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Leaders from academia and industry offer guidance for
professionals and general readers on ethical questions posed
by modern technology.
1 juni 2017 is het vijftig jaar geleden dat het iconische,
legendarische album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
verscheen, een plaat die in de ogen van velen de pop- en de
rockmuziek voorgoed verhief tot een volwassen en
invloedrijke kunstvorm met een geheel eigen bestaansrecht.
Een goede aanleiding om de prachtige en meeslepende
biografie van Bob Spitz uit 2005 opnieuw het licht te doen
zien. Deze biografie is met 1088 pagina’s en twee
fotokaternen niet te dun en niet te dik, niet te partijdig en niet
te wetenschappelijk. Hij is precies goed. Én het is een ware
pageturner. ‘Dus jij denkt dat je The Beatles kent? Mooi niet,
als je tenminste niet deze maniakaal voortstuwende,
hartslagverhogende groepsbiografie hebt gelezen. Niet alleen
ontsluiert Bob Spitz alle raadsels en rekent hij af met roddels,
hij slaat je met stomheid, iets wat alleen de allerbeste
biografieën voor elkaar krijgen.’ Neal Gabler, bekend
Amerikaans publicist en cultuurcriticus ‘Een knappe,
uitgebreide, gedetailleerde, goed gedocumenteerde biografie
over The Beatles.’ Jos Bloemkolk, Het Parool ‘Pakkend
geschreven en met heel veel informatie – je kunt in feite geen
alinea overslaan. Wie het in één adem uitleest, is na afloop
volkomen verbeatled.’ Matthijs Smits, Het Financieele
Dagblad ‘Bob Spitz’ schitterend geschreven kroniek blaast
nieuw leven in het bekende verhaal.’ The New York Times
Dit is de eerste verzameling verhalen van Andrzej Sapkowski
met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol
van Henry Cavill uit de Netflix-hitserie The Witcher. De
Laatste Wens is het eerste boek van Andrzej Sapkowski over
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de avonturen van hekser Geralt. Een collectie korte verhalen
vol magie en monsters. Geralt valt behoorlijk op, met zijn
witte haar en doordringende ogen, zijn cynische houding en
totale gebrek aan respect voor autoriteit... Maar hij is veel
meer dan zijn indrukwekkende uiterlijk doet vermoeden.
Geralt is een hekser, een man met magische krachten die
van hem een briljante vechter en een genadeloze
huurmoordenaar maken. Zijn doelwitten? Verachtelijke
monsters die het land terroriseren. Als beschermer van de
onschuldigen ontmoet Geralt incestueuze koningen met
ondode dochters, wraakzuchtige geesten, schreeuwende
harpijen, vampiers met relatieproblemen en wanhopige
demonen. Velen zijn kwaadaardig, sommigen zelfs
verdorven, maar het belangrijkste is dat de meesten niet zijn
wie ze lijken...
1900. Wenen bruist; kunst en wetenschap fl oreren. In de
cafés wordt gedebatteerd over fi losofi sche en politieke
theorieën. De psychoanalyse van Freud staat in de
kinderschoenen en wordt zowel als gevaarlijke nieuwlichterij
beschouwd als enthousiast onthaald. De jonge dokter Max
Liebermann is gecharmeerd van Freuds gedachtegoed en
brengt dit in de praktijk. Dat blijft niet onopgemerkt. inspecteur
Oskar rheinhardt, Liebermanns goede vriend, vraagt zijn hulp
bij het onderzoek naar de mysterieuze dood van een
aantrekkelijk, jong medium. Alles wijst op een misdaad van
bovennatuurlijke aard, maar Liebermann weigert dat te
accepteren. naast het leiden van zijn succesvolle praktijk
probeert hij het mysterie te ontrafelen. in de tussentijd moet
hij beslissen of hij de mooie, maar gereserveerde Clara ten
huwelijk zal vragen.
De kunst van het oorlogvoeren blijft hét meesterwerk van SunTzu gezien de belangrijke factor die oorlog speelt in de
geschiedenis, maar ook blijvend actueel blijft in de huidige
tijd. Oorzaak hiervan is natuurlijk de ‘oorlogszomer’ van
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2014. Het boek bevat Sun-Tzu’s essays die de oudst
bekende verhandelingen over het onderwerp beschrijven.
Deze teksten zijn nooit overtroffen wat omvang en diepte
betreft. De meerwaarde van dit boek is dat zijn gedachtegoed
is voorzien van een helder geschreven commentaar. Door het
meesterlijke strategische inzicht van meester Tzu geldt de
toepasbaarheid van het boek ook voor het bedrijfsleven en is
dit boek een goede aanbeveling voor managers, bestuurders
en leidinggevenden. Het voorwoord van H.J.A Hofland, de
beste journalist van de 20e eeuw bleef in stand voor deze
uitgave. Het omslag van De kunst van het oorlogvoeren is
aangepast en bij de verschijning is ook het e-book gereed dat
nog niet eerder is uitgegeven.
‘Er zijn drie dingen die alle wijze mannen vrezen: storm op
zee, een maanloze nacht, en de woede van een heer.’ Een
escalerende machtsstrijd met een machtige edelman dwingt
Kvothe, de held uit De naam van de wind, om de Universiteit
te verlaten en zijn geluk elders te beproeven. Zwervend,
berooid en alleen reist hij naar Vintas, waar hij algauw
verstrikt raakt in de politieke intriges van het koningshuis.
Terwijl hij machtige vrienden probeert te maken, ontdekt
Kvothe een plan voor een aanslag. En ook ontmoet hij
Felurian, de onweerstaanbare fee die met haar betovering al
menig man in het ongeluk heeft gestort. Door haar leert
Kvothe veel over de aard en de magische aantrekkingskracht
van vrouwen. In De angst van de wijze zet Kvothe zijn eerste
stapjes op het pad naar heldendom en leert hij hoe moeilijk
het leven kan zijn als je een levende legende dreigt te
worden.
What really makes a video game story interactive? What's the
best way to create an interactive story? How much control
should players be given? Do they really want that control in
the first place? Do they even know what they want-or are their
stated desires at odds with the unconscious preferences? All
Page 3/27

Read Free Fallout 3 Wiki Guide
of these questions and more are examined in this definitive
book on interactive storytelling for video games. You'll get
detailed descriptions of all major types of interactive stories,
case studies of popular games (including Bioshock, Fallout 3,
Final Fantasy XIII, Heavy Rain, and Metal Gear Solid), and
how players interact with them, and an in-depth analysis of
the results of a national survey on player storytelling
preferences in games. You'll get the expert advice you need
to generate compelling and original game concepts and
narratives.With Interactive Storytelling for Video Games,
you'll:
Tom Clancy's & Peter Telep Zwarte lijstt De excentrieke
miljardair Igor Kasperov is eigenaar van een van de
invloedrijkste en succesvolste antivirussoftwarebedrijven ter
wereld. Maar als het Kremlin hem beveelt een catastrofaal
computervirus los te laten in de Verenigde Staten, is hij
gedwongen te vluchten voor zijn leven. Sam Fisher en zijn
Vierde Echelon-eenheid, een geheime militaire organisatie
die zich alleen hoeft te verantwoorden tegenover de
Amerikaanse president, wordt opgeroepen om Kasperov te
vinden en hem namens de president politiek asiel aan te
bieden. Een race tegen de klok, want Sam komt er al snel
achter dat er meerdere organisaties op zoek zijn naar de Rus.
En het enige wat zij Kasperov te bieden hebben is een snelle
dood.

In dit vierde deel in Robert Jordans Het Rad des Tijdscyclus moet Rhand Altor zich bewijzen als de Herrezen
Draak, en de aanvallen van het Kwaad op zijn leven zien
te ontwijken. Robert Jordan,Rad des Tijds 4 - De Komst
van de Schaduw Het Rad des Tijds is onbetwist de
meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen
decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan
van een profetie die lang geleden is gedaan, van een
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eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is
wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat
is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te
gaan. Want zo staat het geschreven... De legendarische
burcht die de Steen van Tyr wordt genoemd is
ingenomen door Rhand Altor. Dat levert tal van vragen
op. Immers, volgens een oeroude profetie zou de Steen
worden veroverd door de langverwachte redder van de
wereld. Maar velen hebben zo hun twijfels over Rhand
Altor en hij moet dagelijks vrezen voor zijn leven.
Gaandeweg, terwijl vriend en vijand intrigeren en
samenzweren, bestudeert Rhand de oude geschriften en
worstelt hij met zijn gaven. Maar vooral denkt hij na over
zijn volgende zet, waarmee hij hoopt iedereen te slim af
te zijn. `Naarmate de cyclus vordert werken de boeken
van Het Rad in toenemende mate verslavend.' LA Times
The Game Production Toolbox focuses on the nuts and
bolts of producing interactive content and how you can
organize and support the creative, technical, and
business efforts that are all part of interactive game
development. This book isn’t going to tell you how to
design a game or what technologies to use. Instead it
provides techniques for and insights into managing, from
concept to release, all the pieces that must come
together in order to get a game into the hands of a
player. Readers will learn about each phase of game
production: prototyping, defining the requirements,
assembling the team, making the game, and releasing to
the players. Interviews from professional game
developers give a behind-the-scenes look at what it
takes to make a game. Key Features A framework for
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how to get an interactive game from concept to release,
including information on financing and pitching to
publishers and investors. Techniques for working with
the game development team to get effective prototypes
and documentation to prove out game concept and
mechanics. Concrete information on how to plan and
execute the different aspects of game production, such
as audio, localization, testing, and software ratings.
Advice from industry experts on managing teams, project
management, communicating effectively, and keeping
everyone happy. Information about working effectively
with marketing, PR, and other people that are involved
with the publishing and release process.
Hugo Veld zit dankzij zijn tijdreizen nog altijd vast op de
Aarde in de tijd vóór die vernietigd werd. De voormalige
planeetontwerper Magdiragdag helpt hem vluchten en
vraagt hem om hulp in de strijd tegen de Hokkiërs. De
Hokkiërs waren ooit een vredelievend volk, tot ze een
ruimteschip leerden bouwen.Toen ze de rest van het
universum zagen, schrokken ze zó dat ze besloten dat
het vernietigd moest worden. Veld moet dat zien te
voorkomen en beleeft onderweg een bizar avontuur.
Onderwijl vernietigt hij bijna eigenhandig het leven, het
heelal en de rest Douglas Adams (1952-2001) bedacht
deze klassieke sf-reeks in 1978, als een BBCradiohoorspel. Al snel volgden andere media, waaronder
een televisiebewerking, een computerspel, drie
toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfi lm
en heel veel merchandise. De boeken bleven echter het
succesvolst. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer
toestemming van Adams weduwe om de reeks af te
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maken met een zesde deel: En dan nog iets
Bridging Literacies with Videogames provides an
international perspective of literacy practices, gaming
culture, and traditional schooling. Featuring studies from
Australia, Colombia, South Korea, Canada, and the
United States, this edited volume addresses learning in
primary, secondary, and tertiary environments with topics
related to: • re-creating worlds and texts • massive
multiplayer second language learning • videogames and
classroom learning These diverse topics will provide
scholars, teachers, and curriculum developers with
empirical support for bringing videogames into classroom
spaces to foster meaning making. Bridging Literacies
with Videogames is an essential text for undergraduates,
graduates, and faculty interested in contemporizing
learning with the medium of the videogame.
Het Transgalactisch Liftershandboek (Engels: The
Hitchhikers Guide to the Galaxy) is een komisch
sciencefictionfranchise bedacht door Douglas Adams.
Het begon als een radiohoorspel van twaalf afleveringen,
voor het eerst uitgezonden in 1978 door BBC Radio,
daarna door de BBC World Service. In 1981 werd er een
zesdelige televisieserie gemaakt. Al snel volgden andere
media, waaronder een computerspel, drie
toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfilm
en heel veel merchandise. De boekenserie was echter
het succesvolst: tussen 1979 en 1992 verschenen vijf
delen van de reeks. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer
toestemming van de weduwe van Douglas Adams om de
reeks af te maken met een zesde deel dat dit jaar in het
Nederlands verschijnt: En dan nog iets...
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Het is 2033. Twintig jaar geleden heeft een nucleaire
oorlog de beschaafde wereld in puin gelegd. In Moskou
heeft een klein deel van de bevolking zijn toevlucht
gevonden in de grootste atoomvrije schuilkelder op
aarde: de metro. Hier, diep onder de grond, overleven
een paar duizend mensen op enkele tientallen stations,
verdeeld over een handvol kleinere en grotere
confederaties van verschillende signatuur –
communistisch, fascistisch, liberaal-kapitalistisch – die in
staat van Koude Oorlog met elkaar verkeren en worden
verbonden door gevaarlijke, geheimzinnige metrobuizen.
Boven de grond heeft de straling elk menselijk leven
onmogelijk gemaakt en nieuwe levensvormen doen
ontstaan. Nu dreigen deze onmensen de metro binnen te
dringen, om wat resteert van de mensheid te vernietigen.
The Rough Guide to Videogames is the ultimate guide to
the world’s most addictive pastime. Both a nostalgic
look at the past and a celebration of the latest in joystickwrecking wonders, this book covers the full story from
the first arcade machines to the latest digital delights.
Easy access to 75 of the greatest games of all time, from
Civilization and Pro Evolution Soccer to We Love
Katamari and World of Warcraft. The guide profiles the
stories behind the software giants, famous creators and
the world’s favourite characters, including Mario, Lara
Croft and Sonic the Hedgehog. All the gadgets and
devices for consoles, hand-helds, phones and PCs are
explored as well as the wider world of gaming, from
websites and movies to books.
Louis Sullivan, an American architect, was referred to as
the "father of modernism" and coined the phrase "form
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follows function.” His phrase provides a key insight into
the state of public education in America. The existing
form for public education is industrial in nature and is not
a match for what should be the function of an education
system in an information age society—one that is
characterized by technology, globalism, a new definition
of work, and rapid, relentless change. This book explains
how the mismatch between function and form is creating
circumstances that are putting the future of public
education at risk, leading to system dysfunction,
deregulation, and privatization. Public education needs
to be redesigned and reformatted to match the function
of the age in which we now live. The current structure
and function denies too many students the levels of
access, equity, and opportunity that their parents once
enjoyed. Achieving that outcome is important to the
economic, social, and political wellbeing of America.

De vijfde volledige roman van Andrzej Sapkowski
met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron
voor de rol van Henry Cavill uit Netflix-hitserie The
Witcher. De Vrouwe van het Meer is het zevende
boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen van
hekser Geralt, en een direct vervolg op de roman De
Zwaluwentoren. Als Ciri in een vreemde wereld de
jonge ridder Galahad en de Vrouwe van het Meer
aantreft, besluit ze hun haar verhaal te vertellen. De
oorlog die woedt heeft ondertussen zijn hoogtepunt
bereikt als ook de gevaarlijke magiër Vilgefortz zich
in de strijd gooit. In het gevecht dat volgt verliezen
velen van Geralts kameraden hun leven. En er dreigt
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nieuw gevaar. Emhyr, de keizer van Nilfgaard, wordt
door dezelfde profetie geleid die ook Vilgefortz en
Ciri volgen. En hoewel hij in het bezit is van een
overweldigend leger, schrikt Emhyr ervoor terug zijn
plan door te zetten als hij wordt geconfronteerd met
Geralt en Ciri. Vooral als blijkt dat hij meer gemeen
heeft met Ciri dan met de oude profetie.
Gouden Zoon is het tweede deel van de Mars
Trilogie van bestsellerauteur Pierce Brown. En het
vervolg op Rood. Gouden Zoon is het tweede deel
van de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce
Brown. En het vervolg op Rood, de meedogenloos
spannende sensatie die doet denken aan De
Hongerspelen van Suzanne Collins en Enders Game
van Orson Scott Card. Als Rode groeide Darrow op
in de mijnen diep onder de oppervlakte van Mars,
waar hij elke dag slopend werk deed om aan een
toekomst te bouwen voor zijn nakomelingen. Maar
de Gemeenschap waarvoor hij zo trouw werkte was
gebouwd op leugens. Darrows mensen zijn verraden
door hun eigen meesters, de Gouden – en hun enige
weg naar vrijheid is een revolutie. En dus offerde
Darrow zichzelf op in naam van het grote goed voor
wie Eo, zijn ware liefde en inspiratie, haar eigen
leven gaf. Hij werd een Gouden, en infiltreerde in
hun bevoorrechte rijk om het van binnenuit te
vernietigen. Als een lam tussen de wolven vindt
Darrow vriendschap, respect en zelfs liefde – maar
ook de toorn van machtige tegenstanders. Om een
Page 10/27

Read Free Fallout 3 Wiki Guide
oorlog te voeren én te winnen die het lot van de
complete mensheid kan veranderen, moet Darrow
verraders confronteren, zijn honger naar wraak
onderdrukken – en streven naar een hoopvolle
wederopleving in plaats van een gewelddadige
opstand. Hoewel de reis vooruit vol gevaar en
misleiding is, moet Darrow ervoor kiezen Eo’s
principes van liefde en gerechtigheid te volgen om
zijn volk te kunnen bevrijden. Hij moet voor iets
hogers leven. 'Ga naar huis Katniss! Er is een
nieuwe ster aan de hemel verschenen!’ Monique
Manshanden van boekhandel Plukker ‘Dit is een
veel beter vervolg, sterker nog: een van die
zeldzame boeken die alles van zijn voorganger
verbetert... In een woord, Gouden Zoon is:
opwindend.’ Tor.com ‘Pierce Brown is een
wonderkind. Hoe goed het eerste boek van de Mars
Trilogie ook is, Gouden Zoon is nog beter. Een wilde
rit vol spanning, intrige, en serieuze, ruige
gevechten. Ik wil meer! ’ Christopher Golden, auteur
van Tinnen soldaten en Sneeuwblind
Digital gaming is today a significant economic
phenomenon as well as being an intrinsic part of a
convergent media culture in postmodern societies.
Its ubiquity, as well as the sheer volume of hours
young people spend gaming, should make it ripe for
urgent academic enquiry, yet the subject was a
research backwater until the turn of the millennium.
Even today, as tens of millions of young people
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spend their waking hours manipulating avatars and
gaming characters on computer screens, the subject
is still treated with scepticism in some academic
circles. This handbook aims to reflect the relevance
and value of studying digital games, now the subject
of a growing number of studies, surveys,
conferences and publications. As an overview of the
current state of research into digital gaming, the 42
papers included in this handbook focus on the social
and cultural relevance of gaming. In doing so, they
provide an alternative perspective to onedimensional studies of gaming, whose agendas do
not include cultural factors. The contributions, which
range from theoretical approaches to empirical
studies, cover various topics including analyses of
games themselves, the player-game interaction, and
the social context of gaming. In addition, the
educational aspects of games and gaming are
treated in a discrete section. With material on noncommercial gaming trends such as ‘modding’, and
a multinational group of authors from eleven nations,
the handbook is a vital publication demonstrating
that new media cultures are far more complex and
diverse than commonly assumed in a debate
dominated by concerns over violent content.
Morgenster is het derde deel van de Mars Trilogie
van bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg
op Rood en Gouden Zoon, de meedogenloos
spannende boeken over Darrow, de held van Mars.
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Darrow had in vrede kunnen leven, maar zijn
vijanden verklaarden hem de oorlog. De Gouden
overheersers eisten zijn gehoorzaamheid, hingen
zijn vrouw op, en hebben van zijn volk slaven
gemaakt. Maar Darrow is vastbesloten terug te
vechten. Hij riskeerde alles door zichzelf te
transformeren en zo in de Gouden maatschappij te
infiltreren. Hij heeft gevochten om de genadeloze
rivaliteit te overleven die de machtigste krijgers van
de Gemeenschap voortbrachten, hij wist op te
klimmen tot de hoogste rangen, en hij heeft geduldig
gewacht met het ontketenen van de revolutie die de
hiërarchie van binnenuit zal breken. Eindelijk is de
tijd gekomen. Maar het plichtsbesef en het verlangen
naar wraak zitten diep, aan beide kanten. Darrow en
zijn wapenbroeders staan tegenover een vijand
zonder geweten of genade. Onder die vijanden zijn
er die Darrow ooit als vrienden beschouwde. Om te
winnen moet Darrow degenen die geboeid en
gebroken in de duisternis opgroeiden zien te
inspireren. En moet hij ervoor zorgen dat ze hun
ketenen verbreken, om een einde te maken aan de
wereld die hun wrede meesters hebben gemaakt, en
om zo het bestaan op te eisen dat hun zo lang
geleden is ontnomen. Een bestaan dat te mooi is om
op te geven.
De eerste volledige roman van Andrzej Sapkowski
met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron
voor de rol van Henry Cavill uit Netflix-hitserie The
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Witcher. Het Bloed van de Elfen is het derde boek
van Andrzej Sapkowski over de avonturen van
hekser Geralt. Het is de eerste volledige roman na
de collecties korte verhalen uit De Laatste Wens en
Het Zwaard der Voorzienigheid. Meer dan
vijfhonderd jaar leven mensen, dwergen, gnomen,
halflingen en elfen in vrede. Totdat het met de
betrekkelijke rust opeens gedaan is: dwergen
beginnen hun soortgenoten te vermoorden, terwijl de
elfen hun wapens opnemen tegen elkaar én de
mensen. Maar te midden van alle beroering wordt
een kind geboren: Ciri, de kleindochter van koningin
Calanthe, de Leeuwin van Cintra. Tot grote vreugde
van de heksers, die naar deze gebeurtenis hebben
uitgezien. Zij is namelijk de Vlam, het kind van de
profetie dat de wereld voorgoed zal veranderen, ten
goede of ten kwade. Het is aan Geralt, de hekser
van Rivia, om Ciri te beschermen en iemand te
vinden die haar kan helpen zich haar bijzondere
gaven eigen te maken en, vooral, te beheersen.
De derde volledige roman van Andrzej Sapkowski
met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron
voor de rol van Henry Cavill uit Netflix-hitserie The
Witcher. De Vuurdoop is het vijfde boek van Andrzej
Sapkowski over de avonturen van hekser Geralt, en
een direct vervolg op de roman De Jaren van
Verachting. Geralt van Rivia is nog altijd herstellende
van de verwondingen die hij opliep tijdens de coup
van Thanedd. Maar hij is vastbesloten zijn zoektocht
Page 14/27

Read Free Fallout 3 Wiki Guide
naar Ciri, de troonopvolgster van Cintra, zo snel
mogelijk voort te zetten. Een woeste oorlog raast
echter door de koninkrijken van het noorden, en
bijna elke streek die hij en zijn bondgenoten
doorkruisen staat in brand. Bovendien gaat het
gerucht dat Ciri aan het hof van Nilfgaard is, in
voorbereiding op haar huwelijk met keizer Emhyr.
Het lijkt onder zulke omstandigheden een
onmogelijke missie om de prinses te redden...
De tweede volledige roman van Andrzej Sapkowski
met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron
voor de rol van Henry Cavill uit Netflix-hitserie The
Witcher. De Jaren van Verachting is het vierde boek
van Andrzej Sapkowski over de avonturen van
hekser Geralt, en een direct vervolg op de roman
Het Bloed van de Elfen. Geralt van Rivia heeft over
de hele wereld monsters en demonen verslagen,
maar hij is slecht voorbereid op wat er komen gaat
als twee machtige koningen hun legers opstellen bij
de rivier die hun rijken scheidt. De zaak verergert als
ook elfen en andere niet-mensen zich mengen in de
strijd en zich diep in het woud aansluiten bij de
verschillende strijdkrachten. Geralt en zijn geliefde
Yennefer moeten ondertussen de kleindochter van
koningin Calanthe, de Leeuwin van Cintra,
beschermen. Want zij, Ciri, is de Vlam, het kind van
de profetie, en het is aan haar om de wereld te
redden of er een eind aan te maken...
What is a videogame? What makes a videogame
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"good"? If a game is supposed to be fun, can it be
fun without a good story? If another is supposed to
be an accurate simulation, does it still need to be
entertaining? With the ever-expanding explosion of
new videogames and new developments in the
gaming world, questions about videogame criticism
are becoming more complex. The differing
definitions that players and critics use to decide what
a game is and what makes a game successful, often
lead to different ideas of how games succeed or fail.
This collection of new essays puts on display the
variety and ambiguity of videogames. Each essay is
a work of game criticism that takes a different
approach to defining the game and analyzing it.
Through analysis and critical methods, these essays
discuss whether a game is defined by its rules, its
narrative, its technology, or by the activity of playing
it, and the tensions between these definitions. With
essays on Overwatch, Dark Souls 3, Far Cry 4,
Farmville and more, this collection attempts to show
the complex changes, challenges and advances to
game criticism in the era of videogames.
‘Kristin Hannah is zó getalenteerd. Fantastische
personages, geweldige plots, -ontroerende
emoties... Wat wil je nog meer?’ Isabel Allende Kate
en Tully zijn hartsvriendinnen. De serieuze Kate
komt uit een liefdevol gezin. Tully is een
druktemaker en houdt van glamour. Bij haar thuis is
het helemaal niet leuk. De meisjes sluiten een pact
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dat ze altijd op elkaar kunnen rekenen, een belofte
die dertig jaar zal standhouden. Inmiddels is Tully
een beroemd journaliste geworden. Kate heeft
gekozen voor een huwelijk met John en voor het
moederschap. Na een bittere ruzie verliezen de twee
vrouwen elkaar lange tijd uit het oog. Tot Tully een
dringende oproep krijgt... De pers over de boeken
van Kristin Hannah ‘Een meeslepende roman, vol
drama, waarin de kwetsbaarheid, eenzaamheid en
het verdriet van de drie vrouwen mooi wordt
beschreven.’ NBD Biblion ‘Hannah is steengoed in
diepgravende karakterschetsen en het weergeven
van genuanceerde gevoelens.’ The Washington
Post ‘Kristin Hannah verstaat de kunst je tot en met
de laatste alinea te boeien.’ Nederlands Dagblad
With annual gross sales surpassing 100 billion U.S.
dollars each of the last two years, the digital games
industry may one day challenge theatrical-release
movies as the highest-grossing entertainment media
in the world. In their examination of the tremendous
cultural influence of digital games, Daniel Reardon
and David Wright analyze three companies that have
shaped the industry: Bethesda, located in Rockville,
Maryland; BioWare in Edmonton, Alberta, and CD
Projekt Red in Warsaw, Poland. Each company has
used social media and technical content in the
games to promote players' belief that players control
the companies' game narratives. The result has
been at times explosive, as empowered players
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often attempted to co-op the creative processes of
games through discussion board forum demands,
fund-raising campaigns to persuade companies to
change or add game content, and modifications
(“modding”) of the games through fan-created
downloads. The result has changed the way we
understand the interactive nature of digital games
and the power of fan culture to shape those games.
Kvothe de legende. Befaamd magiër, berucht dief,
meestermusicus en moordenaar. Van zijn jeugd met
een groep muzikanten, zijn leven als bedelaar, tot de
periode waarin hij een leerling was aan de befaamde
Universiteit voor Magiërs en Alchemisten, Kvothe
vertelt zijn verhaal met humor en gevoel voor
tragiek. Zo onthult hij de man achter de legende –
een klassieke en onvergetelijke held die de lezer
vanaf de eerste pagina weet te boeien. De naam van
de wind is een debuut van een klasse zoals men
zelden ziet in de epische fantasy. Rothfuss vertelt
het verhaal van Kvothe in de beeldende stijl en met
het gevoel voor detail die doen denken aan J.R.R.
Tolkien en Robin Hobb, en met de verhalende kracht
van Robert Jordan. Rothfuss verweeft dit alles tot
een eigen geheel dat van begin tot eind intrigeert en
doet wat maar weinig schrijvers kunnen: hij raakt de
lezer. Enthousiast blog over De naam van de wind:
‘Het is het beste boek dat ik in jaren gelezen heb.
[...] Ik las het zes maanden geleden en ik denk er
nog steeds aan.’ Edwardspoonhands Blog: In the
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name of the wind
Incontestably, Future Narratives are most
conspicuous in video games: they combine narrative
with the major element of all games: agency. The
persons who perceive these narratives are not
simply readers or spectators but active agents with a
range of choices at their disposal that will influence
the very narrative they are experiencing: they are
players. The narratives thus created are realizations
of the multiple possibilities contained in the present
of any given gameplay situation. Surveying the latest
trends in the field, the volume discusses the complex
relationship of narrative and gameplay.
New York Times bestselling author Dan Heath asks
what happens when we take our thinking upstream
and try to prevent problems before they happen.
When we shift our energies upstream, we stop
dealing with the symptoms of problems and we start
fixing problems. If we can stop crimes from being
committed, we do not need to work to 'solve' crimes.
If we can prevent chronic diseases from developing,
we do not need to treat these diseases. If we can
provide affordable housing, we do not need to
provide shelter for the homeless. Looking to
business, politics, and society, Dan Heath shows us
that we have the capacity to solve some of our
thorniest personal, organisational and societal
issues. We just need to start to think about the
system rather than the symptoms. Drawing on
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insights from his extensive research, as well as
hundreds of new interviews with unconventional
problem solvers, Dan delivers practical solutions for
preventing problems rather than simply reacting to
them. 'Packed with vivid stories and practical
examples, Upstream is the rare book that can both
revitalize your business and make our world a better
place.' Daniel H. Pink, No. 1 New York Times
bestselling author of When, Drive and To Sell Is
Human 'Informs, engages and, above all, entertains.'
Charles Duhigg, bestselling author of The Power of
Habit and Smarter, Faster, Better
January is een hopeloze romanticus die vertelt over
haar leven alsof ze in haar eigen feelgoodromans
figureert. Gus is een serieus en literair type die
gelooft dat ware liefde een sprookje is. Maar January
en Gus hebben meer gemeen dan je zou denken. Ze
zijn allebei blut. Ze hebben een gigantisch writer's
block. En ze moeten een bestseller schrijven voor de
zomer voorbij is. Op een avond sluiten ze de
weddenschap om elkaars boek schrijven, met het
risico dat als ze in elkaars huid kruipen hun leven
voorgoed vernadert. Maar er wordt niemand verliefd.
Beloofd.
Het verhaal van de Dienstmaagd, Margaret Atwoods
meesterwerk over een afschrikwekkende toekomst,
is uitgegroeid tot een moderne klassieker en bewerkt
tot de zeer succesvolle tv-serie The Handmaid's
Tale. De testamenten is Atwoods langverwachte,
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adembenemende nieuwe roman. Vijftien jaar na de
gebeurtenissen in Het verhaal van de Dienstmaagd
heeft het totalitaire regime van de Republiek Gilead
nog altijd de macht in handen, maar van binnenuit
begint het scheuren te vertonen. Op dit
allesbepalende punt in de geschiedenis komen de
levens van drie verschillende vrouwen samen, met
mogelijk explosieve gevolgen. Twee van hen
groeiden op aan weerszijden van de grens: de
bevoorrechte dochter van een hoogstaande
bevelvoerder in Gilead en een meisje in Canada dat
de verschrikkingen op tv ziet en meeloopt in
demonstraties tegen het regime. De derde vrouw is
een van de machthebbers in Gilead, die al jaren aan
de top weet te blijven door schandelijke geheimen te
verzamelen en in te zetten tegen haar concurrenten.
Diep verborgen geheimen brengen deze vrouwen
uiteindelijk samen, en confronteren hen met zichzelf
en met de vraag hoever ze willen gaan voor waar zij
in geloven. Aan de hand van de persoonlijke
verhalen van de drie vrouwen biedt Margaret Atwood
de lezer een kijkje in het corrupte systeem van
Gilead. Dat doet ze met een indrukwekkende
mengeling van spanning, fijnzinnige humor en een
virtuoos verteltalent. Margaret Atwood (Ottawa,
1939) wordt beschouwd als de 'grande dame' van de
Canadese literatuur. Ze woont en werkt in Toronto
en verwierf de afgelopen halve eeuw een
miljoenenpubliek met haar boeken, die in 45 landen
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worden uitgegeven. The Handmaid's Tale, haar
bekendste roman, werd bewerkt tot een uiterst
populaire bekroonde televisieserie, met in de
hoofdrol Elisabeth Moss. Atwood heeft verschillende
keren op de shortlist van de Man Booker Prize
gestaan. De blinde huurmoordenaar werd bekroond
met deze prijs, en nog voor de daadwerkelijke
publicatie stond De testamenten al op de shortlist.
From the author: This 3rd edition is about organized
common sense in the fire service. Section One
provides support to fire departments that already
have a strategic plan and just need to update and
revise their existing plan. I have found over my 30
years of consulting with fire department’s that they
want to accomplish their next iteration of their
strategic plan as rapidly as possible. Section Two
provides a detailed “How-to” guide to help a fire
department create its first strategic plan. Section
Two is divided into four parts: (1) Understanding the
Department, (2) Understanding the Situation, (3)
Understanding the Strategic Issues Facing the
Department, and (4) Creating Organizational
Change. A new chapter (Chapter 20) provides
assistance to those departments having challenges
with their strategic plan and obtaining the desired
outcomes/results. It adds a new troubleshooting
process for those departments having challenges to
create an effective and successful strategic plan.
The book is designed to be effective as a manual to
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develop an individual fire department’s strategic
plan as well as a textbook for use in upper division
college/university courses or as a text for postgraduate courses.
Fantastic fiction is traditionally understood as
Western genre literature such as fantasy, science
fiction, and horror. Expanding on this understanding,
these essays explore how the fantastic has been
used in Western societies since the Middle Ages as
a tool for organizing and materializing abstractions in
order to make sense of the present social order.
Disciplines represented here include literature
studies, gender studies, biology, ethnology,
archeology, history, religion, game studies, cultural
sociology, and film studies. Individual essays cover
topics such as the fantastic creatures of medieval
chronicle, mummy medicine in eighteenth-century
Sweden, how fears of disease filtered through the
universal and adaptable vampire, the gender
aspects of goddess worship in the secular West,
ecocentrism in fantasy fiction, how videogames are
dealing with the remediation of heritage, and more.
The year is 2281 - two hundred years after the old
world was eradicated by nuclear fire - and now the
New California Republic has become powerful along
the western coast of what used to be the United
State of America. They've expanded east into
Nevada, but across the Colorado river to the east a
united army of tribals - Caesar's Legion - have been
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organized under the guise of ancient Rome. War
never changes, and impending conflict looms
between the two sides, the prize being the Hoover
Dam and control over the Mojave. Stuck in the
middle are the residents of Nevada and the jewel in
the desert; the city of New Vegas. But the
mysterious overlord of New Vegas has his own plans
for the future of the Mojave... You are Courier six, an
employee of the Mojave Express who has been
entrusted with delivering a mysterious Platinum
Chip. The delivery goes horribly awry, however, and
after you are robbed and nearly killed for the
package you were carrying, you must set out in
pursuit of your attackers. Along the way you'll have
to navigate the political struggles between factions
both large and small, making friends and enemies
between the various groups as your actions in the
Mojave influence your reputation. Ultimately, a new
overlord of the Mojave will be crowned... but will you
place that crown upon the brow of Caesar, the New
California Republic, the mysterious ruler of New
Vegas... or yourself? This guide offers the following:
- Character creation strategies including a run-down
of SPECIAL attributes, Skills and Perks. - An ideal
chronological order of events walkthrough that will
take you through the entire Mojave. - Complete
walkthrough of all the main quests and side quests,
including faction quests and endings. - A powergamey New Vegas Medical Center run, for those
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gamers who want to get off to a great start. Information about factions and reputation. - The
locations of stat-boosting Skill Books, unique
weapons and armor and collectible Snowglobes. - A
Trophy Guide including detailed information (when
necessary) about how to obtain all the game's
trophies. - Old World Blues DLC.
San Francisco, 2021. De planeet gaat gebukt onder
radioactief stof, het restant van Wereldoorlog
Terminus. Rijke mensen vluchten naar andere
planeten, met levensechte androïden (het enige
verschil is dat zij geen empathie tonen) als hulp.
Arme mensen mogen slechts androïde huisdieren
houden. Wanneer androïden in opstand komen
wordt Rick Deckard erop uitgestuurd om ze uit te
schakelen. Hij zoekt contact met Eldon Rosen,
voorzitter van de organisatie die androïden
ontwikkelt.
"In their 'deliberately short book' IT analysts,
management consultants and technology
practitioners Roehrig and Pring explore how big a
beast technology has become, and how we can
tame it to maintain our freedom and privacy while
still realising its benefits. The pandemic has shown
just how much we rely on technology and how
addictive it has become…The authors address the
important questions…[and] urge us not to slay the
monster but rather to leverage its power and reorient
technology as a tool for good." —Financial Times
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Monster explains how we can responsibly engage
with technology, and avoid its darker tendencies,
while accepting its necessary gifts. The authors,
insiders at one of the world's largest tech consulting
firms, give a unique take on: The addictive nature of
tech and how to fight it The growing backlash
against big tech--where it's right and what it misses
Crucial steps for taming technology's role in your life
and in your organization--without becoming a
modern Luddite Written for managers, leaders, and
employees at companies of all sizes and in all
industries, Monster will help you understand and
take control of technology's powerful role in your life
and your organization. "You must read this book."
—Michael Schrage, Research Fellow, MIT Sloan
School Initiative on the Digital Economy "Pithy
insights and recommendations on helping tech fulfill
its potential as a force for good." —Erik Brynjolfsson,
Director of the Stanford Digital Economy Lab and coauthor of The Second Machine Age "Making
technology serve—not subvert—the public interest
requires better leaders, not more engineers and
coders. Monster explains how to become one of
those leaders." —Rosabeth Moss Kanter, Harvard
Business School Professor and author of Think
Outside the Building "A bracing new book about
some of the most pressing questions of our time."
—Carl Benedikt Frey, Oxford Martin Citi Fellow at
Oxford University and author of The Technology
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Trap "Provocative and concise, Monster is an
important book on rescuing ourselves from
technology that now feels corrosive and
overwhelming." —Daniel H. Pink, author of WHEN,
DRIVE, and TO SELL IS HUMAN "Clarifies a
complex web of issues and provides bold steps for a
healthier economy, society, and future." —Francisco
D'Souza, former CEO and Vice Chairman of
Cognizant "Sheds light on how we can collectively
use technology for the good of all." —Soumitra Dutta,
Founding Dean, SC Johnson College of Business,
Cornell University "A cornucopia of pragmatic,
actionable, and bold ideas." —Gary J. Beach,
Publisher Emeritus, CIO magazine and author of
U.S. Technology Skills Gap
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