Technology In Action Complete 14th
Edition Evans Martin Poatsy Technology In
Action Series
Yeah, reviewing a ebook Technology In Action Complete 14th Edition Evans Martin
Poatsy Technology In Action Series could grow your close friends listings. This is just
one of the solutions for you to be successful. As understood, completion does not
suggest that you have wonderful points.
Comprehending as without difficulty as conformity even more than supplementary will
meet the expense of each success. adjacent to, the declaration as skillfully as
perception of this Technology In Action Complete 14th Edition Evans Martin Poatsy
Technology In Action Series can be taken as competently as picked to act.

Dochters van het daglicht Judy Batalion 2021-03-10 Het indrukwekkende Dochters van
het daglicht van Judy Batalion vertelt het verhaal van joodse gettomeisjes die zich
verzetten tegen de nazi’s. Voor de lezers van Mijn naam is Selma en 't Hooge Nest.
Dochters van het daglicht van Judy Batalion vertelt het vergeten verhaal van de joodse
gettomeisjes die in opstand kwamen tegen de nazi’s. Voor de lezers van Mijn naam is
Selma en 't Hooge Nest. In de krochten van de British Library stuitte kunsthistoricus
Judy Batalion vijftien jaar geleden op een obscuur Jiddisch boekje uit 1946, Freuen in
di Ghettos. Deze ‘gettomeisjes’ brachten hun vijanden al flirtend het hoofd op hol,
kochten ze om, maar vermoordden ze als het moest in koelen bloede. Ze saboteerden
de Duitse spoorwegen, bouwden bunkers en smokkelden wapens, maar droegen ook
zorg voor de kinderen en de zieken. In Dochters van het daglicht brengt Batalion al
deze indrukwekkende verhalen samen in een magistraal en meeslepend historisch
epos. Middelpunt vormt de hechte verzetsgroep rond de achttienjarige Poolse Renia
Kukielka, die haar leven zonder aarzeling in de waagschaal stelt om Hitler te verslaan.
Met centrale thema’s als vrouwenverzet, vriendschap en feminisme in oorlogstijd is
Dochters van het daglicht van Judy Batalion een boek dat geen lezer onberoerd zal
laten. ‘Deze geschiedenis van joodse verzetsvrouwen blijft nog lang nagalmen in je
hoofd. Met haar krachtige verhaal geeft Batalion een genuanceerd beeld van
geschiedenissen die te snel worden vergeten.’ – Kirkus Reviews (starred) ‘Dochters
van het daglicht brengt een levendig eerbetoon aan vrouwelijke moed in de breedste
zin van het woord.’ – Publishers Weekly
Satellite Personal Communications for Future-generation Systems Enrico Del Re 201212-06 Consisting of selected technical contributions to the European Project COST252,
this volume provides many innovative results which can be the basis for new global
telecommunications systems providing multimedia services at high rates. It also

presents new perspectives on communications problems in various areas.
Technology in Action Introductory Alan Evans 2017-01-20 For introductory courses in
computer concepts, digital literacy, or computer literacy, often including instruction in
Microsoft Office. Explore, discover, and experience technology with the interactive and
adaptive Technology in Action --the book that uses technology to teach technology!
This book offers a learning system that pushes the envelope of what is possible in
technology, and what is helpful in teaching. Although students are more comfortable
with the digital environment than ever, their knowledge of the devices they use every
day is still limited. The authors focus on tasks that students can accomplish with their
devices, and skills they can apply immediately in the workplace, the classroom, and at
home. This book fits the way students are learning today. Also available with MyLab IT
Pearson MyLab (tm) IT is an online homework, tutorial, and assessment program
designed for Information Technology (IT) courses, to engage students and improve
results. MyLab IT for Computer Concepts provides activities for Instruction, Practice,
Review, and Assessment in a fully integrated course, providing a seamless learning
experience. The integrated Pearson eText allows students to experience continuous
digital learning in an interactive environment. Note: You are purchasing a standalone
product; Pearson MyLab IT does not come packaged with this content. Students, if
interested in purchasing this title with Pearson MyLab IT, ask your instructor for the
correct package ISBN and Course ID. Instructors, contact your Pearson representative
for more information
High-Tech Trade Wars Sara Schoonmaker 2002-07-07 Focusing on the conflicts
between the United States and Brazilian governments over Brazil’s efforts to develop a
local computer industry, High-Tech Trade Wars examines the political struggle between
governments and multinational corporations in today’s global economy. Sara
Schoonmaker uses the technology industry to delve into one of the key political
conflicts of our time: the construction of a free trade regime determined to open
markets around the world to global capital, and attempts by Latin American, African,
and other governments to resist this process. The Brazilian computer case is a prime
example of a nationalist effort to promote local growth of a key high-technology
industry—an effort that was eventually dismantled under the pressures of what
Schoonmaker views as part of a broader process of neoliberal globalization. High-Tech
Trade Wars presents a multidimensional view of the globalization process, where
economic changes are shaped by political struggle and cultural discourse. It includes
interviews with Brazilian industrialists and state officials involved with implementing
and, eventually, dismantling Brazil’s informatics policy, and discussions of grassrootslevel protests organized against neoliberal globalization during the recent WTO
meetings in Seattle and Davos, Switzerland.
Williams Textbook of Endocrinology, 14 Edition: South Asia Edition, 2 Vol Set - E-Book
Shlomo Melmed 2020-06-30 Williams Textbook of Endocrinology, 14 Edition: South
Asia Edition, 2 Vol SET - E-Book
De meisjes van Ravensbruck Anna Ellory 2020-03-17 Anna Ellory vertelt in het
aangrijpende De meisjes van Ravensbrück over liefde, de duisternis van de Holocaust
en de hoop op overleven. Bestseller in Engeland. 1989, Berlijn. De Muur is gevallen en
Berlijn viert feest. Miriam is uit een lastig huwelijk gevlucht om voor haar stervende
vader Henryk te zorgen. Ze voelt zich schuldig dat ze hem al jaren maar heel weinig
heeft gezien; hij was het niet eens met haar huwelijk. Dan ziet ze tijdens het verzorgen

een kamptatoeage op zijn arm en kantelt alles wat ze over hem dacht te weten. Hij is
niet Joods, waarom heeft hij dan in een concentratiekamp gezeten? Hij heeft nooit een
woord gesproken over de oorlog. Ze gaat op zoek naar antwoorden en in zijn spullen
vindt ze tot haar ontzetting een kampuniform van Ravensbrück, het vrouwenkamp.
Wanneer ze in de zomen van het uniform geheime brieven aan haar vader ontdekt, die
daar al 40 jaar verstopt zitten, probeert ze het mysterie van zijn verleden te ontrafelen.
‘Ellory's krachtige debuut... onthult de verontrustende waarheid over deze vrouwen en
hun kracht, opoffering en uithoudingsvermogen. Pak de zakdoeken er maar bij!’ Heat
Magazine ‘Een buitengewone en meeslepende roman die me van begin tot eind in zijn
greep hield en ontroerde.’ Mary Chamberlain, auteur van De kleermaakster van Dachau
InfoWorld 1990-10-29 InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is
segmented into Channels and Topic Centers. InfoWorld also celebrates people,
companies, and projects.
Issues in Education by Subject, Profession, and Vocation: 2011 Edition 2012-01-09
Issues in Education by Subject, Profession, and Vocation: 2011 Edition is a
ScholarlyEditions™ eBook that delivers timely, authoritative, and comprehensive
information about Education by Subject, Profession, and Vocation. The editors have
built Issues in Education by Subject, Profession, and Vocation: 2011 Edition on the vast
information databases of ScholarlyNews.™ You can expect the information about
Education by Subject, Profession, and Vocation in this eBook to be deeper than what
you can access anywhere else, as well as consistently reliable, authoritative, informed,
and relevant. The content of Issues in Education by Subject, Profession, and Vocation:
2011 Edition has been produced by the world’s leading scientists, engineers, analysts,
research institutions, and companies. All of the content is from peer-reviewed sources,
and all of it is written, assembled, and edited by the editors at ScholarlyEditions™ and
available exclusively from us. You now have a source you can cite with authority,
confidence, and credibility. More information is available at
http://www.ScholarlyEditions.com/.
De data-economie Viktor Mayer-Schönberger 2018-02-05
Scientific and Technical Aerospace Reports 1975
Liefde & gelato Jenna Welch 2016-07-05 Naar Italië ga je voor liefde en gelato, maar
soms vind je meer dan dat... Lina brengt de zomer door in Toscane, maar aanvankelijk
is ze niet erg in de stemming voor de Italiaanse zon en het prachtige landschap.
Eigenlijk is ze er alleen maar omdat het haar moeders laatste wens was dat ze naar
Italië zou gaan om haar vader te leren kennen. Maar welke vader laat nou zestien jaar
lang niets van zich horen? Alles wat ze wil is zo snel mogelijk weer naar huis gaan.
Maar dan krijgt ze een dagboek in handen, waarin haar moeder schrijft over haar tijd in
Italië én haar geheime liefde. Vanaf de eerste pagina is Lina gefascineerd en wil ze de
geheimen van het dagboek ontrafelen. Daarvoor heeft ze wel wat Italiaanse hulp nodig.
Enter buurjongen Lorenzo... Een prachtig verhaal waarin twee liefdesgeschiedenissen
op een geraffineerde wijze met elkaar worden verweven. 'In Liefde & gelato word je
verwend met heerlijke, verleidelijke beschrijvingen van Renaissancearchitectuur en
Italiaans eten.' - Kirkus 'Een tripje naar Toscane? Geheime liefdes, kunst én Italiaanse
ijsjes? Verkocht!' - Waiting on Wednesday
Technology in Action Alan Evans 2017 For introductory courses in computer concepts,
digital literacy, or computer literacy, often including instruction in Microsoft Office.
Explore, discover, and experience technology with the interactive and adaptive

Technology in Action --the book that uses technology to teach technology! This book
offers a learning system that pushes the envelope of what is possible in technology,
and what is helpful in teaching. Although students are more comfortable with the digital
environment than ever, their knowledge of the devices they use every day is still
limited. The authors focus on tasks that students can accomplish with their devices,
and skills they can apply immediately in the workplace, the classroom, and at home.
This book fits the way students are learning today. Also available with MyLab IT
Pearson MyLab (tm) IT is an online homework, tutorial, and assessment program
designed for Information Technology (IT) courses, to engage students and improve
results. MyLab IT for Computer Concepts provides activities for Instruction, Practice,
Review, and Assessment in a fully integrated course, providing a seamless learning
experience. The integrated Pearson eText allows students to experience continuous
digital learning in an interactive environment. Note: You are purchasing a standalone
product; Pearson MyLab IT does not come packaged with this content. Students, if
interested in purchasing this title with Pearson MyLab IT, ask your instructor for the
correct package ISBN and Course ID. Instructors, contact your Pearson representative
for more information
Social Psychology and Human Nature, Comprehensive Edition Roy F. Baumeister
2016-01-01 You are a member of a social world on a planet that is home to about 8
billion people. This social world is filled with paradox, mystery, suspense and outright
absurdity. Explore how social psychology can help you make sense of your own social
world with this engaging and accessible book. Roy F. Baumeister and Brad J.
Bushman's SOCIAL PSYCHOLOGY AND HUMAN NATURE, 5th Edition, can help you
understand one of the most interesting topics of all -- the sometimes bizarre and
baffling but always fascinating diversity of human behavior, and how and why people
act the way they do. Thoroughly updated with the latest research, the new edition
includes expanded coverage of social media use and loneliness, findings on mimicry,
high divorce rates among attractive people, nonbinary gender theory, and prejudice and
what may reduce it. After reading this book, you will have a much better understanding
of people. Important Notice: Media content referenced within the product description or
the product text may not be available in the ebook version.
Web-based Education Anil Aggarwal 2003-01-01 Successful use of information and
communication technologies depends on usable designs that do not require expensive
training, accommodate the needs of diverse users and are low cost. There is a growing
demand and increasing pressure for adopting innovative approaches to the design and
delivery of education, hence, the use of online learning (also called E-learning) as a
mode of study. This is partly due to the increasing number of learners and the limited
resources available to meet a wide range of various needs, backgrounds, expectations,
skills, levels, ages, abilities and disabilities. The advances of new technology and
communications (WWW, Human Computer Interaction and Multimedia) have made it
possible to reach out to a bigger audience around the globe. By focusing on the issues
that have impact on the usability of online learning programs and their implementation,
Usability Evaluation of Online Learning Programs specifically fills-in a gap in this area,
which is particularly invaluable to practitioners.
Resources in Education 1997
Aquatic Toxicology and Risk Assessment Wayne G. Landis 1990 The latest volume in
the series on aquatic toxicology reflects the increasing emphasis on the development of

new techniques to examine the molecular and cellular effects of toxicants. The 25
papers provide information on sediment toxicity and bioavailability, comparative toxicity
and mechanisms, sub
Forthcoming Books Rose Arny 2003-12
District of Columbia Appropriations for 2000: Mayor's short-term action plans and
preliminary fiscal year 2000 D.C. budget United States. Congress. House. Committee
on Appropriations. Subcommittee on District of Columbia Appropriations 2000
Catalog of Copyright Entries. Third Series Library of Congress. Copyright Office 1973
Nog een laatste dag Mitch Albom 2021-07-12 Wat zou je doen als je nog één dag kan
doorbrengen met je overleden moeder? Charley Benetto krijgt deze wonderbaarlijke
kans. Na een leven vol teleurstellingen, mislukkingen en een alcoholverslaving, besluit
hij op een dag een einde aan zijn leven te maken. Maar als zelfs dat niet lukt, strompelt
hij compleet verloren naar zijn ouderlijk huis. Daar ontvangt zijn moeder hem met open
armen, alsof er niets gebeurd is. Kan hij de in het verleden gemaakte fouten nog recht
zetten? ‘Nog een laatste dag’ is de hartverwarmende roman van Mitch Albom, dat de
top bereikte van de New York Times Bestseller List. Ook heeft Oprah Winfrey het
verhaal verfilmd voor de Amerikaanse televisie in 2007. Mitch Albom (1958) is de
Amerikaanse schrijver van de New York Times-bestseller ‘Mijn dinsdagen met Morrie’,
dat wereldwijd meer dan veertien miljoen keer verkocht werd. Onder leiding van
niemand minder dan Oprah Winfrey werd de roman verfilmd en ontving het vier Emmy
Awards. In zijn romans schrijft Albom op inspirerende en waardige wijze over de dood
en over de zin van het bestaan, waar zijn debuut ‘Vijf ontmoetingen in de hemel’, met
meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd, een prachtig voorbeeld van is.
Ook werd de verfilmde versie een echte kijkcijferhit op de Amerikaanse televisie met
bijna 19 miljoen kijkers. In totaal zijn er meer dan 39 miljoen van zijn boeken verkocht
in 42 verschillende talen.
Pedagogie van de onderdrukten Paulo Freire 1973
Handbook of Imagination and Culture Tania Zittoun 2017-09-01 Imagination allows
individuals and groups to think beyond the here-and-now, to envisage alternatives, to
create parallel worlds, and to mentally travel through time. Imagination is both
extremely personal (for example, people imagine unique futures for themselves) and
deeply social, as our imagination is fed with media and other shared representations.
As a result, imagination occupies a central position within the life of mind and society.
Expanding the boundaries of disciplinary approaches, the Handbook of Imagination and
Culture expertly illustrates this core role of imagination in the development of children,
adolescents, adults, and older persons today. Bringing together leading scholars in
sociocultural psychology and neighboring disciplines from around the world, this edited
volume guides readers towards a much deeper understanding of the conditions of
imagining, its resources, its constraints, and the consequences it has on different
groups of people in different domains of society. Summarily, this Handbook places
imagination at the center, and offers readers new ways to examine old questions
regarding the possibility of change, development, and innovation in modern society.
Psychology of Sport Injury Brewer, Britton W. 2016-11-02 Written by a sport
psychology consultant and an athletic trainer, Psychology of Sport Injury provides a
thorough explanation of the elements and effects of sport injuries along with up-to-date
research and insights for practical application.
Choreographing History Susan Leigh Foster 1995-05-22 "... I have used essays from

the book to help dance graduate students push their thinking beyond the studio and
their own physical experience and to realize the varied resources, approaches, and
theoretical positions possible in writing about the body." -- Dance Research Journal
"Choreographing History... assembles an impressive diversity of sites, disciplines and
critical approaches... [and] includes not only historical bodies and discourses, but also
the very bodies of the historians themselves." -- Parachute "This volume is not only full
of gems (the very lineup of preeminent scholars is impressive), but is also a neat crosssection of the academic conventions and mannerisms of our time." -- Dance Chronicle
"... [an] important step... in the ineluctable dance by postmodern historians across a
bridge that spans the gaps among disciplines, between theory and practice, and
betweeen present and past." -- Theatre Journal Historians of science, sexuality, the
arts, and history itself focus on the body, merging the project of writing about the body
with theoretical concerns in the writing of history.
Sport and Exercise Psychology Stewart Cotterill 2016-06-13 SPORT AND EXERCISE
PSYCHOLOGICAL “This book is a joy to read and greatly needed. The overall
scholarly quality is very strong, and the chapters are clear, accessible, helpful and
interesting - a rare combination. There are few texts that examine sport and exercise
from a practitioner’s perspective, and fewer that help students and trainees navigate
the complex terrain of practice. The editors should be congratulated on pulling together
a book that educates, inspires, provokes, and will be of practical use.” Professor Brett
Smith, School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences, University of Birmingham
Sport and Exercise Psychology: Practitioner Case Studies is a contemporary text
focusing on current issues in the discipline of sport and exercise psychology.
Integrating research and practice in order to develop a coherent understanding of
existing knowledge, future research directions and applied implications within the field,
the text explores issues pertinent to the applied practitioner/supervisor and draws on
expert commentary to investigate potential solutions to many key issues. Each chapter
uses a case study approach to allow internationally recognized contributors to highlight
and evaluate their experience across a broad range of sport and exercise performance
areas. Practitioners are provided with a full range of available interventions to address
specific types of psychological issue including performing under pressure, working with
teams, injury rehabilitation, working with coaches, mental toughness, career transitions,
athlete well- being, physical activity promotion, exercise and body image, lifestyle
interventions, exercise dependence, and motor learning and control. Sport and
Exercise Psychology is supported by a range of online materials designed to help both
study and practice. It presents content that is directly applicable to those seeking to
enter the profession, and which can also inform the ongoing development of reflective
practitioners.
De lunar chronicles. Cinder Marissa Meyer 2013-04-17 Mensen en androïden leven
samen in de grauwe straten van Nieuw Peking. Een dodelijke plaag houdt lelijk huis
onder de bevolking. Vanuit de ruimte kijken de meedogenloze maanmensen toe, hun
kans afwachtend. Niemand weet dat het lot van de aarde afhangt van één meisje
Cinder, een getalenteerde monteur, is een cyborg. Ze is een tweederangsburger met
een mysterieus verleden, beschimpt door haar stiefmoeder en beschuldigd van de
ziekte van haar stiefzus. Maar als prins Kai in haar leven verschijnt, bevindt ze zich
plots in het midden van een intergalactische strijd. Verscheurd door de keuze tussen
plicht en vrijheid, loyaliteit en verraad, moet Cinder eerst de geheimen uit haar verleden

achterhalen om de toekomst van haar wereld te kunnen beschermen.
De eerste foute man Miranda July 2015-03-19 De nerveuze, kwetsbare en
alleenstaande Cheryl heeft twee obsessies: een baby met wie ze zich als kind
bijzonder verbonden voelde en die ze soms terug denkt te zien in andermans zoontjes,
en Phillip, een bestuurslid van de zelfverdediging-voor-vrouwenstichting waarvoor ze
werkt. Ze is ervan overtuigd dat zij en Phillip in vorige levens vaak het bed hebben
gedeeld, al is dat in hun huidige bestaan nog niet gebeurd. Als Cheryls werkgevers
haar vragen of hun excentrieke eenentwintigjarige dochter Clee een tijdje bij haar mag
komen wonen, wordt haar geordende wereldje overhoopgehaald. Toch slaagt
uitgerekend de egoïstische, wrede en sexy Clee erin Cheryl met haar neus op de feiten
te drukken en haar onverwacht de liefde van haar leven te bezorgen. Miranda July is
een veelzijdige auteur met een volstrekt originele stem, en De eerste foute man is haar
tedere, schaamteloze en geestige debuutroman.
Sustainable Brownfield Regeneration Tim Dixon 2008-04-15 Sustainable Brownfield
Regeneration presents a comprehensive account of UK policies, processes and
practices in brownfield regeneration and takes an integrated and theoretically-grounded
approach to highlight best practice. Brownfield regeneration has become a major policy
driver in developed countries. It is estimated that there are 64,000 hectares of
brownfield land in England, much of which presents severe environmental challenges
and lies alongside some of the most deprived communities in the country. Bringing
such land back into active use has taken on a new urgency among policymakers,
developers and other stakeholders in the development process. Frequently, however,
policy thinking and practice has been underpinned by ‘silo’ mentalities, in which
integrated and multidisciplinary approaches to problem-solving have been limited. The
book has two principal aims. The first is to examine the ways in which science and
social science research disciplines can be brought together to help solve important
brownfield regeneration issues, with a focus on the UK. The second is to assess the
efficiency and effectiveness of different types of regeneration policy and practice, and
to show how ‘liveable spaces’ can be produced from ‘problem places’. The Thames
Gateway in the south of England and Greater Manchester in the North of England are
shown as examples of how brownfield regeneration projects are developing in an era
where sustainability is high on the policy agenda. From the Foreword by Paul Syms,
National Brownfield Advisor, English Partnerships: ‘Ensuring the effective and efficient
reuse of brownfield land is an essential part of the British Government’s land use
policies in support of sustainable communities. [This book] recognises that reusing
brownfield land is not just about over-coming technical issues to remove contamination
or other physical problems with the ground. It highlights the importance of engaging
with the many different stakeholders whose opinions and concerns need to be taken
into account if sustainable outcomes are to be achieved. The authors also recognise
that brownfield land reuse is not just about building new homes or places of
employment – the creation of new green spaces can be just as important.’
General Catalogue of Printed Books British Museum. Dept. of Printed Books 1969
Spion buiten dienst John le Carré 2019-10-17 Jonh le Carrés Spion buiten dienst is een
angstaanjagende beschrijving van onze tijd. Een hartverscheurend en licht satirisch
verhaal met onverflauwde spanning. Spion buiten dienst is de 25ste thriller van
meesterverteller John le Carré en schetst een angstaanjagend actueel beeld van onze
wereld. Nat, een 47-jarige veteraan van de geheime inlichtingendienst van Groot-

Brittannië, gelooft dat zijn jaren bij de geheime dienst voorbij zijn. Hij is terug in Londen
met zijn vrouw, de zachtmoedige Prue. Maar met de groeiende dreiging vanuit het
Moskou Centrum heeft het kantoor nog een taak voor hem. Nat zal De Haven
overnemen, een overbodig geworden onderstation van London General, samen met
het uitschot van alle spionnen. Het enige lichtpuntje in het team is de jonge Florence;
zij heeft haar ogen gericht op het Russische ministerie en op een Oekraïense oligarch,
die een vinger in de Russische pap heeft. Nat is niet alleen een spion, hij is ook een
gepassioneerde badmintonspeler. Zijn vaste maandagavondtegenstander, de
introspectieve en eenzame Ed, is een stuk jonger dan hij. Ed heeft een hekel aan de
Brexit en Trump, en hij haat zijn baan bij een zielloos mediabureau. Het is uitgerekend
Ed die Prue, Florence en Nat op het pad van de politieke woede zal brengen, die hen
allemaal zal verstrikken.
Current Catalog National Library of Medicine (U.S.) First multi-year cumulation covers
six years: 1965-70.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
Beneficial Microorganisms in Agriculture, Food and the Environment Ingvar Sundh
2012 Microorganisms are widely used in various beneficial applications, including food,
pest control, bioremediation, biodegradation, biofuel processes, and plant symbiosis
and growth stimulation. This book provides an overview of the available methodology
for safety assessments of microorganisms, including determination of their infectivity
and whether they produce toxic or sensitizing substances. Also covered are the
regulatory systems in risk assessment and management of microbial products,
quarantine legislations, international treaties, the importance of public risk perception
and risk reducti
Bloedfraude John Carreyrou 2018-10-10 ‘Wat wil jij later worden?’ Zonder te aarzelen
antwoordde de zevenjarige Elizabeth Holmes: ‘Miljardair.’ ‘Waarom geen president?’
‘De president zal mij ten huwelijk vragen omdat ik straks miljarden verdien.’ Op haar
negentiende richtte Elizabeth de meest veelbelovende start-up van Silicon Valley op:
Theranos. Haar revolutionaire idee was een nieuwe, snelle manier van bloedtesten, die
de medische wereld op zijn kop zou zetten. Al in het eerste jaar haalde Holmes het
ongekende bedrag van 45 miljoen dollar op en haar portret prijkte op alle
businesskranten en -bladen. Extraordinary, werd het genoemd. Maar haar bedrijf bleek
gebaseerd op leugens en vervalste testresultaten, en Holmes voerde een schrikbewind
om haar moedwillige fraude te verhullen. De meermaals bekroonde Wall Street Journaljournalist John Carreyrou ontmaskerde Holmes en zijn onthullingen brachten haar ten
val. Zijn diepgravende journalistieke onderzoek is de basis voor dit adembenemende
en shockerende boek over een evil woman en de waanzin van het snelle geld.
Love yourself (alsof je leven ervan afhangt) Kamal Ravikant 2020-02-18 De boodschap
van Kamal Ravikant is even eenvoudig als geniaal: beloof dat je van jezelf houdt.
Onvoorwaardelijk, met heel je hart, met elke gedachte en in elke seconde. Hij gaf dit
advies aan zichzelf toen hij flink in de put zat. Een vriend raadde hem aan zijn
aantekeningen en gedachten op papier te zetten. Ravikant maakte er een e-book van,
en dat werd een ongekend succes: meer dan 300.000 verkochte exemplaren en meer
dan 3.000 positieve lezersreacties. De uitgebreide editie verschijnt nu voor het eerst in
het Nederlands. Love Yourself (alsof je leven ervan afhangt) is geen wollige flauwekul,
maar de waarheid van een man die het concept ‘zelfliefde’ een nieuwe invulling gaf, en
zichzelf daarmee redde. ‘Je moet van jezelf houden met dezelfde overgave als

waarmee je jezelf zou optrekken als je met je vingertoppen aan de rand van een
afgrond hangt. Alsof je leven ervan afhangt.’
Drive Daniel Pink 2010-10-11 Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet
motiveren, het zit anders in elkaar dan je dacht. Het geheim van goed presteren,
plezier en zin in je leven en werk is de intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens om je
eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te creeren en bij te dragen aan
zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid over mensen
motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te werk gaan. De oude
manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken niet meer. Kijk maar naar
de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor een goed doel. Het gevolg van
verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk minder betrokken
raken bij wat we doen. 'Een van de goeroes van morgen' Management Team Over Een
compleet nieuw brein: Dit boek is een wonder. Volstrekt origineel en diepgravend Tom
Peters, auteur van Excellente ondernemingen Dit is een van die zeldzame boeken die
een omslagpunt markeren, een boek dat je wilt lezen voordat iemand anders het leest
Seth Godin, auteur van Purple Cow Daniel Pink schrijft over technologie en het
zakenleven in onder meer The New York Times, Fast Company en Wired. Hij schreef
ook de succesvolle boeken Een compleet nieuw brein en De avonturen van Johnny
Bunko: de eerste carrieregids in stripvorm. Daniel Pink is een prachtige combinatie van
Seth Godin en Malcolm Gladwell
Technology for the School Librarian: Theory and Practice William O. Scheeren 2010-0122 The world of the school librarian has changed significantly over the past ten years
with the proliferation of technology into all phases of education; this book attempts to
address these issues. • Lists features that should be included in a school library web
page • Provides a chronology tracing the development of technology in school libraries
• Offers an illustration of network topologies • Includes questions for research/further
study in each chapter
Books in Print 1991
Inleiding tot de rechtsvergelijking Walter Pintens 2003-02-12 Deze inleiding tot de
rechtsvergelijking wil de student vertrouwd maken met de algemene beginselen van de
rechtsvergelijkende methode en hem inleiden in de kennis van het buitenlands recht. In
het eerste deel worden het voorwerp en de eigenheid, de raakpunten en het
onderscheid met de verschillende rechtsdisciplines besproken, wordt de historische
ontwikkeling geschetst, het nut van de rechtsvergelijking met haar mogelijkheden en
grenzen besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen
micro- en macrovergelijking, aan de vergelijkende methodes en aan de indeling in
rechtsfamilies. Het tweede deel brengt een overzicht van enkele belangrijke
rechtsstelsels: het Franse, Duitse, Engelse, Amerikaanse, Japanse en islamitische
recht. Elk rechtsstelsel wordt uiteengezet aan de hand van de belangrijkste historische
ontwikkelingen, de beschrijving en evaluatie van de rechtsbronnen, de staatsstructuur,
de gerechtelijke organisatie en de uitstraling van het rechtssysteem. De rechtsbronnen
worden in hun historisch perspectief gesitueerd. Inhoudelijk worden enkele
rechtsfiguren kort besproken, die typisch zijn voor het bestudeerde rechtsstelsel. Deze
macroanalyse van de rechtsstelsels mondt uit in een kort onderzoek naar de
toenadering van de rechtsstelsels dat het inzicht in de materie dient te bevorderen door
het duidelijker stellen van de verschillen en door het identificeren van de
schijntegenstellingen. Deze inleiding heeft dus geenszins de bedoeling de lezer een

exhaustieve kennis van het buitenlands recht bij te brengen. Dit handboek is geen
encyclopedie. Het wil veel meer de lezer een kijk geven op de betekenis en op het nut
maar ook op de gevaren van de rechtsvergelijking. Daarenboven wil ze de lezer niet
alleen vertrouwd maken met de grote structuren, maar ook met de geest van de
belangrijkste buitenlandse rechtsstelsels. Alhoewel bij de bestudering van de
rechtsstelsels de privaatrechtelijke ontwikkelingen centraal staan, worden ook de
staatsstructuren en de gerechtelijke organisatie beknopt besproken. In dit laatste kader
komen soms ook enige aspecten van het straf- en het strafprocesrecht aan bod.
Computerworld 1995-02-06 For more than 40 years, Computerworld has been the
leading source of technology news and information for IT influencers worldwide.
Computerworld's award-winning Web site (Computerworld.com), twice-monthly
publication, focused conference series and custom research form the hub of the world's
largest global IT media network.
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