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Omdat de 14-jarige Mary in Engeland gevaar loopt als heks te worden
beschouwd, reist ze midden 17e eeuw naar Amerika, waar ze met haar
geneeskrachtige kruiden velen helpt.
Medische genetica omvat veel verschillende gebieden, waaronder de klinische
praktijk van artsen, genetische adviseurs en voedingsdeskundigen, klinische
diagnostische laboratoriumactiviteiten en onderzoek naar de oorzaken en
overerving van genetische aandoeningen. Voorbeelden van aandoeningen die
binnen het bereik van medische genetica vallen, zijn onder meer aangeboren
afwijkingen en dysmorfologie, mentale retardatie, autisme, mitochondriale
aandoeningen, skeletdysplasie, bindweefselaandoeningen, genetica van kanker,
teratogenen en prenatale diagnose. Medische genetica wordt steeds relevanter
voor veel voorkomende ziekten. Overlappingen met andere medische
specialiteiten beginnen te ontstaan, aangezien recente vorderingen in de
genetica etiologieën onthullen voor neurologische, endocriene, cardiovasculaire,
long-, oogheelkundige, nier-, psychiatrische en dermatologische ziekten.
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Samenvatting van de inhoud van dit boek: Genetische aandoeningen:
classificatie Chromosomale aandoeningen Mitochondriale ziekten:
Mitochondriale genetica Proteopathy Het menselijk genoom en de chromosomale
basis van overerving Cytogenetica van kanker Het menselijk genoom en zijn
chromosomen DNA-structuur: een korte samenvatting Organisatie van
menselijke chromosomen Celverdeling Het menselijke karyotype Menselijke
gametogenese en bevruchting Belang en medische betekenis van mitose en
meiose Structuur en functie van het menselijk genoom Genoomsleutels
Vrienden, broeders en criminelen. Vastberaden om van hun bende de meest
gezochte en beruchte van de voorstad te maken. De achttienjarige Leon en
Gabriel zijn al vrienden sinds hun jeugd. Als bendeleiders bepalen ze het
straatbeeld in de Stockholmse voorstad Råby. Wanneer Leon vastzit voor een
overval helpt Gabriel hem en een aantal andere bendeleden te ontsnappen.
Tijdens de ontsnapping vermoordt Leon een gevangenisbewaakster en krijgen ze
de politie achter zich aan.
Voor alle lezers van 'Bob de straatkat' en 'Mijn vriend Ben'. Alfie is dakloos, aan
zijn lot overgelaten nadat zijn lieve oude bazin is overleden. Hij kan niet wennen
aan een leven met voortdurende gevaren, honger en dorst, kou en eenzaamheid.
Na veel omzwervingen besluit hij te blijven wonen in een gewone straat. De
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bewoners van de straat hebben zo hun eigen sores, verdriet, heimwee,
onzekerheid, eenzaamheid... Ze zijn niet allemaal even blij met de komst van
Alfie, het grijze katje dat op zoek is naar een nieuw thuis. Maar Alfie heeft zijn
eigen agenda en brengt vertrouwen, vriendschap en liefde terug in de straat.
La terza edizione de Le basi dell’immunologia si presenta profondamente
aggiornata nei contenuti, che riflettono lo stato attuale delle conoscenze
immunologiche, pur mantenendo intatta, e perfino migliorata, la semplicità
espositiva del testo e dell’iconografia. Questo testo si propone come un volume
di riferimento per gli studenti delle lauree triennali e specialistiche e per tutti
coloro che desiderino entrare in contatto con i principi dell’immunologia
moderna. “L’immunologia dei nostri giorni, al suo attuale livello di complessità,
può difficilmente essere contenuta in 290 pagine di testo in un modo più
completo e tuttavia comprensibile di quello utilizzato in questo volume.”
**** NRC Handelsblad ‘Een boek waarbij je als lezer van de ene in de andere
emotie verzeild raakt. Afschuw, verbijstering en instemming wisselen zich af.’
Een spannende, spectaculaire roman over het voortvluchtige bestaan van nazikopstuk Josef Mengele 1949. Josef Mengele, de marteldokter van Auschwitz,
arriveert na zijn vlucht in Argentinië. Zich verschuilend achter pseudoniemen,
beschermd door netwerken en het geld van zijn familie, en ondersteund door een
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gemeenschap in Buenos Aires die nog steeds droomt van het Vierde Rijk, gelooft
de voormalig folteraar dat hij een nieuw leven kan beginnen. Duitsland heeft het
druk met de wederopbouw, het Argentinië van Perón is welwillend. Maar al snel
wordt de jacht op voortvluchtige nazi-kopstukken weer geopend. Vanaf dat
moment zal Mengele geen moment rust meer hebben, maar ondanks een
klopjacht van dertig jaar sterft hij in 1979 onder mysterieuze omstandigheden in
Zuid-Amerika maar nog steeds in vrijheid. Deze krachtige roman is het resultaat
van Olivier Guez’ diepgravend onderzoek naar wat waarschijnlijk de meest
geheimzinnige man uit het Derde Rijk is geweest en reconstrueert op boeiende
wijze de mythe achter de ‘Engel des doods’. De pers over De verdwijning van
Josef Mengele ‘Een meeslepende “ware” roman.’ Financieel Dagblad ‘Een
fabelachtig goed gecomponeerd boek, stampvol feiten, wat nergens ten koste
gaat van de spanning of vaart.’ Nederlands Dagblad ‘Een historische roman die
leest als een thriller.’ De Telegraaf
Triëst. Een man heeft als levensmissie het verzamelen van alle soorten wapens geweren, onderzeeboten, tanks - voor een gigantisch museum van oorlog. Het
moet een collectie worden van al het kwaad in de wereld, waardoor buiten het
museum alleen vrede zal bestaan. De verzamelaar overlijdt echter onder
mysterieuze omstandigheden, en daarbij gaat dat deel van zijn notities verloren
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dat de namen bevatte van medeplichtigen aan de moorden in het
concentratiekamp Risiera di San Sabba in Triëst. Na de dood van de
verzamelaar krijgt Luisa Brooks de opdracht het museum in te richten. Zij is de
dochter van een Joodse moeder en een zwarte vader, een Amerikaanse soldaat
die na de oorlog gestationeerd was in Triëst. Luisa raakt geobsedeerd door de
ideeën over oorlog en liefde van de verzamelaar en probeert zijn museum te
verwezenlijken zodat de menselijke verhalen achter eeuwen van haat, geweld en
vernietiging niet verloren zullen gaan.
Le basi dell'immunologiaFisiopatologia del sistema immunitarioEdra Masson
Le basi dell’immunologia, che da sempre si caratterizza per la semplicità
espositiva, la ricca iconografia e la presenza di utili casi clinici, continua a
proporsi come il volume di riferimento per gli studenti delle lauree triennali e
specialistiche e per tutti coloro che desiderino entrare in contatto con i principi
dell’immunologia moderna. In questa quinta edizione tutti i capitoli sono stati
aggiornati tenendo conto dei recenti progressi nella comprensione dei principi
che regolano le funzioni del sistema immunitario e ponendo particolare
attenzione ai meccanismi alla base delle malattie autoimmuni, evidenziando la
loro relazione con la risposta immunitaria normale. Sono stati inoltre aggiunti
nuovi casi clinici per illustrare come i concetti dell’immunologia possano essere
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applicati alle più frequenti malattie dell’uomo.
Macrotrend of our present: instructions for use. We live in the age of endless
change. Technological innovations are profoundly and irreversibly affecting our
everyday life. Progress seems somehow to subvert individual and collective
parametres in such a way that often we tend to ask ourselves what we can do for
machines more than what they can do for us. In these pages the author shares a
participating and curious gaze to the deep changes of our times, with the ongoing
tension to draw together the scattered pieces of information left by our uncertain
present and to gain new keys to interpretation. From the new technologies of AI
and ubiquitous computing to the growing issues of international security , from
the so called Fourth Industral Revolution to the new paradigm of the sharing
economy, from the role of the technological mammoths in the new world order to
the changes in the labour market and the increasing societal inequality: a bunch
of burning issues are here addressed both with intellectual commitment and
conversational levity, with the aim to foster public debate and awareness and to
help present day and future leaders to shape new policies, both at business and
governamental level.
In het onderwijs heeft zich in de laatste decennia een stille crisis voorgedaan.
Lang werd onderwijs gezien als de plek waar leerlingen kritisch leren denken en
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gevormd worden tot ontwikkelde en begripvolle burgers. Maar sinds we
economische groei boven alles plaatsen, is ook het onderwijs erop gericht
economisch nuttige en productieve leerlingen af te leveren.
Lezingen over leven, dood, transformatie en de emoties daaromtrent door de
bekende psychiater, aangevuld met haar eigen levenservaring.
La quarta edizione de Le basi dell’immunologia si presenta profondamente aggiornata nei
contenuti e risulta integrata da alcuni concetti che negli ultimi due anni hanno segnato dei
grandi progressi nelle nostre conoscenze. Il volume mantiene la consueta semplicità espositiva
che da sempre caratterizza questo testo e la sua iconografia, che è stata rinnovata e ampliata.
Questo testo si propone come un volume di riferimento per gli studenti delle lauree triennali e
specialistiche, ma anche come valido testo di facile consultazione per tutti coloro che
desiderino entrare in contatto in modo semplice ma approfondito con i principi
dell’immunologia moderna.
Informatie speelt een rol in bijna alle onderdelen van de samenleving: van thermodynamica tot
DNA, van het gebruik van onze mobiele telefoon tot internet. In dit Elementaire Deeltje geeft
filosoof Luciano Florido, een autoriteit op hetgebied van informatiefilosofie en ethiek, op
verhelderende manier uitleg over dit voor ons zo essentiële begrip. En hij legt uit dat we niet
alleen het risico op `fear of missing out lopen, maar ook op een overdosis aan informatie die
we niet meer kunnen verwerken, de `infoglut. Florido bespreekt themas als toegankelijkheid en
privacy, eigendom, auteursrecht en open source. Dit boek verduidelijkt het begrip informatie en
laat zien hoe informatie ons kan helpen beter vat te krijgen op de wereld om ons heen.
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Geweldig verhelderend. Steven Poole, The Guardian -Luciano Floridi is hoogleraar filosofie en
onderzoeker aan de Universiteit van Hertfordshire; daarnaast is hij verbonden als onderzoeker
aan het St. Cross College van de Universiteit van Oxford.
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