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Binnen de oncologie, de kindergeneeskunde en de transplantatiegeneeskunde ontvangen patiënten vaak 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.
De zoektocht van een onderzoeksjournaliste naar een man die is verdwenen tijdens zijn hobby, schatzoeken via GPS, leidt tot gevaarlijke
tochten door een letterlijke en figuurlijke duisternis.
Tatiana is haar dominante Mexicaanse familie ontvlucht en vestigt zich in Berlijn. Wanneer ze voor de teruggetrokken historicus dr. Weiss
gaat werken, wordt haar bestaan complexer en gevaarlijker. Via Weiss ontmoet ze Jonas, een meteoroloog die als kind in de ddr troost vond
in het voortdurend veranderen van de wolken, en die nu Tatianas leven onherroepelijk verandert. Met humor en mededogen leidt Chloe
Aridjis ons door Berlijn, door appartementen en cafés, door een overvolle metro waar een als oude vrouw verklede Hitler verschijnt, door een
ondergrondse kegelbaan van de Gestapo waar de scores nog op de muren staan.
Cristiano Maresca is gewend de nacht vóór een grand-prixrace door te brengen in de armen van een beeldschone vrouw. Drie jaar geleden
was dat de verlegen Kate Edward. De sensuele verrukkingen die ze toen deelden, zal ze nooit vergeten, maar pas nu heeft ze de moed
verzameld om de beroemde hartenbreker te vertellen dat hun samenzijn niet zonder gevolgen is gebleven. De opluchting die ze voelt
wanneer de vonken tussen hen direct weer overspringen, maakt echter plaats voor wanhoop als hij zegt dat hij haar nooit eerder heeft
ontmoet. Direct daarna stelt hij haar voor die nacht van passie te herhalen. Misschien dat zijn geheugen dan terugkeert? Dit boek is ook
verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet eBundel.
In de cli-fi roman 'IMOJIMAN' is VDR, de AI-therapeut die mens werd in de prequel 'Planet Paradroid', op zoek naar zingeving. Is bewustzijn
immers niet belangrijker dan intelligentie? VDR zwerft rond in het Wood Wide Web en noemt zichzelf Imojiman. Via zijn menselijke soulmate
Stek belandt hij in El Sur, de woestijn van Espania. De bewoners zijn outlaws die handelen in mensen en plutonium. Eco-activiste en biologe
Charlie Silverant bestiert in El Sur haar ondergrondse plantenimperium, waar ze zoekt naar manieren om het antropoceen een halt toe te
roepen. Deze omgeving, waarin natuur en technologie op onwaarschijnlijke wijze samenkomen, is voor VDR ideaal om zijn bewustzijn de
vrije loop te te laten. Lukt het hem zijn nieuwe droom, zich voortplanten, waar te maken? Lukt het zijn vrienden uit Damstad, die in El Sur het
huwelijk van Stek en Winston komen vieren, zich te verzoenen met hun onvermijdelijke lot? Het boek is tevens verkrijgbaar als paperback in
6 verschillende kleuren. www.pjpancras.nl
de geschiedenis van de Italianen en hun keuken.
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.).

Geweldig ontwerp dat bij uw stijl past. 100 pagina's gevoerd om alles op te schrijven wat je wilt doen of niet wilt vergeten.
Tijdens de première van de controversiële film Inferno wordt het dodenmasker van Dante tentoongesteld. Nic Costa moet de
kostbare relikwie bewaken, maar bij de onthulling blijkt het te zijn vervangen door het hoofd van de ster van de film, die op
gruwelijke wijze is vermoord. Dan wordt er ook een aanslag gepleegd op de hoofdrolspeelster. Costa en zijn team reizen af naar
San Francisco voor de Amerikaanse première, in de hoop het masker te vinden. Daar is de actrice opnieuw doelwit van een
aanslag. Costa zet alles op alles om de dader te vinden voordat het leven de kunst imiteert
Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een natte neus en vooral een onstilbare honger.
Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder
veel trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een nieuw plan. Stick Dog en zijn vrienden
storten zich van het ene avontuur in het andere: van het stelen van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat er
ook gebeurt, deze honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
This book will teach you how to install KODI on Apple TV in order to Watch and Stream for Free? This book is about everything
you NEED to know about the TV streaming app, called Kodi on Apple TV. This guide with pictures for easy and effective learning,
will direct you on how to install the latest and newest Kodi on Apple TV 4th Generation and Firestick. This book is continually
updated and will provide the best and simplest methods for installing Kodi on Apple TV and Fire TV Stick. Kodi, previously called
XBMC (or Xbox media center) is a completely free open source media participant available for virtually any operating system or
hardware platform inclusive of the likes of iOS, TV's, Mac, Android, Windows or even the Amazon Fire TV Stick just to name a few.
In its best shape, it allows users to play films, music, and podcasts at once from the internet, as well as media documents from
local and media storage, etc. These methods are so easy and can be completed in less than 15 minutes. In this guide, you will
discover; how to install Kodi on Fourth Generation Apple TV. how to install KODI on Second Generation Apple TV. install the new
Kodi 17.3 on your device. how to install and set up Kodi add-ons, Exodus, Specto Fork, etc. how to install previous Kodi versions.
How to set up Smart DNS on Amazon Fire TV and Fire TV Stick. Step by Step Tutorial to Running XBMC/KODI on Amazon Fire
TV New KODI 17 Krypton Setup. List of KODI Add-ons that are Working or have shutdown. How to Fix Exodus Add-on issue How
to remove data for KODI on Fire Stick or Fire TV ...and much more! to start enjoying Free streaming on your Apple TV, make the
decision of getting this book now. Click The Buy Button Now! tv box kodi android fire stick to smart media core on mini amazon
install quad remote player pro keyboard how guide wireless wifi streaming amlogic pc mxq mouse firestick your hd user backlit
control iptv raspberry step pi htpc air plus hdmi ultimate os support touchpad learning uhd devices tips ram updated octa ultra
tricks latest google new windows rom bluetooth edition infrared xbox krypton voice easy center learn lan mac version model linux
pad set more game video full top xbmc alexa use supports true dlna dual usb ott bomix marshmallow minutes best unlock less
picture dolamee retro internet kd entertainment players controller simplified black cpu device home bit installing xbmcmart lcbox
retropie games logic potential flash manual free am instructions than combo playing replacement up kukele ethernet steps much
emmc exodus antenna mx movies nexsmart loaded handheld rii bt gb sold matricom reiie fully instruction prime guarantee genuine
complete qwerty mxiii updator ac as based hongyu beginners easytone console octo minix apple pibridge perfect atv like installed
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book tablet decoding start stream screen using neo led beginner effective efficient outdoor fly work shield facebabyone you display
band backlight app phone jailbroken nvidia setup shots multifunctional genesis file spdif ir includes ytat min ios live rooted laptop
suppot computer series etc other screenshots volume ipazzport arcstream rechargable receiver dot cortex multimedia beginners'
q portable input jailbreak bits into playback devoding hub miracast retrobox white power tap newest processor hulu sturdy echo
addons one play survival now cable premium linkstyle mygica arm help lollipop heatsinks smallrt hashtag amazing station tutorial
digital manager it downloader battery works pro+ #kody airplay function case firetv
For the first time, the shepherd boy, Nicky, is alone in the mountains with his herd of goats. All of a sudden, a storm strikes and
destroys the shepherd’s cottage and everything in it. Nicky embarks on a perilous journey back to his home valley, carrying
nothing but a torn blanket. In the darkness of night, Nicky spots a big owl. Can the mysterious creature help Nicky find his way
home? --- Het is de eerste keer dat de herdersjongen Niki alleen in de bergen is met zijn kudde geiten. Er steekt opeens een
storm op, die de herdershut met alles erin vernielt. Niki begint een zware tocht terug naar de vallei waar hij woont, met alleen maar
een gescheurde deken bij zich. In de donkere nacht komt een grote uil hem redden. Beschermd door de grote vleugels van de uil
is de kleine reiziger niet meer bang om in slaap te vallen. De dorpelingen zijn erg verbaasd wanneer Niki thuiskomt met een uil,
met gele ogen, op zijn schouder. “Hij is een geweldige vriend,” zegt Niki, terwijl hij de vogel aait. “En hij is helemaal niet bang
voor het donker.”
Amsterdam maakte als maritiem centrum vanaf het einde van de zestiende eeuw een explosieve ontwikkeling door binnen een
zich voortdurend uitbreidend scheepvaartnetwerk. De stad groeide in de Gouden Eeuw uit tot een knooppunt van een mondiaal
handels- en scheepvaartsysteem. Tussen 1580 en 1660 werd de stad in vier geplande stadsuitbreidingen gemoderniseerd. Dit
resulteerde in de typische halfcirkelvormige plattegrond met een concentrisch grachtenpatroon en radiale straten. Het scheppen
van ruimte aan het IJ voor havenfaciliteiten en bedrijfsgebieden was een belangrijke drijfveer bij de realisatie van dit
stedenbouwkundig plan. Jerzy Gawronski gaat tijdens zijn oratie in op de betekenis van het maritieme bedrijf voor de moderniteit
en uniciteit van de zeventiende-eeuwse Amsterdamse stedelijke structuur in het historisch planologisch debat. Hij vindt dat de rol
van het maritieme bedrijf in dat debat is onderbelicht. Archeologische disciplines zoals maritieme archeologie en
stadskernonderzoek bieden vanuit het concept van de maritieme stad nieuwe invalshoeken voor een meer integrale benadering.
Uitgaande van de materiële en ruimtelijke relatie tussen schepen en stad behoren mobiliteit, decentralisatie, internationalisering en
een dynamische topografie tot de kenmerkende elementen van het stadsplan van Amsterdam.
17 Kay Scarpetta Kay Scarpetta is te gast in een praatprogramma op tv waar ze spreekt over de sensationele zaak van de
vermiste, doodgewaande Hannah Starr. Wanneer ze na de uitzending thuiskomt, ligt er een verdacht pakje op haar te wachten.
Een bom? Deze levensbedreigende situatie staat niet op zichzelf: Scarpetta krijgt binnen de kortste keren te maken met een
beroemd acteur die van een seksueel misdrijf wordt beschuldigd en bovendien met de verdwijning van een mooie, puissant rijke
vrouw, die ooit een duistere rol speelde in het leven van Scarpetta's nichtje Lucy. Patricia Cornwell, die ooit haar carrière begon
als misdaadverslaggeefster, is een van de meest gewaardeerde thrillerauteurs ter wereld. Haar serie over Scarpetta is veelvuldig
bekroond, onder meer met de Edgar Award en de Gold Dagger Award. De Scarpetta Factor is, na Scarpetta, de zeventiende Kay
Scarpetta thriller: een uitzonderlijk spannende, angstaanjagende thriller over 's werelds beroemdste patholoog-anatoom.
www.patriciacornwell.com
Dit boek (hardcover) is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor
literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste
geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit
de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het
behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve
McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf
jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In
1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van
de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door
onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste
Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela
beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien
wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het
verhaal van Mandela, door Mandela.
Sergio Herman maakte een wereldreis om zijn culinaire kennis uit te breiden. Samen met Axel Daeseleire, die even gepassioneerd is over
vreemde culturen en producten, ging hij op avontuur. Met 'eten' als universele taal verkenden ze verschillende regio's over de hele wereld.
Dit boek is het resultaat van die tournee: aan de hand van 30 streekgebonden gerechten en tal van culinaire verhalen neemt Sergio je mee
op culinaire wereldreis. Van de rijkelijke banketten van de maharadja in India tot de streetfood van Mexico-Stad.
This step-by-step, highly visual text provides a comprehensive introduction to managing and maintaining computer hardware and software.
Written by best-selling author and educator Jean Andrews, A+ GUIDE TO MANAGING AND MAINTAINING YOUR PC closely integrates the
CompTIAA+ Exam objectives to prepare you for the 220-801 and 220-802 certification exams. The new Eighth Edition also features
extensive updates to reflect current technology, techniques, and industry standards in the dynamic, fast-paced field of PC repair. Each
chapter covers both core concepts and advanced topics, organizing material to facilitate practical application and encourage you to learn by
doing. Supported by a wide range of supplemental resources to enhance learning—including innovative tools, interactive exercises and
activities, and online study guides—this proven text offers an ideal way to prepare you for success as a professional PC repair technician.
Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
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?
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Het is al zestien jaar geleden dat Agnes werd ontvoerd in het vakantiedorp Brantevik, waar ze werd opgesloten in een donkere kelder en
haar baby af moest staan na de geboorte. Tegenwoordig leidt Agnes met haar man Tobbe en dochter Nicole een schijnbaar rustig
familieleven in Bromma. Maar ze kan haar zoon Adam, zoals hij genoemd zou worden, niet vergeten. De man die haar haar pasgeboren
baby afnam, zit zijn straf in de gevangenis uit. De vrouw die hem hielp en het kind zijn nooit gevonden. Dan verdwijnt Agnes opnieuw. Nicole
keert terug naar Brantevik om te achterhalen wat er is gebeurd met haar moeder en haar broer. Maar dat brengt ook haar leven in gevaar.

A car PC or carputer is a car tricked-out with electronics for playing radio, music and DVD movies, connecting to the
Internet, navigating and tracking with satellite, taking photos, and any electronic gadget a person wants in a car. All these
devices are managed and controlled through a single screen or interface. The only place car PC enthusiasts can go for
advice, tips and tools is a handful of hard-to-find Web sites--until now. Car PC Hacks is your guide into the car PC
revolution. Packing MP3 players, handheld devices, computers and video-on-demand systems gives you a pile too heavy
to carry. But add a car and put them together, you've got a powerful and mobile multimedia center requiring no lifting.
The next time you give kids a lift, you won't hear, "Are we there yet?" Instead, expect "We're there already?" as they
won't want to leave the car while playing video games from multiple consoles. Car PC Hacks is the first book available to
introduce and entrench you into this hot new market. You can count on the book because it hails from O'Reilly, a trusted
resource for technical books. Expect innovation, useful tools, and fun experiments that you've come to expect from
O'Reilly's Hacks Series. Maybe you've hacked computers and gadgets, and now you're ready to take it to your car. If
hacking is new and you would like to mix cars and computers, this book gets you started with its introduction to the
basics of car electrical systems. Even when you're unclear on the difference between amps and watts, expect a clear
explanation along with real-life examples to get on track. Whether you're venturing into car PC for the first time or an
experienced hobbyist, hop in the book for a joy ride.
De Geheimen van de Nar is het tweede deel van Robin Hobbs De Boeken van Fitz en de Nar. Met deze trilogie keerde
Hobb na meer dan tien jaar eindelijk terug naar de wereld van de Zieners, én de wereld van FitzChevalric. Lang geleden
veranderden Fitz en de Nar de wereld. Ze brachten de magie van de draken terug, stelden het koningshuis van de
Zieners zeker en stabiliseerden zo het koninkrijk van de Zes Hertogdommen. Althans, dat dachten ze. Maar nu ligt de
Nar op sterven, verminkt door mysterieuze, bleke figuren wier plannen voor wereldwijde heerschappij afhankelijk zijn van
de krachten die de Nar deelt met Fitz' eigen dochter. Afgeleid door de levensbedreigende toestand van de Nar en de
intriges aan het hof, laat Fitz slechts even zijn waakzaamheid zakken... En in één afschuwelijk moment wordt zijn wereld
op de kop gezet en zijn geliefde dochter ontvoerd door een groep die haar wil gebruiken op dezelfde manier als ze met
de Nar hebben geprobeerd - als wapen. Maar FitzChevalric Ziener heeft zo zijn eigen wapens. Een oeroude magie
stroomt nog altijd door zijn aderen. En hoewel zijn vaardigheden als moordenaar des konings misschien een beetje
roestig zijn geworden, zijn dat soort dingen, eenmaal geleerd, niet snel vergeten. Vijanden en vrienden zullen er snel
achter komen dat niets zo gevaarlijk is als een man die niets meer te verliezen heeft... 'FitzChevalric is een van de beste
personages uit de fantasy-literatuur.' Fantasy Book Review 'Moderne fantasy op zijn meest onweerstaanbare best.' The
Guardian 'Fantastisch... boordevol emotie.' Library Journal (met ster) 'Fantasy zoals fantasy geschreven hoort te zijn.'
George R.R. Martin
Discusses all aspects of digital music, including navigating Internet radio, determining the best audio file format, creating
playlists, and sharing music through social media outlets.
The Ultimate Digital Music GuideQue Publishing
Described as "Who owns whom, the family tree of every major corporation in America, " the directory is indexed by name
(parent and subsidiary), geographic location, Standard Industrial Classification (SIC) Code, and corporate responsibility.
De afgelopen jaren hebben de media herhaaldelijk bericht over cocaïne in vissersdorpen. Wordt hier inderdaad vaker
drugs gebruikt of is de commotie een typisch voorbeeld van morele paniek, waarbij iets kleins wordt opgeblazen en
buitenproportionele sociale reacties teweegbrengt? Dergelijke vragen nodigen volgens Dirk Korf uit tot een kritische
beschouwing van politiecijfers en tot een analyse van ontwikkelingen in criminaliteitsbeleid en in de samenleving. Hij stelt
in zijn oratie dat de teloorgang van tradities in maritieme gemeenschappen symbool staat voor ingrijpende veranderingen
op het platteland. Politie en justitie zijn meer en meer hun stempel gaan drukken op het Nederlandse drugsbeleid.
Daarbij hebben zij veel burgers aan hun zijde. Tegelijkertijd eisen burgers meer individuele vrijheden, waaronder ruimte
voor roeservaringen.
Over bijen en mist is een magisch-realistisch verhaal over drie generaties vrouwen in twee families, over hun liefdes en
verdriet, hun alles verterende jaloezie, hun teleurstellingen en overwinningen. Het speelt zich af in een onbepaalde tijd in
een naamloze stad waar het wemelt van geesten en hekserij. De roman vertelt het verhaal van Meridia, die aan haar
vreemde jeugd en geheimzinnige ouders probeert te ontsnappen door op haar zestiende weg te lopen en met een
gevoelige jonge man te trouwen. Ze heeft er geen idee van dat zijn familie ook zo haar geheimen heeft. In de tuin is een
graf verborgen. Twee zussen worden grootgebracht in haat voor elkaar. En dan is er nog Eva, de ontzagwekkende
matriarch van de familie, van wie de grieven als bijenwolken door de lucht zwermen. Over bijen en mist is zowel een
liefdesverhaal als het epos van een familie waarin vrouwen de hoofdrol spelen. De roman neemt de lezers mee op een
veelbewogen dertig jaar lange reis vol hoop en teleurstellingen, waarbij Meridia’s vermogens lief te hebben, moed te
houden en haar verstand te bewaren tot het uiterste worden beproefd.
Hoe kan architectuur bijdragen aan een verantwoorde, professionele outsourcing? De PON-werkgroep ‘Outsourcing
onder Architectuur’ heeft de afgelopen twee jaar intensief gewerkt om deze cruciale vraag te beantwoorden. De
hoofdstukken en paragrafen zijn geschreven als een verzameling artikelen die zijn gebundeld en geredigeerd door de
redactie bestaande uit Daan Rijsenbrij, Guus Delen en Martin van den Berg. Hierin worden theorie, ervaringen en
raadgevingen gebundeld vanuit diverse organisaties, ABN AMRO, UWV, RWS, IBM, Obvion, Ordina, Quion, Sogeti,
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VKA, Blinklane, QWR en advocatenkantoor Vondst. Bij uitbesteding wordt architectuur complexer. De balans bevat nu
ook architectuurafwegingen tussen de klant en de outsourcingpartner. Daarbij zal de kwaliteit van het contract van grote
invloed zijn op het handelen van beide partijen. Een contract dat zich sterk op kosten richt, stimuleert meestal geen
gezond architectuurdenken. In dit boek komen verschillende vormen van uitbesteding aan de orde: BPO,
applicatieoutsourcing, infrastructuuroutsourcing en ook de Cloud.
In De vrouw van de vuurtorenwachter is Mary aan het einde van haar leven. Wanneer ze op een ochtend een brief krijgt
van iemand die ze nooit meer hoopte te zien, dreigt het geheim dat haar al tientallen jaren achtervolgt, uit te komen. Ze
weet dat ze terug moet naar Bruny, een eiland voor de kust van Tasmanië. Op het woeste, lege eiland heeft ze haar
beste jaren doorgebracht met haar man, de vuurtorenwachter, en haar gezin, totdat een tragedie haar terugbracht naar
de beschaving. Tom, Mary’s jongste zoon, houdt net zoveel van Bruny als zij. Maar nadat hij een winter doorbracht op
Antarctica kan hij zijn draai niet meer vinden. Dan ontmoet hij Emma, net terug uit Antarctica, en zij is alles wat Tom niet
is: open, gastvrij en onbezorgd. De vrouw van de vuurtorenwachter is een prachtig, meeslepend verhaal over een
moeder en zoon die worstelen met geheimen, verlies en hun eigen leven.
Het Geneeskundig Jaarboek 2019 is hét recept voor iedereen die medicijnen voorschrijft, verkoopt of toedient. In het
jaarboek vindt u de beschrijving van alle werkzame geregistreerde geneesmiddelen in Nederland, dat zijn er meer dan
2.000.
Singapore's leading tech magazine gives its readers the power to decide with its informative articles and in-depth
reviews.
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