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Educators and those who prepare teachers are facing
increased scrutiny on their practice that include
pressures to demonstrate their effectiveness, meet the
needs of changing demographics and students, and
adapt to ever-changing learning environments. Thus,
there is a need for innovative pedagogies and adoption
of best practices to effectively serve the needs of digital
learners. The Handbook of Research on Innovative
Pedagogies and Best Practices in Teacher Education is
an essential research book that takes an in-depth look at
the methods by which educators are prepared to address
shifting demographics and technologies in the classroom
and provides strategies for focusing their curricula on
diverse learning types. It takes a look at the use of
innovative pedagogies and effective learning spaces in
teacher education programs and the decisions behind
them to enhance more inquiry learning, STEM initiatives,
and prove more kinds of exploratory learning for
students. Covering topics such as higher education,
virtual reality, and inclusive education, this book is ideally
designed for teachers, administrators, academicians,
instructors, and researchers.
Esports have rapidly expanded from a pastime
undertaken by casual players to one of the largest
segments of the entertainment industry, in which
hundreds of millions of people play and compete daily.
Esports Business Management With HKPropel Access is
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one of the first textbooks to present an all-encompassing
look into the world of esports business, will teach both
aspiring students and sports professionals about the
business of this rapidly expanding industry. Written by
esports executives, business experts, and esports
educators—and endorsed by the International Esports
Federation, Esports Research Network, and the United
States Esports Federation—the textbook offers a
comprehensive approach to the operational side of
esports, supplemented by a striking full-color design and
dynamic imagery that will bring concepts to life. The text
begins with a basic overview of the industry, including
various levels of esports, culture, and social issues.
Next, readers will explore the interests and concerns of
various tiers of stakeholders—from title publishers and
event organizers to leagues, sponsors, fans, and
more—and learn about governance at multiple levels,
from the international level to college conferences. A full
look at the marketing engine of esports examines
sponsorship opportunities, esports events and venues,
and communications at all levels, including broadcasting,
analytics, and social media. The book addresses
managerial and business issues associated with running
an esports-related entity, including financial and legal
concepts as well as team and player management. The
text concludes by examining careers found in the various
segments of the industry and looking at the future of
esports. Throughout the text, Zoning sidebars provide
real-world spotlights that bring the concepts to life.
Student learning will be enhanced by the related online
learning aids delivered through HKPropel, with student
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exercises and case studies that apply content to life,
industry profiles, and a list of Internet resources for
further learning. While similarities exist between the
sports and esports environments, there are also
significant differences in how the esports industry must
operate to thrive. Esports Business Management is the
foundational text for understanding and working in this
exciting, fast-paced industry. Note: A code for accessing
HKPropel is not included with this ebook but may be
purchased separately.
This book provides the state-of-the-art development on
security and privacy for fog/edge computing, together
with their system architectural support and applications.
This book is organized into five parts with a total of 15
chapters. Each area corresponds to an important
snapshot. The first part of this book presents an
overview of fog/edge computing, focusing on its
relationship with cloud technology and the future with the
use of 5G communication. Several applications of edge
computing are discussed. The second part of this book
considers several security issues in fog/edge computing,
including the secure storage and search services,
collaborative intrusion detection method on IoT-fog
computing, and the feasibility of deploying Byzantine
agreement protocols in untrusted environments. The
third part of this book studies the privacy issues in
fog/edge computing. It first investigates the unique
privacy challenges in fog/edge computing, and then
discusses a privacy-preserving framework for the edgebased video analysis, a popular machine learning
application on fog/edge. This book also covers the
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security architectural design of fog/edge computing,
including a comprehensive overview of vulnerabilities in
fog/edge computing within multiple architectural levels,
the security and intelligent management, the
implementation of network-function-virtualization-enabled
multicasting in part four. It explains how to use the
blockchain to realize security services. The last part of
this book surveys applications of fog/edge computing,
including the fog/edge computing in Industrial IoT, edgebased augmented reality, data streaming in fog/edge
computing, and the blockchain-based application for
edge-IoT. This book is designed for academics,
researchers and government officials, working in the field
of fog/edge computing and cloud computing.
Practitioners, and business organizations (e.g.,
executives, system designers, and marketing
professionals), who conduct teaching, research, decision
making, and designing fog/edge technology will also
benefit from this book The content of this book will be
particularly useful for advanced-level students studying
computer science, computer technology, and information
systems, but also applies to students in business,
education, and economics, who would benefit from the
information, models, and case studies therein.
This book is focused on the importance of detecting
people’s motivation, how they make decisions and the
way the actions they take is rapidly increasing with the
progress of IoT and the Connected Society. It explores
how emotion-related processes are increasing in
importance rapidly. The contributors move through a
variety of related topics, all aimed at revealing how
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humans and things must increasingly interact. It
indicates how strategy becomes increasingly important,
particularly creating the best adaptable strategy to
respond to the quickly and extensively changing
situations. With engineering quickly moving from product
development to experience development, and the role of
emotion in engineering becoming increasingly apparent,
this book offers a timely and valuable resource for
engineers and researchers alike.
In this updated edition of the industry staple, veteran
media executive Jeff Ulin relates business theory and
practice across key global market segments—film,
television, and online/digital—providing you with an
insider’s perspective that can't be found anywhere else.
Learn how an idea moves from concept to profit and how
distribution dominates the bottom line: Hollywood stars
may make the headlines, but marketing and distribution
are the behind-the-scenes drivers converting content into
cash. The third edition: Includes perspectives from key
industry executives at studios, networks, agencies and
online leaders, including Fox, Paramount, Lucasfilm,
Endeavor, Tencent, MPAA, YouTube, Amazon, and
many more; Explores the explosive growth of the
Chinese market, including box office trends, participation
in financing Hollywood feature films, and the surge in
online usage; Illustrates how online streaming leaders
like Netflix, Amazon, Apple, YouTube, Hulu and
Facebook are changing the way TV content is distributed
and consumed, and in cases how these services are
moving into theatrical markets; Analyzes online
influences and disruption throughout the distribution
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chain, and explains the risks and impact stemming from
changing access points (e.g., stand-alone apps), delivery
methods (over-the-top) and consumption patterns (e.g.,
binge watching); Breaks down historical film windows,
the economic drivers behind them, and how online and
digital delivery applications are changing the landscape.
Ulin provides the virtual apprenticeship you need to
demystify and manage the complicated media markets,
understand how digital distribution has impacted the
ecosystem, and glimpse into the future of how film and
television content will be financed, distributed and
watched. An online eResource contains further
discussion on topics presented in the book.
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
how to get an interactive game from concept to release,
including information on financing and pitching to
publishers and investors. Techniques for working with
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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.
Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven.
Wanneer we ons niet goed in ons vel voelen, zoeken we
al snel online naar antwoorden en hulp. Ook
hulpverleners maken steeds meer gebruik van
technologie in therapie. Websites, apps, chatbots,
wearables, serious games, virtual en augmented reality
lijken veelbelovende tools om ons te helpen omgaan met
stress, depressie, paniekaanvallen, trauma, fobieën en
eetstoornissen. Maar hoe zijn die behandelingen tot
stand gekomen en wat is niet alleen hype, maar ook
hulp? Dit boek vertrekt vanuit de intrigerende verhalen
die zich afspelen op het raakvlak van psychologie en
technologie. Daarnaast krijg je als lezer ook inspiratie om
die technologie optimaal te benutten, voor jezelf, of als
hulpverlener.
Een kat, een hond, een konijn, een kuiken, een
schildpad, een eekhoorn en een vogeltje wonen samen
in een huisje in het bos. Alleen over het eten kunnen zij
het niet eens worden. Prentenboek met gekleurde
afbeeldingen. Vanaf ca. 3 jaar.
Scherpe en humoristische observaties van een
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meesterverteller over onze hedendaagse tijd. Voordat
bestsellerauteur John Green (Een weeffout in onze sterren)
boeken schreef, was hij boekrecensent. In Hoe is het
antropoceen je tot nu toe bevallen? schrijft hij ook recensies,
maar in plaats van over boeken gaat het over de mensen en
de wereld waarin we leven. Het antropoceen is het huidige
geologische tijdperk, waarin menselijk handelen de planeet
heeft gevormd. In deze opmerkelijke verzameling
beschouwingen, gebaseerd op zijn baanbrekende podcast
The Anthropocene Reviewed, bespreekt John Green
verschillende facetten van onze wereld – van het QWERTYtoetsenbord en de uitbraak van cholera tot het Taco Bellontbijtmenu – op een schaal van vijf sterren. Voorzien van
Greens kenmerkende humor en (historisch) inzicht, is dit een
uiterst vermakelijk en leerzaam boek van een
meesterverteller. Bekijk de mensheid en alles wat haar zo
interessant maakt door John Greens ogen. Hoeveel sterren
geef jij het antropoceen? ‘The Anthropocene Reviewed biedt
een moment van bezinning met ’s werelds meest geliefde
nerd John Green.’ Trouw
Profiling the European citizen: why today's democracy needs
to look harder at the negative potential of new technology
than at its positive potential. This book contains detailed and
nuanced contributions on the technologies, the ethics and law
of machine learning and profiling, mostly avoiding the term AI.
There is no doubt that these technologies have an important
positive potential, and a token reference to such positive
potential, required in all debates between innovation and
precaution, hereby precedes what follows.
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype
Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast
dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt
worden en het lezen gemakkelijker wordt. Vlammen. Het
Page 8/25

Access Free The Official Pokemon Annual 2018
Egmont Annuals 2018
tweede deel in de verslavende HONGERSPELEN-trilogie
Katniss Everdeen heeft samen met Peeta Mellark De
Hongespelen gewonnen. Sinds hun terugkeer naar District 12
wordt er gefluisterd over een opstand tegen het Capitool.
President Snow stelt Katniss persoonlijk verantwoordelijk
voor het temperen van alle onrust. Ze raakt verstrikt in een
angstaanjagend politiek web en twijfelt of ze de vlammen van
de revolutie echt wil doven...
De zeventienjarige Lucy Dane rouwt om de brute moord op
haar vriendin Cheri. Het lichaam van het meisje is een jaar na
haar vermissing gevonden in een holle, dode boom. Als Lucy
in een verlaten caravan op het land van haar oom een
kettinkje van Cheri vindt, is ze vastbesloten uit te zoeken wat
er is gebeurd. In het afgelegen stadje Henbane blijven
geheimen niet lang verborgen en Lucys zoektocht leidt
onverwacht ook naar haar eigen verleden. Haar moeder is
kort na haar geboorte spoorloos verdwenen, en al snel
blijktdeze vermissing onlosmakelijk verbonden met het lot van
Cheri. Terwijl Lucy worstelt met angstige vermoedens over de
schaduwkant van Henbane probeert ze de gevaarlijke
geheimen van haar familie te ontrafelen. Laura McHugh
woont met haar gezin in Missouri. Het gewicht van bloed is
haar debuut en is persoonlijk door Karin Slaughter uitgekozen
voor de Cargo-imprint Slaughterhouse.
In Shaker Heights, een rustige, progressieve plaats in
Cleveland, is alles minutieus gepland. Van de lay-out van de
straten tot de kleur van de huizen en de succesvolle levens
van de bewoners Niemand belichaamt deze principes beter
dan Elena Richardson. Totdat Mia Warren, kunstenaar en
alleenstaande moeder, en haar puberdochter Pearl niet
alleen een huis van de Richardsons huren, maar ook een
belangrijk onderdeel van de familie worden. Wanneer
vrienden van de Richardsons in een lastige voogdijzaak
belanden, komen Mia en Elena lijnrecht tegenover elkaar te
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staan. Elena vertrouwt Mia en haar motieven niet en is
vastberaden om de geheimen uit Mia’s verleden op te
rakelen. Maar haar obsessie komt haar duur te staan.
This new Edition of Electronic Commerce is a complete
update of the leading graduate level/advanced undergraduate
level textbook on the subject. Electronic commerce (EC)
describes the manner in which transactions take place over
electronic networks, mostly the Internet. It is the process of
electronically buying and selling goods, services, and
information. Certain EC applications, such as buying and
selling stocks and airline tickets online, are reaching maturity,
some even exceeding non-Internet trades. However, EC is
not just about buying and selling; it also is about electronically
communicating, collaborating, and discovering information. It
is about e-learning, e-government, social networks, and much
more. EC is having an impact on a significant portion of the
world, affecting businesses, professions, trade, and of
course, people. The most important developments in EC
since 2014 are the continuous phenomenal growth of social
networks, especially Facebook , LinkedIn and Instagram, and
the trend toward conducting EC with mobile devices. Other
major developments are the expansion of EC globally,
especially in China where you can find the world's largest EC
company. Much attention is lately being given to smart
commerce and the use of AI-based analytics and big data to
enhance the field. Finally, some emerging EC business
models are changing industries (e.g., the shared economy
models of Uber and Airbnb). The 2018 (9th) edition, brings
forth the latest trends in e-commerce, including smart
commerce, social commerce, social collaboration, shared
economy, innovations, and mobility.
In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester van het
genre stelt John Le Carré de vraag wat je je land nog
verschuldigd bent als het geheel van je is vervreemd.
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Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van
grootmeester John le Carré. Het boek verschijnt postuum in
de week dat Carré negentig zou zijn geworden. Julian
Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de City van
Londen de rug toegekeerd en is een boekhandel begonnen in
een stadje aan de Engelse kust. Een paar maanden na de
opening krijgt hij ’s avonds bezoek van Edward, een Poolse
immigrant die in ’Silverview’ woont, een groot huis aan de
rand van het stadje. Edward blijkt heel wat te weten over
Julians achtergrond en heeft zelfs zijn vader nog gekend,
beweert hij. Hij vraagt Julian de oren van het hoofd en komt
al snel met grote toekomstplannen voor de bescheiden
boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime Dienst in
Londen een brief over een gevaarlijk lek ontvangt, is het
gedaan met de rust in Julians toevluchtsoord. Silverview is
het fascinerende verhaal over een onwaarschijnlijke
vriendschap en de confrontatie tussen onschuld en
levenservaring, en tussen burgerplicht en persoonlijke
waarden. ‘Le Carré heeft het vermogen op meer fronten
tegelijk te opereren: de uitwerking van de super ingenieuze
plot, van zijn zeer levensechte dialogen en van het karakter
van zijn personages.’ Volkskrant magazine
Het gevecht van Duitslands nummer één tegen zijn dodelijke
depressie Toen de Duitse keeper Robert Enke op 10
november 2009 zelfmoord pleegde ging er een schokgolf
door de wereld. De eerste reactie was er een van
verbijstering, ongeloof: wat bezielt een succesvol topsporter,
die tijdens het WK in Zuid-Afrika voor het Duitse nationale
elftal zou spelen, er plotseling een einde aan te maken?
Langzaam kwam er meer begrip. Enkes leven en carrière
gingen niet altijd over rozen. Zo was er zijn traumatische
debuut in het FC Barcelona-team van Louis van Gaal. In
2006 verloren zijn vrouw Teresa en hij hun eerste dochter. En
al jaren leed Enke aan een zware depressie, iets wat hij voor
Page 11/25

Access Free The Official Pokemon Annual 2018
Egmont Annuals 2018
de buitenwereld zorgvuldig verborgen hield. Robert Enke had
zich ooit voorgenomen zijn biografie te schrijven, samen met
zijn vriend en collega-keeper Ronald Reng. Nu heeft Reng
het boek alleen geschreven. Hij vertelt het aangrijpende en
tragische levensverhaal van de ogenschijnlijk rustige
doelman: het gevecht tegen zijn ziekte, de pieken en dalen
van zijn sportloopbaan en de verhouding tot zijn dierbaren.

The three-volume set LNCS 12762, 12763, and
12764 constitutes the refereed proceedings of the
Human Computer Interaction thematic area of the
23rd International Conference on Human-Computer
Interaction, HCII 2021, which took place virtually in
July 2021. The total of 1276 papers and 241 posters
included in the 39 HCII 2021 proceedings volumes
was carefully reviewed and selected from 5222
submissions. The 139 papers included in this HCI
2021 proceedings were organized in topical sections
as follows: Part I, Theory, Methods and Tools: HCI
theory, education and practice; UX evaluation
methods, techniques and tools; emotional and
persuasive design; and emotions and cognition in
HCI Part II, Interaction Techniques and Novel
Applications: Novel interaction techniques; humanrobot interaction; digital wellbeing; and HCI in
surgery Part III, Design and User Experience Case
Studies: Design case studies; user experience and
technology acceptance studies; and HCI, social
distancing, information, communication and work
Hertog Leto van Atreides heeft de positie van
gouverneur van de planeet Arrakis aangeboden
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gekregen. Een bijzondere kans, want deze
woestijnplaneet is de enige plek waar de ontzettend
waardevolle specie melange kan worden gedolven.
Op zijn thuisplaneet Caladan bereidt Leto zijn vertrek
voor. Hij, zijn concubine Jessica en hun zoon Paul
vermoeden dat de benoeming een valstrik is van hun
aartsrivalen, de Harkonnens. Desondanks besluit
Leto dat ze toch gaan – de kans om alle productie
van melange in de hand te hebben is simpelweg te
waardevol. Ze vertrekken richting Arrakis, maar van
alle kanten dreigt gevaar. Duin verscheen in 1965 en
is de grootste sciencefictionklassieker aller tijden. Er
zijn vele miljoenen exemplaren van het boek
verkocht en het boek is de basis geweest voor tvseries, games en films.
Geïllustreerde YA vol spanning, romantiek en
superkrachten voor de fans van Marvel Foster
Stewart heeft altijd geweten dat ze anders is. Praten
met planten en het beheersen van wolkenformaties
zijn geen dingen waar de meeste zeventienjarigen
mee bezig zijn. Het leven van football-ster Tate
Taylor is perfect. Hij heeft nooit nagedacht over zijn
'extra' vaardigheden. Welke quarterback zou geen
nachtzicht willen? Maar in de nacht van hun eerste
ontmoeting brengt een dodelijke tornado hen bij
elkaar en worden hun ware vermogens – de kracht
om de elementen te beheersen – gewekt. Dan blijkt
Fosters wetenschapper-vader, Dr. Rick Stewart, hen
te willen gebruiken voor zijn eigen snode plannen.
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Foster en Tate zullen Dr. Stewart moeten stoppen
voordat hij hun leven en de rest van de wereld
vernietigt. De Dysasters is het eerste deel in een
veelbelovende nieuwe serie van internationale
bestsellerauteurs P.C. & Kristin Cast.
This open access volume focuses on the
development of a P5 eHealth, or better, a
methodological resource for developing the health
technologies of the future, based on patients’
personal characteristics and needs as the
fundamental guidelines for design. It provides
practical guidelines and evidence based examples
on how to design, implement, use and elevate new
technologies for healthcare to support the
management of incurable, chronic conditions. The
volume further discusses the criticalities of eHealth,
why it is difficult to employ eHealth from an
organizational point of view or why patients do not
always accept the technology, and how eHealth
interventions can be improved in the future. By
dealing with the state-of-the-art in eHealth
technologies, this volume is of great interest to
researchers in the field of physical and mental
healthcare, psychologists, stakeholders and
policymakers as well as technology developers
working in the healthcare sector.
This two-volume set LNCS 11592 and 11593
constitutes the refereed proceedings of the 5th
International Conference on Human Aspects of IT for
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the Aged Population, ITAP 2019, held in July 2019
as part of HCI International 2019 in Orlando, FL,
USA. HCII 2019 received a total of 5029
submissions, of which 1275 papers and 209 posters
were accepted for publication after a careful
reviewing process. The 86 papers presented in
these two volumes are organized in topical sections
named: Design with and for the Elderly, Aging and
Technology Acceptance, Aging and the User
Experience, Elderly-Specific Web Design, Aging and
Social Media, Games and Exergames for the
Elderly, Ambient Assisted Living, Aging, Motion,
Cognition, Emotion and Learning.
Ontdekkingsreiziger, avonturier, tekenaar: ontmoet
Hilda! Hilda en haar moeder wonen in een
natuurgebied vol mysterieuze wezens: van boze
trollen en bijdehante elfjes tot reuzen met
liefdesverdriet. Als Hilda’s moeder naar de stad wil
verhuizen, protesteert Hilda. Wat zal ze haar vallei
missen! Maar dan blijken de (verborgen) elven in
haar tuin een nog veel groter probleem te hebben.
Samen met de elf Alfur en haar vossenhert Twijg
gaat Hilda op een spannende reis om alles op te
lossen. Deze nieuwe boekenserie is geïnspireerd op
de populaire animatieserie Hilda op Netflix.
This is the first of two comprehensive volumes that
provide a thorough and multi-faceted research into
the emerging field of augmented reality games and
consider a wide range of its major issues. These first
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ever research monographs on augmented reality
games have been written by a team of 70 leading
researchers, practitioners and artists from 20
countries. In Volume I, the phenomenon of the
Pokémon GO game is analysed in theoretical,
cultural and conceptual contexts, with emphasis on
its nature and the educational use of the game in
children and adolescents. Game transfer
phenomena, motives for playing Pokémon GO,
players’ experiences and memorable moments,
social interaction, long-term engagement, health
implications and many other issues raised by the
Pokémon GO game are systematically examined
and discussed. Augmented Reality Games I is
essential reading not only for researchers,
practitioners, game developers and artists, but also
for students (graduates and undergraduates) and all
those interested in the rapidly developing area of
augmented reality games.
Deel 2 van de populaire serie Het leven van een
loser. Door Jeff Kinney, grootste leesbevorderaar ter
wereld. Bram Botermans verstopt zich per ongeluk in
de meisjestoiletten... Lachen gegarandeerd! Dit ebook is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Wat
je ook doet, vraag Bram niet hoe zijn vakantie was,
want als er íets is waar hij niet over wil praten... Na
een waardeloze zomervakantie kijkt Bram eigenlijk
wel weer uit naar een nieuw schooljaar. Hij heeft er
zin in en wil alle vakantie-ellende zo snel mogelijk
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vergeten. Het schooljaar begint goed: op dag één
geeft hij de KaasTik door aan Jeremy. Maar al snel
voltrekt zich de ene ramp na de andere. Dieptepunt
is de dag waarop Bram zich per ongeluk verstopt in
de meisjestoiletten...Hoewel hij die vernedering
graag stil wil houden, verspreidt zo'n verhaal zich
nogal gemakkelijk op school. Zo fijn is het nieuwe
schooljaar dus ook weer niet! Hoe overleeft Bram dit
jaar op school?
Welcome to the Official Pokmon Annual 2018!
Pokmon fans will love reading the stories, tackling
the puzzles and challenges and learning key stats
and facts to help them decide which Pokmon will
help them win their next battle.
This book is a celebration and explication of the
body in the world and the ways that our body
situates our consciousness as a lived formation, one
which is oriented by the experience of music
listening. The book examines the relationship
between bodies, technics, and music, using the
theoretical tools of somatechnics. Somatechnics
calls for a recognition of the body in the world as an
artefact wrapped up, entangled and produced by the
materialities of that world. It traverses discussions on
materiality, live music, touchscreen media, the
personal computer, and new modes of listening such
as virtual reality technologies. Finally, the book looks
at music itself as a kind of technology that generates
new modes of bodily being.
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Deel 3 van Cressida Cowells magische avontuur De
Tovenaars van Ooit. De spanning in De Tovenaars
van Ooit-serie van Cressida Cowell, bekend van Hoe
tem je een draak, loopt verder op in Drie keer
kloppen, het derde deel over Xar en Wens. Net als
De Tovenaars van Ooit (deel 1) en De heksenval
(deel 2) bevat dit derde deel heel veel grappige
illustraties. Xar en Wens weten niet beter dan dat
hun families – de Tovenaars en de Krijgers – altijd op
voet van oorlog met elkaar leven. Een vriendschap
tussen de twee kinderen ligt dan ook niet voor de
hand. Maar wanneer de Heksen terugkeren, moeten
Xar en Wens wel samenwerken. De Koningsheks
maakt jacht op een magisch voorwerp dat Xar en
Wens per ongeluk in hun bezit hebben gekregen. Ze
moeten gauw een betovering zien te vinden om de
Heksen te laten verdwijnen. Maar hun zoektocht
naar de betovering is extreem gevaarlijk. En iemand
zal hen verraden... ‘De feeën, machtige tovenaars
en toverspreuken vliegen je direct om de oren. (...)
Cressida Cowell schrijft met veel humor en vaart.’
Kidsweek
Chris Anderson en David Sally prikken in Corners
moet je kort nemen een aantal vastgeroeste mythen
door en ze laten zien welke cijfers echt belangrijk
zijn. Met statistieken bewijzen ze bijvoorbeeld
waarom het veel belangrijker is om een goal te
voorkomen dan er een te scoren en dat je veel beter
je slechtste speler kunt verbeteren dan een dure
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superster kopen.
This seventh edition of Joseph Turow’s
pathbreaking media textbook uses convergence as a
lens that puts students at the center of the profound
changes in the 21st century media world. It teaches
students to think critically about the role of media,
and what these changes mean for their lives. The
book’s media systems approach helps students to
look carefully at how media content is created,
distributed, and exhibited in the new world that the
digital revolution has created. The first part examines
the media world as a whole, while the second delves
deep into key media industries, such as the movie,
book, and video game industries. This new edition
includes critical expanded coverage of social media,
as well as updated figures, tables, and pedagogy,
including key terms and further activities. Media
Today is an excellent introduction to the world of
media in the digital age. From news media to video
games and social networking to mobile platforms, it
provides students with the tools they need to
understand and critique the media they encounter
and consume. Extensive pedagogical materials also
make this a highly teachable book, well suited to the
classroom. The accompanying website has also
been updated with new student and instructor
resources, including chapter recaps, recommended
readings, and instructor’s manual.
‘Waanzinnig!’ A.J. Finn, bestsellerauteur van De
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vrouw in het raam Agatha Christie meets Ruth Ware
in deze zenuwslopende thriller waarin je niemand
kunt vertrouwen, voor de fans van Gillian Flynn en
Paula Hawkins Oudejaarsavond. Een villa in de
Schotse wildernis. Negen oude vrienden checken in,
maar één van hen zal de nacht niet overleven Negen
vrienden vieren oudejaarsavond in een idyllische
villa in de Schotse Hooglanden. Het lijkt de perfecte
plek om hun gehaaste Londense leven achter zich te
laten en van elkaars gezelschap te genieten. Het
ontbreekt de vrienden aan niets: ze hebben een
prachtig uitzicht, een knappend haardvuur, een
provisiekast vol eten en liters champagne. Maar wat
ze ook hebben is geheimen voor elkaar,
langgekoesterde jaloezie en bergen opgekropte
woede. Terwijl de sneeuw buiten valt, wordt de
spanning in de villa ondraaglijk. Als de lucht op
nieuwjaarsdag opklaart is een van de gasten dood.
En één van de anderen is de moordenaar. Maar
wie? In de pers ‘Foley heeft oog voor detail en weet
de spanning heel slim op te bouwen.’ The Guardian
‘Een spannend, perfect getimed moordmysterie.’
People ‘Foley weet hoe je een mysterie ontvouwt.
Een heerlijk spannend verhaal voor een lange
winteravond.’ Publishers Weekly ‘De epische,
sfeervolle locatie en realis-tische personages maken
dit tot een frisse, moderne versie van de klassieke
whodunit.’ Grazia
This text introduces students to the principles and
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practice of health promotion in Australian and
international public health contexts.
Alex Cross stond nog nooit aan de verkeerde kant
van de wet. Maar nu hij beschuldigd is van het
neerschieten van de handlangers van zijn
aartsvijand Soneji, wordt hij als voorbeeld gesteld
voor alle schietgrage agenten. Cross weet dat het
zelfverdediging was, maar zal de jury hem in het
gelijk stellen? Terwijl Cross vecht voor zijn vrijheid,
laat zijn voormalige partner John Sampson hem een
video zien die aanwijzingen bevat rond de
vermissing van een aantal jonge meisjes. Ondanks
zijn schorsing gaat Cross toch op onderzoek uit en
hij belandt in de donkerste hoeken van het internet,
waar moord slechts een vorm van ontspanning is.
Global eSports explores the recent surge of eSports
in the global scene and comprehensively discusses
people's understanding of this spectacle. By
historicizing and institutionalizing eSports, the
contributors analyze the rapid growth of eSports and
its implications in culture and digital economy. Dal
Yong Jin curates a discussion as to why eSports has
become a global phenomenon. From games such as
Spacewar to Starcraft to Overwatch, a key theme,
distinguishing this collection from others, is a
potential shift of eSports from online to mobile
gaming. The book addresses why many global game
players and fans play and enjoy online and mobile
games in professional game competitions, and
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therefore, they investigate the manner in which the
transfer to, from and between online and mobile
gaming culture is occurring in a specific subset of
global youth. The remaining focus identifies the
major platforms used to enjoy eSports, including
broadcasting and smartphones. By analyzing these
unexamined or less-discussed agendas, this book
sheds light on the current debates on the growth of
global eSports culture.
In Het ondiepe liet Nicholas Carr ons zien wat
internet met onze hersenen doet. In De glazen kooi
opent hij ons de ogen voor een van de belangrijkste
trends van het moment: de automatisering van onze
samenleving. De voordelen liggen voor de hand,
denk aan zelfrijdende auto’s, medische robots en
gespecialiseerde apps. We geven taken uit handen
aan machines, die het vaak sneller en beter kunnen
en vervolgens hebben wij de vrijheid om onze tijd
aan andere zaken te besteden. Volgens Nicholas
Carr staat er echter veel op het spel: onze creativiteit
en individuele talenten blijken op onverwachte
manieren vervlochten met de taken die we
uitbesteden. Wie alleen nog maar op zijn
rekenmachine vertrouwt, zal wiskunde nooit echt
goed begrijpen; wie alleen nog navigatiesoftware
gebruikt, zal zijn richtingsgevoel kwijtraken. En het
gaat nog veel verder dan rekenmachines en
TomToms alleen. De talenten en vaardigheden van
onze piloten, artsen, managers, docenten en politici
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veranderen op ingrijpende wijze als gevolg van
automatisering. Technologie brengt ons veel goeds,
maar het cree?ert ook een glazen kooi die ons
beperkt. Dit najaar maakt Nicholas Carr deze kooi
zichtbaar.
Verenigde Staten, 1942 Drie doodgewone meisjes
besluiten dienst te nemen in het leger. Rio doet het
voor haar gesneuvelde zus, voor Frangie is het de
enige manier om haar droom - arts worden - uit te
laten komen, en de Joodse Rainy heeft er alles voor
over om Hitler tegen te houden. Geen van drieën
had verwacht om ook echt aan het front terecht te
komen, maar dat pakt anders uit, en plotseling
bevinden ze zich midden in de aanzin die oorlog
heet. In de hitte van de Tunesische woestijn
ontdekken ze wat dorst en doodsangst is, maar ook
wat échte vriendschap waard is... 'De hoofdpersonen
zijn sterk en goed uitgediept, de gebeurtenissen uit
de oorlog goed onderzocht. De alternatieve
geschiedenis en de oorlogsplot, die je voor je ziet als
een film, zal heel veel mensen aanspreken.' - School
Library Journal 'Een aangrijpend en
hartverscheurend verhaal.' - Publishers Weekly
Great is no longer good enough. Beyond Great
delivers a powerful new playbook of 9 core
strategies to thrive in a post-COVID world where all
the rules of the game are being re-written. Beyond
Great answers to two fundamental questions which
face business leaders today in a world shaped by
Page 23/25

Access Free The Official Pokemon Annual 2018
Egmont Annuals 2018
daunting and disruptive technological, economic,
and social change. First, what is outstanding
performance in this new volatile era? Second, how
do we build competitive advantage in a world with
new and often uncertain rules? Supported by years
of research and hands-on consulting practice, this
book presents a comprehensive framework for
building a high performing, resilient, adaptive, and
socially responsible global company. The book
begins by taking an incisive look at these disruptive
forces transforming globalization, including economic
nationalism; the boom in data flows and digital
commerce; the rise of China; heightened public
concerns about capitalism and the environment; and
the emergence of borderless communities of digitally
connected consumers. Distilled from the study of
hundreds of companies and interviews with dozens
of business leaders, the authors have distilled nine
core strategies – the new winning playbook of the
21st century. Beyond Great argues that business
leaders today must lead with a new kind of
openness, flexibility and light-footedness, constantly
layering in new strategies and operational norms
atop existing ones to allow for "always-on"
transformation. Leaders must master a whole new
set of rules about what it takes to be "global,"
becoming shapeshifters adept at handling
contradiction, multiplicity, and nuance. This book will
show them how.
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‘Het nest’ is een haarscherpe roman over de kracht
van familiebanden en vriendschap, over hoezeer we
op anderen steunen maar hen ook teleurstellen, en
over de verstikkende invloed van geld. Elke familie
heeft zo haar problemen. De Plumbs alleen wat
meer dan andere. Na jaren van onderhuidse
spanningen barst uiteindelijk de bom wanneer
Melody, Beatrice en Jack Plumb in een restaurant
hun charismatische maar roekeloze broer Leo
opwachten, die net uit een afkickkliniek komt. Een
paar maanden daarvoor heeft Leo, dronken achter
het stuur, een ongeluk veroorzaakt met ernstige
gevolgen voor zijn jonge bijrijdster. De kosten
daarvan hebben een groot gat geslagen in de erfenis
waarop iedereen had gerekend. Lukt het Leo’s
broer en zussen om hem zo onder druk te zetten dat
hij het verdampte geld terugverdient? ‘Deze
vlijmscherpe roman over vier broers en zussen heeft
alles in zich om een bestseller te worden.’ – ‘Elle’
‘Tragikomisch en hartverwarmend tegelijkertijd. Een
geweldige roman.’ – ‘The Washington Post’
Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als
hun uitgever boos belt waar hun nieuwe boek blijft,
gaan ze hard aan het werk. Ze verzinnen de gekste
dingen en er gaat van alles mis. Met stripachtige
zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
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