Gizmodo Tv Buying Guide 2010
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Gizmodo Tv Buying Guide
2010 by online. You might not require more get older to spend to go to the books opening as well as
search for them. In some cases, you likewise get not discover the publication Gizmodo Tv Buying
Guide 2010 that you are looking for. It will entirely squander the time.
However below, afterward you visit this web page, it will be in view of that extremely easy to acquire
as without difficulty as download guide Gizmodo Tv Buying Guide 2010
It will not tolerate many times as we notify before. You can complete it even if perform something else
at house and even in your workplace. for that reason easy! So, are you question? Just exercise just
what we pay for under as without difficulty as evaluation Gizmodo Tv Buying Guide 2010 what you
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similar to to read!

en vloeiend geschreven, erg toegankelijk, maar
Suzy en de kwallen Ali Benjamin 2016-07-05

toch ook vol met mogelijkheden voor discussie.

Nadat haar voormalige beste vriendin verdrinkt, is

Een ongewoon fijne eerste roman. Booklist

Suzy Swanson ervan overtuigd dat dit komt

Magazine 'Een boek dat je raakt.’ NRC

dooreen zeldzame kwallenbeet. Dingen gebeuren

Animal farm George Orwell 2013-05-16 De dieren

immers heus niet zomaar. Teruggetrokken in haar

op een boerderij komen in opstand tegen hun

eigen stille wereld, ontwikkelt ze een plan om

meester de mens en nemen zelf de macht in

haar theorie te bewijzen, zelfs als het betekent

handen. De varkens, die lang tevoren in het

dat niemand haar gelooft en ze de wereld over

geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen

moet reizen in haar eentje. Winnaar van de

zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie.

Gouden Lijst 2017 'Suzy en de kwallen is helder

Zij staan immers op een hoger intellectueel peil
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dan de andere dieren. Ze breiden hun

de wereld vast en maken haar beheersbaar. Maar

voorrechten steeds verder uit en vormen een

voor wie en met welk doel? Ethische dilemma's

nieuwe elite, even oppermachtig als de oude

rondom data worden vaak gereduceerd tot zaken

heersers. De catastrofale ineenstorting van deze

als privacy en regulering, terwijl de onderliggende

gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal

aannames van het dataïsme zelden ter discussie

Farm, geschreven in 1943, is een klassiek

staan. Is de mens echt als algoritme te begrijpen?

geworden satire op een totalitaire staat en

Wat gebeurt er met de dingen die niet in data te

samenleving, die vandaag de dag nog niets aan

vatten zijn? En waarom wordt de dataïstische

zeggingskracht heeft verloren.

toekomst voorgesteld als onvermijdelijk?

Verbeelde gemeenschappen Benedict Richard

Tegenover het ideaal van een geautomatiseerde

O'Gorman Anderson 1995

wereld die ons gevangenhoudt in een onzichtbaar

Frictie Miriam Rasch 2020-05-07 Dataïsme is het

net, stelt Miriam Rasch een herwaardering van

geloof dat alles te vertalen is in data. Data leggen

frictie. Frictie is een geduchte strategie van hen
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die strijden voor emancipatie of zich teweerstellen

What happened Hillary Rodham Clinton

tegen de eis van transparantie en constante

2017-10-03 Hillary Clinton over de meest

communicatie. Rasch opent de weg naar 'de-

onvoorspelbare presidentsverkiezingen uit de

automatisering' als mogelijkheid om woorden en

geschiedenis Dit is de Nederlandstalige editie van

dingen weer als nieuw te laten schijnen. Hoe

het indrukwekkende boek van Hillary Clinton over

kunnen we in dataïstische tijden ons eigen

de meest onvoorspelbare presidentsverkiezingen

verhaal blijven vertellen?

uit de geschiedenis. Persoonlijke onthullingen

Mark Z. Danielewski's Het kaartenhuis Mark Z.

over de strijd met Donald Trump, over de

Danielewski 2001 Als een medewerker van een

campagne, Russische inmenging en hoe ze het

tattooshop zich verdiept in de huiveringwekkende

onverwachte verlies verwerkte. Een boek voor

documentatie over het spookhuis van een

iedereen die wil begrijpen wat er echt is gebeurd

fotojournalist, wordt hij langzaamaan paranoïde

in 2016. ‘In het verleden had ik vaak het gevoel

voor zijn eigen omgeving.

dat ik voorzichtig moest zijn in het openbaar.
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Alsof ik moest koorddansen zonder vangnet. Dat

die ze kreeg en hoe ze het onverwachte verlies

gevoel laat ik nu compleet varen. Ik zal alles

verwerkte. Hillary Clinton verloor de verkiezingen,

vertellen.’ - Hillary Rodham Clinton. Bevrijd van

maar is bij lange na niet gebroken of verslagen.

alle beperkingen in politiek opzicht, vertelt Hillary

Met haar meest persoonlijke memoires tot nu toe

hoe het was om de eerste vrouwelijke

richt ze zich tot iedereen die wil begrijpen wat er

presidentskandidate te zijn in verkiezingen die

echt is gebeurd in 2016.

werden gedomineerd door ongekende

Lexicon Max Barry 2014-04-01 Max Berry,

dieptepunten, wendingen die een romanschrijver

Lexicon `Dichter bij de perfecte thriller kom je

niet had kunnen bedenken, Russische inmenging

niet: slim, grappig en razendsnel.' Time Magazine

en een opponent die alle regels aan zijn laars

`Hou je van honden of katten? Wat is je

lapte. In What happened vertelt ze hoe het was

lievelingskleur? Kies een getal tussen nul en

om het op te nemen tegen Donald Trump, welke

honderd. Hou je van je familie? Waarom heb je

fouten ze maakte, hoe ze omging met alle kritiek

het gedaan?' Wil Parke wordt in een wc-ruimte
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van een vliegveld bruut overmeesterd door twee

gaan tot de laatste.' Lev Grossmann, schrijver

mannen. Ze stellen hem een reeks vreemde

van Codex `Absoluut een eersteklas, spannende

vragen en beweren dat hij de sleutel is tot een

thriller. De lezers leven mee met de overtuigende

geheime strijd waar hij niets van weet, en dat hij

personages en slaan de bladzijden om tot het

`immuun' is. Straatschoffie Emily Ruff wordt

bevredigende slot.' Booklist

gerekruteerd door een exclusieve school waar

Nosferatu Joe Hill 2013-08-06 'Nosferatu Joe Hill

leerlingen les krijgen in overtuigingskracht. Ze

is een meesterwerk. Time Magazine NOS4A2 is

leren woorden te gebruiken als wapens. De

het kenteken van een heel slechte auto, bestuurd

besten worden `dichters en gaan werken voor

door een heel slechte man: de 140-jarige Charles

een sinistere organisatie. Al snel is Emily het

Manx. Charlie houdt zoveel van kinderen, dat hij

grootste talent... totdat ze een catastrofale fout

ze meeneemt naar een plek die hij Kerstland

maakt: ze wordt verliefd. `Ik daag iedereen uit om

noemt, 'waar het verboden is ongelukkig te zijn!'

de eerste bladzijde te lezen en dan niet door te

Er is nog nooit een kind teruggekomen, behalve
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één meisje, Victoria McQueen. Dat was echter

'Huiveringwekkend eng.' USA Today `Dit is Hills

lang geleden. En het enige meisje dat ooit aan

magnum opus, een ongelooflijk boek, even

Charlies ongebreidelde gruwel is ontkomen, is nu

fantastisch als gruwelijk. Eenmaal begonnen met

volwassen en probeert hem wanhopig te

lezen is het onmogelijk te stoppen.' Geek

vergeten. Maar Charlie Manx denkt nog steeds

Magazine Joe Hill (1972) is de gelauwerde

aan de bijzondere Victoria. En nu ronkt hij weer

schrijver van onder andere Zwart hart en Hoorns,

rond in zijn NOS4A2, op jacht En hij zal pas

dat is verfilmd met Daniel Radcliffe in de hoofdrol.

stoppen als hij wraak heeft genomen. Hij is op

Hill is ook de schrijver van de comics Locke &

zoek naar iets heel bijzonders, iets wat Victoria

Key. Samen met Stephen King schreef hij de

nooit zal kunnen vervangen. Het gevolg is een

novellen Hoogste versnelling en Het hoge gras.

strijd op leven en dood... Nosferatu is een

Terwijl je leest Gerald Unger 1997

griezelig goede thriller die je diep de donkere

Shotgun lovesongs Nickolas Butler 2014-07-03

kant van de verbeelding in trekt.

Henry, Lee, Kip en Ronny zijn samen opgegroeid
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in het landelijke Wisconsin. Sinds hun jeugd zijn

van muziek en de plaats waar we echt thuis

ze andere paden ingeslagen; Henry bleef op de

horen.

familieboerderij en trouwde met zijn jeugdliefde,

Robogenesis Daniel Wilson 2015-09-08 De

terwijl de anderen op zoek gingen naar méér.

Robotoorlog is ten einde. De mens heeft

Ronny werd rodeorijder, Kip zocht zijn fortuin in

gezegevierd over de robots. Of lijkt dat alleen

de stad en muzikant Lee werd in één klap

maar zo? Slechts enkele minuten na de

beroemd met zijn debuutalbum Shotgun

overwinning op Archos R-14 staat een gruwelijke

Lovesongs. Nu zijn alle vier weer terug in de stad

nieuwe vijand op. De robots zijn terug en ze zijn

voor de bruiloft van Kip en dreigt oud zeer aan de

sterker dan ooit. In de Verenigde Staten probeert

oppervlakte te verschijnen. Iedereen blijkt de

de veertienjarige Mathilda Perez het leven van

vriendschap anders te ervaren, en de vraag is of

haar broer te redden en het nieuwe gevaar het

de banden nog zo sterk zijn als vroeger. Shotgun

hoofd te bieden. Intussen doet uitvinder Takeo

Lovesongs gaat over liefde en trouw, de kracht

Nomura in Tokyo een belangrijke ontdekking in
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de strijd tegen de nieuwe supermachine.

verliezen, precaire machtsevenwichten

Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson

verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit

2014-10-08 Internationale bestseller over de

tweede tijdperk der machines kan echter ook

impact van technologie op ons leven: Google

zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we

Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het

nu de juiste keuzes maken.

menselijk brein vervangen... De digitalisering

Olympische Spelen in de oudheid Moses I. Finley

heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan

2004 Verschillende aspecten van de Griekse

nog maar aan het begin van deze revolutie.

spelen die in de loop van duizend jaar iedere vier

'Vanaf nu wordt de verandering pas echt

jaar in Olympia werden gehouden (776 v.Chr.-

duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en

261 n.Chr.).

Andrew McAfee, beiden verbonden aan het

In de ban van de ring John Ronald Reuel Tolkien

prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of

2011

verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te

Seeing Around Corners Rita McGrath 2019 The
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first prescriptive, innovative guide to seeing

School Professor and corporate consultant Rita

inflection points before they happen--and how to

McGrath contends that inflection points, though

harness these disruptive influences to give your

they may seem sudden, are not random. Every

company a strategic advantage. Paradigmatic

seemingly overnight shift is the final stage of a

shifts in the business landscape, known as

process that has been subtly building for some

inflection points, can either create new,

time. Armed with the right strategies and tools,

entrepreneurial opportunities (see Amazon and

smart businesses can see these inflection points

Netflix) or they can lead to devastating

coming and use them to gain a competitive

consequences (e.g., Blockbuster and Toys R Us).

advantage. Seeing Around Corners is the first

Only those leaders who can "see around

hands-on guide to anticipating, understanding,

corners"-that is, spot the disruptive inflection

and capitalizing on the inflection points shaping

points developing before they hit-are poised to

the marketplace.

succeed in this market. Columbia Business

De griezels Roald Dahl 2016-03-08 De Griezels is
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een fantastisch kinderboek volledig in kleur van

in de weg. Meneer Griezel is namelijk gek op

bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige

vogelpastei en hij droomt al jaren van zijn eigen

tekeningen van bekroond illustrator Quentin

grote ondersteboven-apencircus. Maar dan

Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet

nemen de dieren wraak. En hoe! Deze editie van

en op je e-reader lezen. Op je smartphone of

'De Griezels' is volledig in kleur geíllustreerd door

tablet zie je bovendien alle illustraties in kleur. Dit

Quentin Blake. 'Roald Dahl is de beste

e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-

kinderboekenschrijver ter wereld.' - VPRO-gids

besturingssystemen. Meneer en mevrouw Griezel

De onzichtbare man H.G. Wells 2015-05-30 De

vormen een wel heel bijzonder stel. Ze doen alles

vader van de moderne science fiction is zonder

om elkaar het leven zuur te maken. Zo stoppen

twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells

ze Reuzenkribbebijters in elkaars bed en

(1866-1946). De invloed van deze productieve

serveren ze levende Kronkelspaghetti als

auteur is aanzienlijk geweest en zijn boeken laten

avondeten. Ook de dieren zitten ze voortdurend

zich nog altijd uitstekend lezen. In het Engelse
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dorpje Iping in West Sussex zorgt de komst van

buitenwijk van Londen, en stopt daar altijd voor

een vreemdeling voor grote opschudding. Hij is

hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke ochtend naar

vanwege zijn kleding onherkenbaar en wil vooral

een stel dat op hun terras ontbijt. Ze heeft

met rust worden gelaten door de bewoners.

inmiddels het gevoel dat ze hen persoonlijk kent

Wanneer er echter vreemde overvallen

en noemt hen ‘Jess en Jason’. Hun leven – in

plaatsvinden in het dorp en getuigen steeds

Rachels ogen – is perfect. Een beetje zoals haar

beweren dat ze niemand hebben gezien, begint

eigen leven dat ooit was. Op een dag ziet ze iets

de positie van de vreemdeling te wankelen. Welk

vreemds in hun tuin. De trein rijdt gewoon weer

geheim draagt hij met zich mee?

door, maar voor Rachel verandert alles. Niet in

Het meisje in de trein Paula Hawkins 2015-05-06

staat om het voor zichzelf te houden, stapt ze

VN Thriller van het jaar 2015 Rachel neemt elke

naar de politie met haar verhaal, wanneer blijkt

ochtend dezelfde trein. Elke dag hobbelt ze over

dat 'Jess' vermist wordt. Hiermee raakt ze niet

het spoor, langs een rij charmante huizen in een

alleen verwikkeld in de gebeurtenissen die
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volgen, maar ook in de levens van iedereen die

bankiersfamilie Vieri en de familie van

erbij betrokken is. Maar wie is er te vertrouwen?

marktkooplui Auditore. De zeventienjarige Ezio

Heeft ze meer kwaad dan goed gedaan door zich

Auditore stelt alles in het werk om het verzet

met deze zaak te bemoeien? 'Wat een

tegen de Vieri s van de grond te krijgen. Die

personages, wat een setting, wat een boek! Het

halen Ezio s familie voortdurend door het slijk. De

is Alfred Hitchcock voor een nieuwe generatie.' -

grond wordt de Auditores te heet onder de voeten

Terry Hayes, auteur van Ik ben Pelgrim

en Ezio s vader besluit dat zijn zoon tijdelijk moet

Assassins creed - renaissance Oliver Bowden

verdwijnen. Hij stuurt hem op een belangrijke

2013-05-03 Ik zal ze allemaal wreken, zij die mijn

missie: cruciale documenten bezorgen bij Lorenzo

familienaam hebben verraden. Ik, Ezio Auditore di

de Medici. Op zijn weg ontmoet Ezio invloedrijke

Firenze, ik kan een kille moordenaar zijn.

wijzen als Leonardo da Vinci en Niccolò

Florence, 1476. Lorenzo de Medici leidt de stad,

Machiavelli. Hij weet dat hun kennis voor hem

die wordt beheerst door rivaliteit tussen de

van het grootste belang is om te overleven. In
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zijn strijd om corruptie te lijf te gaan en de

for whatever words weren't actually spoken. The

reputatie van zijn familie in ere te herstellen,

cat and mouse creation earned 14 Academy

groeit hij uit tot een bekwaam moordenaar. Voor

Award nominations and seven wins. The

zijn tegenstanders is hij een nachtmerrie, maar

emergence of television led to the founding of

voor zijn bondgenoten onwikkelt Ezio zich tot een

Hanna-Barbera's legendary studio that produced

kracht van hoop en verandering. De waarheid zal

hundreds of hours of cartoons, with beloved

geschreven worden in bloed.

characters from Fred Flintstone and Scooby Doo

Hanna-Barbera Jared Bahir Browsh 2021-12-28

to the Super Friends and the Smurfs. Prime-time

With careers spanning eight decades, William

animated sitcoms, Saturday morning cartoons,

Hanna and Joseph Barbera were two of the most

and Cartoon Network's cable animation are some

prolific animation producers in American history.

of the many areas of television revolutionized by

In 1940, the two met at MGM and the result was

the team, and their resulting productions are

the Tom and Jerry duo, whose antics made up

critical to our cultural history, reflecting ideologies
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and trends in both media and society. This book

beschouwd, geldt dat niet voor verkrachting door

offers a complete company history and examines

een bekende, en bovendien wordt een

its productions' influences, changing technologies,

verkrachtingsslachtoffer vaak met wantrouwen

and enduring cultural legacy.

bekeken. Met name wanneer het slachtoffer

Missoula Jon Krakauer 2016-01-22 Een

gedronken heeft of wanneer een vrijwillige

onderzoek van het Amerikaanse ministerie van

vrijpartij in verkrachting is ontaard. Missoula, een

Justitie uit 2014 toont aan dat in Amerika elk jaar

plaats in het Amerikaanse Montana, is een

zeker 110.000 vrouwen tussen de 18 en 24 jaar

typische studentenstad met een levendige sociale

te maken krijgen met seksueel misbruik. Deze

scene. Het ministerie van Justitie onderzocht er

vrouwen zijn echter meestal terughoudend met

350 aanrandingen waarvan tussen 2008 en 2012

aangifte doen omdat de dader in meer dan 80

aangifte was gedaan. In slechts enkele gevallen

procent van de gevallen een bekende is. Terwijl

werd door de autoriteiten vervolging ingesteld.

diefstal en witwassen als misdrijf worden

Jon Krakauer beschrijft de verschillende
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ervaringen van deze vrouwen in Missoula: over

van The New York Times, waarna het verfilmd

de verkrachting zelf, hun fysieke trauma, de

werd door topregisseur Sean Penn. De

psychologische schade en de argwaan waarmee

filmpremière van Krakauers boek In de ban van

ze door de politie en hun omgeving bejegend

de hemel vindt plaats in oktober 2016. ‘Missoula

werden. Het is een verbijsterend en somber

zal degenen die de stilte al verbroken hebben

stemmend relaas, geschreven als een

ongetwijfeld een hart onder de riem steken en

angstaanjagende thriller. Jon Krakauer (1954)

degenen die dat nog niet gedurfd hebben bij

was oorspronkelijk timmerman en visser in Alaska

elkaar brengen. Een actueel en belangrijk boek.’

tot hij over zijn grootste hobby begon te schrijven:

the la times ‘Krakauer vertelt niet alleen de

bergbeklimmen. De ijle lucht in betekende zijn

verhalen achter deze misdaden. Missoula is net

doorbraak als schrijver, maar zijn boek De

zo briljant geschreven als zijn andere boeken en

wildernis in zorgde voor wereldwijde roem. Het

hij situeert het verhaal stevig in de context van de

boek stond twee jaar lang op de bestsellerlijst

sociale geschiedenis.’ the boston globe
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De tien schrijvers van Laura Witte Pasi Ilmari

spelen. Dat brengt alles in een bloedstollend

Jääskeläinen 2016-08-20 Na twee grote

spannende versnelling, met een weergaloze

teleurstellingen keert Ella Milana terug naar haar

onthulling.

geboortedorp om er les te geven. Nadat de lokale

Robopocalyps Daniel H. Wilson 2014-04-29 Een

krant een verhaal van haar heeft gepubliceerd,

enkeling valt het op. Zoals een moeder die ziet

nodigt de beroemde schrijfster Laura Witte haar

dat het computergestuurde speelgoed van haar

uit het tiende lid te worden van haar succesvolle

dochter vreemd doet. De meerderheid van de

schrijversgroep. Dit geeft Ella nieuwe energie. Als

mensen merkt echter niets. Maar dan gebeurt het

ze ontdekt dat er eerder een tiende lid was van

binnen een paar minuten: alle robots ter wereld

wie niemand kan vertellen hoe hij verdween,

komen in opstand en de Robotoorlog is een feit.

heeft ze een missie. De negen schrijvers laten

Zowel groepen als eenlingen strijden overal ter

weinig los, maar één onthult haar hun geheime

wereld tegen de dreigende ondergang. Plotseling

'waarheidsspel'. Ella daagt hen uit het met haar te

blijkt de mensheid wel degelijk te kunnen
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samenwerken als het doel duidelijk is: overleven.

consumentengedrag onthuld. Chris Anderson,

De vanger in het graan / druk 3 Jerome David

hoofdredacteur van Wired Magazine, beschrijft in

Salinger 2008-04 De gedachten en de gevoelens

de inmiddels verworden klassieker The Long Tail

van een 16-jarige Amerikaanse jongen die van

de businessmodellen van winkels als

school is gestuurd en door New York zwerft.

Amazon.com, Bol.com en iTunes en laat zien

The long tail Chris Anderson 2013-04-22 Waarom

waarom we in de toekomst minder zullen

we in de toekomst minder verkopen van meer.

verkopen van meer. Doorbreek de tirannie van de

Wat gebeurt er wanneer de mogelijkheden

grootste gemene deler, ontdek het geheim van de

eindeloos lijken te zijn, wanneer alles beschikbaar

lange staart! 'Dit is een echte

wordt voor iedereen en het verschil tussen vraag

managementklassieker. Bij Bol.com zeggen we

en aanbod er niet langer toe doet? Door de

altijd dat we The Long Tail hebben uitgevonden.

komst van internet is onze wereld veranderd en

We waren alleen te druk bezig om er een boek

werden nieuwe waarheden over

over te schrijven. Goed dat internetgoeroe Chris
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Anderson dat wél heeft gedaan!' Daniel Ropers,

Zeven korte beschouwingen over natuurkunde

directeur Bol.com 'The Long Tail is zowel

Carlo Rovelli 2016-01-15 Ons verlangen om te

provocerend als informatief. Dit boek hoort in je

willen weten is oneindig: wat is de oorsprong van

boekenkast tussen Tipping Point en

het heelal, wat is tijd, wat zijn zwarte gaten, hoe

Freakonomics te staan.' Reed Hastings, oprichter

zit de kosmos in elkaar? Deze vragen vormen het

en ceo van Netflix 'Een voortreffelijk boek.' The

uitgangspunt van Carlo Rovelli’s Zeven korte

Times 'Een absolute aanrader en een klassieker

beschouwingen over natuurkunde. In dit

in de marketingliteratuur.'Marketingfacts.nl 'Chris

overzichtelijke boek behandelt hij de belangrijkste

Andersons timing is absoluut perfect. Weinigen

ontwikkelingen in de twintigste-eeuwse

hielden het voor mogelijk dat de toenemende

natuurkunde. Zo bespreekt hij Einsteins

invloed van internet zo veel kansen en

relativiteitstheorie, de kwantummechanica en

mogelijkheden zou bieden.' Eric Schmidt,

zwarte gaten, de architectuur van het heelal en

voormalig ceo van Google

andere brandende kwesties met betrekking tot de

gizmodo-tv-buying-guide-2010

19/30

Downloaded from retailler.net on
September 25, 2022 by guest

fysische wereld. Carlo Rovelli (1956) is een

‘Natuurkunde wordt altijd al gepopulariseerd,

gerenommeerd Italiaans natuurkundige en

maar professor Rovelli’s boek doet meer: zijn stijl

schrijver. Hij is een autoriteit op het gebied van

onderscheidt zich doordat die zowel authentiek

de kwantumgravitatie _ een belangrijk onderwerp

als aantrekkelijk is, en hij behandelt vraagstukken

in de natuurkunde van dit moment. Rovelli is

die zijn lezers werkelijk interesseren.’ Corriere

verbonden aan het Centrum voor theoretische

della Sera ‘Net zo ongecompliceerd als de titel

natuurkunde van de Universiteit van Aix-Marseille.

impliceert.’ The Guardian

Van Zeven korte beschouwingen over

Delete Me: An Argument Against Facebook

natuurkunde zijn in Italië al meer dan 200.000

Ronald Read

exemplaren verkocht. ‘Door Carlo Rovelli’s Zeven

De staat van Afrika Richard Dowden 2012-12-21

korte beschouwingen over natuurkunde zijn de

Voor 'De staat van Afrika' reisde Richard Dowden

relativiteitstheorie en de kwantumfysica veranderd

decennialang door Afrika. Hij keek verder dan

in bestsellermateriaal.’ La Repubblica

armoede, oorlog en ziekte. Hij luisterde, leerde en
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analyseerde. Elke keer als iemand zegt 'Afrika

2001 Arthur Charles Clarke 1975

is...', verbrokkelen de woorden. Bij elke

Calibans strijd James Corey 2015-01-28 The

generaliserende uitspraak moeten op zijn minst

Expanse 2 - Calibans Strijd We zijn niet alleen...

vijf landen worden uitgesloten. En net als je denkt

Op Ganymedes, graanschuur van het stelsel van

dat je iets met zekerheid hebt vastgesteld, dat je

Jupiter, moet een Marsiaanse marinier wanhopig

een bepalende karakteristiek hebt gevonden, doet

toezien hoe haar peloton wordt afgeslacht door

zich het tegendeel op andere plaatsen voor.

een monsterlijke supersoldaat. Op Aarde probeert

Afrika zit vol verrassingen. Decennialang reisde

een hooggeplaatste politica te voorkomen dat er

Richard Dowden door Afrika. Hij keek verder dan

opnieuw een interplanetaire oorlog uitbreekt. En

armoede, oorlog en ziekte. Hij luisterde, leerde en

op Venus veroorzaakt een buitenaardse

analyseerde. Door de persoonlijke verhalen die hij

protomolecule mysterieuze veranderingen die

vertelt, brengt Dowden de Afrikaanse

misschien wel effect hebben op het hele

geschiedenis tot leven.

zonnestelsel. Ondertussen, ver weg in de ruimte,
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bewaren James Holden en zijn crew van de

soort sf waar ik als kind het liefst mijn tanden in

Rocinante nog altijd de vrede voor de Outer

zette. Een echte pageturner die zich afspeelt in

Planets Alliance. Maar hun besluit om een

een zeer levendig zonnestelsel. Corey heeft

wetenschapper op het door oorlog verscheurde

zichzelf overtroffen.' George R.R. Martin

Ganymedes te helpen met de zoektocht naar zijn

De drie musketiers Alexandre Dumas 1890

vermiste dochter, loopt anders af dan gepland.

Historische roman, spelend in 1625, over de

Alles lijkt erop dat de toekomst van de complete

lotgevallen van drie, later vier koninklijke

mensheid afhangt van één schip. Holden en zijn

musketiers, die een strijd op leven en dood

crew vormen nu de laatste verdedigingslinie

voeren met aanhangers van de minister kardinaal

tegen de invasie van een buitenaards ras... een

Richelieu.

invasie die waarschijnlijk al begonnen is.

Стивен Кинг. Король ужасов. Все

'Calibans Strijd is nog beter dan Leviathan

экранизации книг мастера: от

Ontwaakt. Dit is ouderwetse space opera, het

«Кэрри» до «Доктор Сон» Айан
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Натан 2022-04-29 Эта книга не о

поставили его имя в начало

произведениях Кинга, по крайней

списка авторов бестселлеров.

мере, не только о них. Эта книга о

Так или иначе, Кинга как

том, что Кинг дал

писателя по-прежнему зачастую

кинематографистам (и

оценивают по картинкам на

телевизионщикам) – и неважно,

экране; Кинг – автор

добровольно он это сделал или

художественных произведений и в

нет. Также эта книга о том, что

то же время представитель шоу-

режиссеры вернули Кингу. Дело в

бизнеса. Но, главное, Кинг— это

том, что такие фильмы, как

великий писатель, в

«Кэрри», «Салемские вампиры» и

произведениях которого

«Сияние», значительно укрепили

поднимаются сложные вопросы

репутацию Кинга как писателя и

человеческого бытия.Внутри
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книги вы найдете хронологию

De werkelijkheid is niet wat ze lijkt C. Rovelli

всех экранизаций произведений

2017-08-14 Hoe moeten geïnteresseerde lezers

Короля ужасов с комментариями

nog iets begrijpen van alle recente ideeën over

всех причастных и яркими

de kosmos? In zijn boek legt Rovelli het nu aan

иллюстрациями. Автору удалось

een breder publiek uit. Zo laat hij zien hoe vaak

пообщаться с режиссерами и

oude conceptenen ideeën telkens weer opduiken.

актерами фильмов, а также

En misschien onbedoeld: ook hoezeer de

проанализировать, насколько

natuurkunde zelf evolueert.

команде фильма удалось передать

Disruption and Digital Journalism John V. Pavlik

главную мысль книги.

2021-10-07 This book offers a timely insight into

Невероятный подарок для

how the news media have adapted to the digital

поклонников творчества Стивена

transformation of public communication

Кинга!

infrastructure. Providing a conceptual roadmap to
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understanding the disruptive, innovative impact of

2009. The author also highlights innovative

digital networked journalism in the 21st century,

organizations that have sought to reimagine news

the author critically examines how and to what

media that are optimized for digital, online, and

extent news media around the world have

mobile media of the 21st century, demonstrating

engaged in digital adaptation. Making use of data

how these groups have been able to stay better

from news media content production and

engaged with the public. Disruption and Digital

distribution both off- and online, as well as user

Journalism is recommended reading for all

and financial data from the U.S. and

academics and scholars with an interest in media,

internationally, the book traces how the news

digital journalism studies, and technological

media embraced and reacted to key

innovation.

developments such as the invention of the World

Management Chuck Williams 2012-02-01 Make

Wide Web in 1989 and the launch of Google in

today's management theories and applications

1998, Facebook in 2004, and the Apple iPhone in

meaningful, memorable, and engaging for your
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students with MANAGEMENT. Master storyteller,

new cases, and new video cases reflect the latest

award-winning educator, and accomplished

management innovations at work in well-known

author Chuck Williams uses a captivating

organizations throughout the world. The book's

narrative style to illuminate today's most important

comprehensive support package further helps you

management concepts and to highlight practices

prepare each student for managerial success.

that really work in today's workplace. Because

Important Notice: Media content referenced within

students retain and better understand information

the product description or the product text may

that is personally relevant, Dr. Williams weaves

not be available in the ebook version.

more than 50 detailed, unforgettable examples

De spektakelmaatschappij Guy-Ernest Debord

and stories into each chapter in this edition.

2001 Hegeliaans-marxistische kritiek op de

Proven learning features and self-assessments

kapitalistische maatschappij en op de

keep concepts intriguing and applicable to

revolutionaire stromingen die het kapitalisme

students' daily lives. In addition, fresh scenarios,

hebben bestreden.
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Zwemmen in de oceaan Miriam Rasch

essaybundel probeert ze te doorgronden hoe

2017-06-22 Alles is online, online is alles. Er valt

digitale ontwikkelingen ons hebben veranderd.

niet te ontsnappen aan de invloed die van digitale

Geïnspireerd door schrijvers en filosofen vraagt

technologie uitgaat. In een paar decennia zijn alle

ze zich af wat het betekent om mens te zijn in

aspecten van het leven door het internet

een door data geregeerde wereld. Hoe vind je de

getransformeerd, van onderwijs tot werk, van

weg in de uitgestrektheid van het internet, in een

vriendschap en liefde tot lijden en dood. Een

oneindige wereld die overweldigend en

grens tussen een 'echte' en een 'virtuele' wereld

tegelijkertijd prachtig is?

is al lang niet meer te trekken: het leven is door

De avonturenschool van juf Wervelwind Elise

en door gemedialiseerd. Toch lijkt de 'digitale

Primavera 2015-10-28 Dit e-book is NIET

revolutie' zich haast geruistloos te hebben

geschikt voor zwart-wit e-readers. 'De

voltrokken; wie staat er nog bij stil? MIriam rasch

avonturenschool van juf Wervelwind' van Elise

werd tegelijk met het internet volwassen. In deze

Primavera is een heerlijk kinderboek dat doet
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denken aan 'Sjakie en de chocoladefabriek' van

zitten... 'De avonturenschool van juf Wervelwind'

Roald Dahl en Mary Poppins. Juf Wervelwind is

is een bruisend voorleesboek voor kinderen vanaf

de eigenzinnige directrice van de School voor

zeven jaar. Met prachtige illustraties. 'De

Dochters van Drukke Ouders, die is gevestigd in

avonturenschool van juf Wervelwind' is het begin

een vuurtoren. Haar motto is: het leven is één

van een nieuwe serie vol aanstekelijke avonturen

groot avontuur! Maar de vier meisjes die door hun

die doen denken aan de klassiekers van Paul

ouders naar deze school zijn gestuurd (in een

Biegel en Roald Dahl. Elise Primavera schrijft en

doos, dat scheelt tijd), zijn niet meteen overtuigd

illustreert al meer dan 25 jaar kinderboeken. Voor

van haar bijzondere kijk op de dingen. Wát

haar werk ontving ze verschillende prijzen. Elise

moeten ze leren? Vliegen? Expres verdwalen?!

woont in New Jersey in Amerika. ‘Een

Dat is het begin van een reeks fantastische

sprankelend avontuur [...] Alle lof voor de

avonturen. Zo moeten de meisjes op zoek naar

prachtige potloodillustraties van Primavera’ -

Dahlia, die in de lege, vijfde doos had moeten

'Booklist', starred review ‘Absoluut verrukkelijk!’ –
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Sara Pennypacker, Amerikaanse bestsellerauteur

De roman van George Orwell uit 1949 over de

van de Clementine-serie ‘Ik heb genoten van dit

strijd van Winston Smith, ambtenaar op het

wervelende avontuur, dat doet denken aan de

ministerie van Waarheid, tegen de alles

klassiekers van Paul Biegel en Roald Dahl.’ –

doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde

Femke Geurts, redacteur

voor Julia heeft niets van zijn literarie

Als kinderen over God vragen Harold S. Kushner

zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer

1987 Antwoorden van de Amerikaanse rabbijn op

herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de

religieuze vragen van kinderen tot circa 12 jaar,

wurggreep van een systeem dat is gegrondvest

die gekenmerkt worden door optimisme en

op de verbreiding van angst, haat en wreedheid,

vooruitgangsgeloof.

en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en

1984 George Orwell 2013-05-16 Nieuwspraak,

indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig

Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze

als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk

taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden.

dictatoriaal regime.
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