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Voor ik ga slapen SJ Watson 2011-05-26 Elke ochtend als Christine wakker wordt zijn haar herinneringen opnieuw gewist. Haar
geheugen is aangetast door een ernstig ongeluk. Elke ochtend moet iemand haar vertellen wie ze is. Hierdoor is ze volledig
afhankelijk van haar man Ben, met wie ze al tweeëntwintig jaar getrouwd is. Dankzij haar dagboek, dat ze op advies van de
dokter bijhoudt, ontdekt ze echter dat Ben haar niet alles vertelt.
Rood, wit & koningsblauw Casey McQuiston 2020-07-14 Wat gebeurt er als de presidentszoon valt voor de prins? Je leest het in
'Rood, wit en koningsblauw' van Casey McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om mee te maken hoe Alex voor Henry valt zonder
zelf verliefd op hem te worden – op hen allebei, én op dit briljante, geweldige boek." Dat schreef de New York Times Book
Review bij verschijning van 'Rood, wit en koningsblauw' van Casey McQuiston. Deze heerlijke romcom gaat over Alex, zoon van
de Amerikaanse president, en Henry, Britse prins. Meteen zodra zijn moeder wordt verkozen tot president, wordt Alex ClaremontDiaz gebombardeerd tot Amerikaanse royalty: hij is knap, charismatisch en nog intelligent ook. Het publiek vreet hem op. Eén
probleempje: Alex ligt in de clinch met een échte prins, Henry, aan de andere kant van de grote plas. En als de tabloids daar
lucht van krijgen, worden Alex en Henry gedwongen om te doen alsof ze het goed hebben gemaakt. Maar wat begint als een

nepvriendschap, groeit uit tot iets diepers en veel gevaarlijkers. Kan liefde de wereld redden? Ook als die liefde er anders uitziet
dan verwacht? Casey McQuiston sleept je met 'Rood, wit en koningsblauw' mee in een verhaal vol humor en liefde.
Gray. Anatomía Básica + StudentConsult Richard L. Drake 2018-01-24 Nueva edición de la obra derivada de Drake, Anatomía
para estudiantes que ofrece una descripción más concisa de la disciplina, centrándose en la anatomía regional e integrando el
contenido clínico, radiológico y de anatomía de superficie en cuadros separados del texto. Se organiza en las mismas secciones
que el libro de referencia y en la nueva ed se ha condensado toda la información correspondiente al sistema muscular en
formato tablas y se ha incrementado el grado de correlación clínica. El texto está dirigido principalmente a estudiantes del grado
de Enfermeria, si bien puede ser utilizado también por estudiantes de Medicina y de otros grados de ciencias de la salud que
incluyan la asignatura de anatomía humana en sus planes de estudio. Se han incluido nuevas figuras (destacar la que explica
los nervios craneales), así como nuevos cuadros de correlación clínica y radiológica (se ha incluido la OCT) como nuevo
método de diagnóstico por imagen. Incluye acceso a SC.com (en inglés) en el que se encuentra disponible un banco de 167
preguntas de autoevaluación con 5 opciones de respuesta y la respuesta correcta con razonamiento, 70 preguntas de
enunciado corto y respuesta abierta y a más de 200 casos clínicos completamente desarrollados. En la mayoría de ocasiones
los casos clínicos se acompañan de ilustraciones o imágenes de diagnóstico. Otra novedad importante es la inclusión de una
herramienta interactiva Gray's Surface Anatomy en el que pueden visualizarse variaciones anatómicas normales y
procedimientos clínicos.
Het verhaal van het menselijk lichaam Daniel Lieberman 2014-06-25 Daniel Lieberman onderzoekt de grote transformaties die
ons lichaam gedurende miljoenen jaren onderging: het ontstaan van de tweevoeter, de overgang naar een voedselpatroon dat
uit meer dan fruit bestond, de ontwikkeling van ons uitzonderlijk grote brein en ons atletische vermogen. Ons hoofd, onze
ledematen, onze stofwisseling, geen deel van het lichaam blijft onbesproken. Continue adaptaties brachten ons veel voordeel,
maar creëerden een omgeving waartegen ons lichaam niet bestand is, met als resultaat vermijdbare ziektes zoals obesitas en
diabetes type 2. Lieberman noemt dit `dysevolutie : we leven steeds langer, maar zijn vaker chronisch ziek. Met Darwin als
leidraad propageert hij een gezondere leefomgeving, voor ons eigen bestwil.
Fitzgerald. Neuroanatomía Clínica Y Neurociencia Estomih Mtui, MD 2022-02-15 Nueva edición del texto de neuroanatomía más
didáctico y más ilustrado de nuestro portfolio que consigue explicar esta complicada parte de la anatomía humana de una forma
asequible y relativamente sencilla a los estudiantes de Medicina. Los capítulos están organizados por áreas anatómicas y en
ellos se hace un análisis conjunto de los sistemas motores, sensoriales y cognitivos, integrando la neuroanatomía clínica con las
bases de la práctica y aplicación clínica de la neurociencia. La nueva edición se estructura en un total de 35 capítulos que han
sufrido una reestructuración respecto a la edición anterior con el fin de ofrecer una secuencia más lógica de contenidos y que,
por tanto, faciliten su comprensión. Los capítulos conservan su estructura homogénea y didáctica. Se inician con un breve
índice y a continuación un apartado en donde se incluye una pequeña guía para el estudio del capítulo. A lo largo del capítulo se

incluyen cuadros de correlación clínica y al final cuadros de información esencial. Una importante novedad es que se incorporan
cuadros con información correspondiente a las "ciencias básicas" para reforzar los conocimientos que posteriormente se verán
en la clínica. La obra tiene acceso a SC.com en inglés en el que se pueden encontrar preguntas de autoevaluación, tutoriales,
imágenes de RM adicionales y casos prácticos.
Anatomía para estudiantes Richard L. Drake 2020 Portada1 El cuerpo 2 Región dorsal del tronco 3 Tórax 4 Abdomen 5 Pelvis y
periné 6 Miembro inferior 7 Miembro superior 8 Cabeza y cuello 9 Neuroanatomía.
Het Juliette-genootschap Sasha Grey 2013-07-11 Catherine, een jonge filmstudente wier seksleven op het punt staat volledig los
te barsten, komt in een geheime club terecht waar de machtigste mannen ter wereld hun diepste en donkerste fantasieën
werkelijkheid kunnen laten worden. Hoewel Catherine op allerlei manieren geprikkeld wordt om te experimenteren, blijft de
wereld om haar heen onvoorspelbaar en gevaarlijk. In Het Juliette-genootschap wordt een jong meisje snel volwassen en neemt
ze je mee in haar honger naar meer. Sasha Grey was achttien toen ze haar dodelijk saaie geboortestad in Sacramento County
verliet en naar Los Angeles verhuisde voor een flitsende carrière in de filmwereld. De pornografische filmwereld, welteverstaan.
Haar films waren vernieuwend en choquerend en onder haar fans bevonden zich verrassend veel vrouwen. Greys klim naar de
top van de erotische ladder werd bijgehouden door een groeiend aantal media en bracht haar internationale roem _ maar op het
hoogtepunt deed zij het onvoorstelbare: ze stopte. Ze verliet de pornowereld. Ze greep haar pen en begon te schrijven. Het
Juliette-genootschap is het grootse, verrassende resultaat.
Dynamica Russell Charles Hibbeler 2010 Boek bevat vraagstukken, analyseprocedures en diverse voorbeelden ter illustratie. Op
de site staan animaties en videouitwerkingen met uitgebreide instructies.

descargar-gratis-gray-anatomia-basica-studentconsult

Downloaded from directheroes.com on September 28, 2022 by guest

