchtwegen, met een
obstructie en verlies van elasticiteit als gevolg. Het COPD formularium gaat compact in op de symptomen, oorzaken,
diagnose en behandeling van COPD.
Jacob Reckless heeft het leven van zijn broer Will in de Spiegelwereld kunnen redden, maar betaalde hiervoor een hoge
prijs. De mot die op zijn borst is neergestreken zal hem zes maal bijten voordat ze terugvliegt naar de Zwarte Fee en
hem dood achterlaat. De tijd dringt, maar ergens in de wereld achter de spiegel moet er een magische kruisboog zijn
waarmee hij de vloek van de Zwarte Fee kan opheffen. Met Vos aan zijn zijde begint Jacob aan een koortsachtige
zoektocht. Hij blijkt echter niet de enige te zijn: de goyl Nerron is ook op zoek naar de kruisboog, om te bewijzen dat hij
de beste schatzoeker van de wereld achter de spiegel is. Maar voor Jacob gaat het om leven en dood... In Reckless –
Levende schaduwen keert Jacob Reckless terug naar de Spiegelwereld. Een wereld vol rijke personages, raadselachtige
schepselen en heroïsche zoektochten, die alleen ontsproten kan zijn uit het brein van de meesterverteller van onze
generatie, Cornelia Funke.
Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar Auschwitz werd
gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar kinderen.
Standish en Hector wonen in Zone Zeven, een getto van het Moederland. Standish wordt vaak gepest omdat hij anders
is. Hij heeft een blauw en een bruin oog en is dyslectisch. Sinds zijn ouders zijn afgevoerd woont hij bij zijn opa. Zijn
buurjongen Hector is zijn enige vriend. Wanneer op een dag hun voetbal achter de grote muur vlak bij hun huis belandt,
ontdekken ze dat het Moederland een geheim verbergt. Een bizar en duister geheim. Kort daarna verdwijnt Hector, en
Standish moet een moedige keuze maken...
Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als gossipbloger
onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding
waar je bang voor bent. ? - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en
enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar
lang elke dag iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar wie ze is en waartoe ze allemaal in
staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint.
Inspirerend, zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat
een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie & Julia
Binnen de oncologie, de kindergeneeskunde en de transplantatiegeneeskunde ontvangen patiënten vaak
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geneesmiddelen die balanceren tussen effectiviteit en toxiciteit. De effectiviteit en veiligheid van een medicijnbehandeling
bij deze patiënten kan verbeterd worden door onderzoek te doen naar de farmacokinetiek (de relatie tussen dosis en
bloedconcentratie) en farmacodynamiek (de relatie tussen concentratie en effect) van deze middelen. Met behulp van
nieuwe, geavanceerde analysetechnieken wordt onderzocht of er specifieke demografische, genetische en/of
pathologische factoren zijn die verschillen in geneesmiddelkinetiek en -dynamiek tussen patiënten kunnen verklaren. De
geïdentificeerde factoren worden vervolgens gebruikt om de behandeling met medicijnen te individualiseren en te
optimaliseren: een pil op maat.
Ivor Tesham, een jonge, knappe en ambitieuze politicus, wil zijn minnares Hebe Furnal een onvergetelijk en spannend cadeau
voor haar verjaardag geven: ze wordt zogenaamd ontvoerd. Terwijl Ivor met de champagne zit te wachten, verstrijkt het tijdstip
waarop Hebe zou moeten verschijnen. Pas de volgende dag hoort hij dat de auto waar Hebe in zat, verongelukt is. De chauffeur
en Hebe zijn dood, de handlanger zwaar gewond. Geschokt door de gebeurtenis, maar vooral bang dat uit zal komen dat hij
Hebes minnaar was en achter de nepontvoering zat, wil Ivor er alles aan doen om erachter te komen of iemand hem kan
verraden. Er is één vrouw die het zou kunnen weten, want zij was Hebes alibi op de dagen dat deze haar minnaar zag. Maar wat
weet zij precies?
Recepteerkunde is compleet vernieuwd en helemaal bij de tijd. Van een vraag van de arts tot quality by design, van mortier tot
autoclaaf, van ingangs-tot eindcontrole, van recept tot productdossier, van apotheek tot thuiszorg, het komt allemaal aan de orde.
Zowel voor de specialist als voor de generalist is Recepteerkunde onmisbaar.Voor de apotheek was de kleinschalige bereiding
vanouds de core business, tot steeds meer apotheken de bereiding gingen uitbesteden. Het klassieke bereiden uit grondstoffen is
een specialisme geworden. Maar elke apotheek heeft te maken met productzorg: beschikbaarheid. Bewaren en bewerken van
handelspreparaten. Ook voor toediening gereed maken (VTGM) gebeurt in elke apotheek, elke dag, met toewijding en kennis van
zaken.Recepteerkunde is een naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij de bereiding en aflevering van geneesmiddelen:
openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, industrieapothekers en apothekersassistenten. Tevens is het een leerboek voor
studenten farmacie. Wie zelf bereidt uit grondstoffen op kleine of grote schaal, of handelspreparaten aanpast, kan niet zonder
Recepteerkunde, maar ook zij die bereidingen van anderen afleveren op preparaten voor toediening gereed maken, vinden er
noodzakelijke informatie.
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