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The Donor, Helen FitzGerald's fifth novel, is a nail-biting psychological thriller about a single dad's
horrorfying dilemma. Will, who has given up everything to raise his twin daughters, has a terrible choice to
make when both girls suffer kidney failure age 16. Should he save one child? If so, which one? Should he buy
a kidney - be an organ tourist? Should he sacrifice himself? Or is there a fourth solution - one so terrible it has
never even crossed his mind? Perfect for fans of Julia Crouch, Sophie Hannah and Laura Lippman, The Donor
is a gripping thriller about a single dad faced with organ donation as his twin daughters battle to survive.
Helen FitzGerald is also the acclaimed author of The Cry, which was longlisted for the Theakstons Old
Peculier Crime Novel of the Year award.
Informasjon om stiftelsen, organdonasjon og donorkort. Når dine nærmeste er informert, kan du velge å fylle
ut et donorkort. Det er en bekreftelse på at du har sagt i fra. Velg om du vil ha kortet i lommeboken eller.
Besøksadresse: Hausmannsgate 6, 0186 Oslo For gaver til Leger Uten Grenser, ring tlf: 08898
Innsamlingskonto: 50100547500 epost@legerutengrenser.
no Om å være blodgiver Hvorfor bli blodgiver? Hvert år er det bruk for mange tusen nye blodgivere for å

erstatte de som faller fra på grunn av alder, sykdom eller. Biobank1 har i år gitt problemstilling til en landsby
ved Eksperter i Team ved NTNU. Problemområdet ble definert som «biobanking og industrisamarbeid». Ved
de fleste sykhus i Norge består pasientens behandlingsteam av for eksempel en nefrolog, sykepleier,
ernæringsfysiolog, fysioterapeut og sosionom. Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's
Kryssord Database Assistert befruktning. Assistert befruktning er en samlebetegnelse på en rekke medisinske
metoder som blir anvendt for å unnfange barn på andre måter enn ved samleie. En ukjent mann reddet livet til
Lene. Hun kjenner ham ikke. Det eneste hun vet er at han ble redningen da hun trengte en ny nyre og en ny
bukspyttkjertel. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT er en interesseorganisasjon for
nyresyke, dialysepasienter og nyre-, lever, og/eller.

