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Electronic Media Management, Revised Peter Pringle 2013-06-26 The fifth edition of a classic text features important
updates that reflect the enormous changes that have taken place in recent years - the Internet as an important
information transmission format that is here to stay and convergence among media. This edition features thorough
discussions on the Internet and convergence, as well as reflects the latest information on broadcast and cable
regulations and policies. It also includes a fresh batch of case studies, and study questions. As in previous editions,
this book also covers management theory, audience analysis, broadcast promotion, and marketing.
Moneyland Oliver Bullough 2019-02-28 Fout geld. Vroeger kon je dat uitgeven aan een auto, een vakantie of een bontjas.
Veel meer zat er niet in. Tot een paar bankiers in Londen op een briljant idee kwamen. Zou het niet mogelijk zijn om
een plek te creëren waar de belastingdienst je kapitaal nooit zou kunnen vinden? Neem bijvoorbeeld het Kanaaleiland
Jersey, waar je al je geld kunt verstoppen in een mooie trust. Of denk eens aan Nevis, een Caribisch vulkaaneilandje
dat zich ontwikkelde tot een onweerstaanbaar belastingparadijs dat inmiddels al meer bedrijven dan inwoners telt. In
Moneyland laat Oliver Bullough ons zien hoe de superrijken, de criminelen en de multinationals erin slagen hun geld uit
handen van de belastingdienst te houden. Bullough legt uit hoe onze banken witwassen en hoe sommige westerse landen tot
het uiterste gaan om grote bedrijven binnen te halen, zodat uiteindelijk alleen de gewone man nog zijn belastingen
betaalt. Moneyland vertelt het verbijsterende verhaal van rijkdom en macht in de eenentwintigste eeuw.
Misleid door toeval 2009 Filosofische studie over het onderschatte belang van geluk en toeval in met name de financiële
wereld.
In de stilte ligt het antwoord Ryan Holiday 2020-09-29 Ryan Holiday laat aan de hand van de klassieke wijsheden van het
stoïcisme en andere filosofiesche stromingen zien hoe we standvastig kunnen zijn in een wereld die maar doordraait. In
Het obstakel is de weg en Ego is de vijand maakte bestsellerauteur Ryan Holiday klassieke wijsheid populair voor een
nieuwe generatie. In In de stilte ligt het antwoord behandelt hij de tijdloze stoïcijnse en boeddhistische filosofie om
te laten zien waarom verstilling zo belangrijk is. Holiday bespreekt allerlei grote denkers, van Confucius tot Seneca,
Marcus Aurelius tot Thich Nhat Hanh, John Stuart Mill tot Nietzsche, en geeft voorbeelden van personen die de kracht
van verstilling belichaamden, zoals Winston Churchill en Anne Frank. In de stilte ligt het antwoord biedt een simpele
maar inspirerende remedie tegen de stress van het nieuws en social media die nooit stoppen, obstakels, ego’s en
competitie. De verstilling die we allemaal zoeken is de weg naar betekenis, tevredenheid en succes in een wereld die
nooit stilstaat.
The Turning Andrew E. Hunt 1999-07-01 The anti-Vietnam War movement in the United States is perhaps best remembered for
its young, counterculture student protesters. However, the Vietnam War was the first conflict in American history in
which a substantial number of military personnel actively protested the war while it was in progress. In The Turning,
Andrew Hunt reclaims the history of the Vietnam Veterans Against the War (VVAW), an organization that transformed the
antiwar movement by placing Vietnam veterans in the forefront of the nationwide struggle to end the war. Misunderstood
by both authorities and radicals alike, VVAW members were mostly young men who had served in Vietnam and returned
profoundly disillusioned with the rationale for the war and with American conduct in Southeast Asia. Angry,
impassioned, and uncompromisingly militant, the VVAW that Hunt chronicles in this first history of the organization
posed a formidable threat to America's Vietnam policy and further contributed to the sense that the nation was under
siege from within. Based on extensive interviews and in-depth primary research, including recently declassified
government files, The Turning is a vivid history of the men who risked censures, stigma, even imprisonment for a cause
they believed to be "an extended tour of duty."
Gecrasht Adam Tooze 2018-09-13 Hoe tien jaar financiële crises de wereld veranderde In het najaar van 2018 is het tien
jaar geleden dat de wereld werd geschokt door de ineenstorting van de Amerikaanse banken. Maar waar velen de financiële
crisis als een Amerikaans georiënteerde ontwikkeling zien, is het tegendeel waar: het was een volledig samenhangend,
trans-Atlantisch fenomeen. In Gecrasht toont Adam Tooze de toppen van zijn historische kunnen. Hij geeft een originele
en volledige schets van de geschiedenis van de bankencrisis en werkt vanuit een breed en gedetailleerd perspectief
waarin hij verschillende keerpunten in de recente internationale geschiedenis betrekt. Wat is het verband tussen de
Irakoorlog die in 2003 begon, de economische crisis van 2008 en de politieke situatie van de VS in 2018? Om de
bankencrisis beter te begrijpen, plaatst Tooze deze in een bredere (geo)politieke context, onderzoekt haar invloed op
Europa en Azië en toont aan dat het Westen zijn talent voor ‘grote strategie’ heeft verloren; in financiële politiek,
diplomatie, veiligheid en binnenlandse politiek. Een indrukwekkend en overtuigend verhaal waarin Tooze de opeenvolgende
gebeurtenissen sinds 2008 in een geheel ander daglicht plaatst.
Het 80/20- principe Richard Koch 2017-11-18 Nieuwe editie van ‘Het 80/20-principe’, de klassieker van Richard Koch waar
wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren van verkocht zijn. Het 80/20-principe klinkt als een aardige vuistregel,
maar het is meer dan dat: het is een wetenschappelijk bewezen principe. Richard Koch toont in dit boek aan dat het
80/20-principe voor organisaties te gebruiken is als analyse-instrument (met welke producten behalen we de hoogste
winst?), en op persoonlijk vlak als denkmethode (op welke thema’s moet ik focussen, wat zijn de beste oplossingen?). In
beide gevallen is het resultaat: betere beslissingen, minder gedoe, meer effectiviteit. Op strategisch niveau, maar ook
in je dagelijkse werk. Iedereen, van de CEO tot de professional, kan met dit boek zijn voordeel doen. Het helpt je te
kiezen, te beslissen en sneller vooruit te komen. De jubileumeditie van dit standaardwerk is aangevuld met nieuwe
hoofdstukken over de werking van het principe in (online) netwerken.
Mediale Erinnerungen Julia von Lucadou 2017-09-28 Vom Indie-Film zum Mainstream-Thriller: Dieser Band analysiert die
Entwicklung des kanadischen Regisseurs Atom Egoyan. In ihrer Werkanalyse widmet sich Julia von Lucadou den
thematischen, ästhetischen und dramaturgischen Prinzipien, die Egoyans Kinofilme vereinen und unterscheiden. Dazu teilt
sie die Filme in zwei Schaffensphasen, von denen die erste NEXT OF KIN bis CALENDAR und die zweite EXOTICA bis CHLOE

Advocaat van de duivel John Grisham 2015-06-01 Zonder het te weten wordt Mitchell McDeere, briljant rechtenstudent van
arme komaf, al geruime tijd in de gaten gehouden. Zodra hij afstudeert, biedt het prestigieuze advocatenkantoor
Bendini, Lambert & Locke hem niet alleen een zeer aantrekkelijke baan aan, maar overlaadt het de pasgetrouwde Mitchell
ook nog eens met extraatjes zoals een vorstelijk salaris, een prachtig huis met een zeer lage hypotheek en talrijke
bonussen. Niets laat het kantoor onbeproefd om het Mitchell naar de zin te maken. Er moet natuurlijk wel wat tegenover
staan: absolute loyaliteit, een negentigurige werkweek en haast onhaalbare resultaten. Na verloop van tijd begint de
dodelijke vermoeide Mitchell zich ongemakkelijk te voelen in het strakke keurslijf van zijn werkgever. Wat gaat er
schuil achter de respectabele façade van het kantoor en wat speelt zich af op de ontoegankelijke bovenste verdieping?
Business Research Methods (Book Only) William G. Zikmund 2013-06-25 Important Notice: Media content referenced within
the product description or the product text may not be available in the ebook version.
De intelligente belegger Benjamin Graham 2015-03-25 Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek over beleggen dat
ooit is geschreven. De klassieker ‘De intelligente belegger’ uit 1949 wordt zelfs na ruim 70 jaar nog steeds geprezen
als de bijbel die iedere belegger gelezen moet hebben. De filosofie van Benjamin Graham heeft zich door de jaren heen
keer op keer bewezen – hij behoedt beleggers voor kostbare fouten en leert ze een succesvolle langetermijnstrategie te
ontwikkelen. Omdat Graham niet vertelt wélke aandelen je zou moeten kopen, maar juist een effectieve manier van denken
en handelen aanleert, is het boek nog steeds verbazingwekkend actueel. ‘De intelligente belegger’ is in de loop der
jaren in talloze talen vertaald en sinds verschijnen zijn er wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Niet
voor niets door Warren Buffet uitgeroepen tot verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. Met een
uitgebreide inleiding van superbelegger John C. Bogle, oprichter van The Vanguard Group.
De tirannie van verdienste Michael Sandel 2020-09-22 De grootste hedendaagse filosoof over waarom de populisten gelijk
hebben ‘Als we de gepolariseerde hedendaagse politiek achter ons willen laten, dienen we op de tast onze weg te zoeken
en goed na te denken over wat mensen toekomt. Hoe komt het dat de betekenis van succes en verdienste de afgelopen
decennia zo sterk veranderd is, en wel zodanig dat arbeid sterk aan waardigheid heeft ingeboet en veel mensen het
gevoel hebben dat de elites op hen neerkijken?’ - Michael J. Sandel Bestsellerfilosoof Michael Sandel maakt de balans
op van de democratie. Veel mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de bestuurlijke elites en wenden zich tot
populistische leiders en partijen. Het probleem is dat onze samenleving mensen met een hogere opleiding onevenredig
beloont en de rest terzijde schuift. Dit is de tirannie van verdienste. Sandel gaat na in hoeverre de aanklacht van
‘het volk’ tegen de elites terecht is. Waarom zou iemand met een universitaire opleiding meer over het algemeen welzijn
mogen zeggen dan een persoon met een vmbo-diploma? Is dat rechtvaardig? 'De tirannie van verdienste' is een belangrijk
boek voor iedereen die de democratie aan het hart gaat.
A Companion to Foucault Christopher Falzon 2013-01-22 A Companion to Foucault comprises a collection of essaysfrom
established and emerging scholars that represent the mostextensive treatment of French philosopher Michel
Foucault’sworks currently available. Comprises a comprehensive collection of authors and topics,with both established
and emerging scholars represented Includes chapters that survey Foucault’s major works andothers that approach his work
from a range of thematic angles Engages extensively with Foucault's recently published lecturecourses from the Collège
de France Contains the first translation of the extensive‘Chronology’ of Foucault’s life and works writtenby Foucault’s
life-partner Daniel Defert Includes a bibliography of Foucault’s shorter works inEnglish, cross-referenced to the
standard French edition Dits etEcrits
AS & A2 Media Studies: The Essential Revision Guide for AQA Antony Bateman 2013-10-23 AS & A2 Media Studies: The
Essential Revision Guide for AQA is a comprehensively updated new edition offering advice and guidance to help students
pass AS and A2 Media Studies. Written by a team of experienced teachers and examiners, the book offers clear and
engaging pathways through all the areas covered in the Media Studies curriculum, providing students with: • Revision
Activities • Exam Tips and reminders • Definitions of key terms • Past paper questions • References to examiners
reports. The authors also offer essential background information to help Media Studies students understand wider
contexts and theoretical perspectives, as well as giving the lowdown on how exams are marked, how to manage self-study
and approaching final examinations.
Cross-Cultural Risk Perception Ortwin Renn 2013-03-14 Cross-Cultural Risk Perception demonstrates the richness and
wealth of theoretical insights and practical information that risk perception studies can offer to policy makers, risk
experts, and interested parties. The book begins with an extended introduction summarizing the state of the art in risk
perception research and core issues of cross-cultural comparisons. The main body of the book consists of four crosscultural studies on public attitudes towards risk in different countries, including the United States, Australia, New
Zealand, France, Germany, Sweden, Bulgaria, Romania, Japan, and China. The last chapter critically discusses the main
findings from these studies and proposes a framework for understanding and investigating cross-cultural risk
perception. Finally, implications for communication, regulation and management are outlined. The two editors,
sociologist Ortwin Renn (Center of Technology Assessment, Germany) and psychologist Bernd Rohrmann (University of
Melbourne, Australia), have been engaged in risk research for the last three decades. They both have written
extensively on this subject and provided new empirical and theoretical insights into the growing body of international
risk perception research.
The First 90 Days, Updated and Expanded Michael Watkins 2013-05-14 In this updated 10th anniversary edition, an
internationally known leadership transition expert, drawing on real-world examples and groundbreaking research on
leadership, emphasizes the importance of successful performance during the first 90 days in a new position. 100,000
first printing.
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umfasst. Zentraler Gegenstand der Arbeit ist Egoyans Darstellung von Erinnerung. Die Autorin demonstriert, wie sich
sein erzählerischer Diskurs von der Wirkung neuer Medien auf das menschliche Gedächtnis hin zur Bedeutung von
Erinnerung für die Psyche verschiebt. Die Filme werden vor dem historischen und kulturellen Kontext ihrer Entstehung
besprochen, sowohl in Bezug auf Egoyans Doppelrolle als armenisch-kanadischer Regisseur, als auch auf postmoderne
Mediendiskurse. Abschließend widmet sich Lucadou der Frage, was Egoyans Entwicklung für seinen Status als
Autorenregisseur bedeutet.
Doing Research in Special Education Richard Rose 2013-10-23 This book incorporates an international perspective of
research related to special education across all phases of education. It draws upon the experience and expertise of
recognized researchers and practitioners in special education. As a research handbook for practicing teachers this book
provides exemplars of good classroom based research practice addressing a broad range of special needs issues. Methods
are presented which can be generalized to situations beyond the case studies immediately presented.
Substance Abuse Issues Among Families in Diverse Populations Jorge Delva 2013-12-16 Enrich your knowledge of substance
abuse treatment solutions used in diverse cultures within the United States! This informative volume highlights ways in
which substance abuse problems are experienced and addressed by families in diverse populations at the societal,
familial, and individual levels. Its scope is broad, providing you with information about the experiences and, in some
cases, healing of diverse groups of people in the United States. These include African-American and Latino families,
Hawaiian elders, Asian/Pacific Islanders of various sexual persuasions, Al-Anon members, and welfare recipients. What's
good for the goose is not necessarily good for the gander. What works for one social/cultural group may not be at all
helpful for another. Substance Abuse Issues Among Families in Diverse Populations will inform and enlighten you about
the ways that people from various backgrounds respond to treatment and about the culture-specific treatments and
interventions that work for them. This unique book examines: mandatory drug testing of welfare recipients, or
”conditional welfare” kinship support in the cultural context of Latino and African-American families how Hawaiian
elders contribute in the treatment of Asian and Pacific Islander women for substance abuse, and the time-honored
Hawaiian family intervention strategy ”Hooponopono” the results of a study focused on the types and extent of social
support that Asian and Pacific Islander males received from their parents after revealing that they were both gay and
HIV-positive the results of interviews with Al-Anon members about their experiences in watching their spouses slip into
alcoholism the relationship between family involvement and the effectiveness of substance abuse treatment programs
Social workers, counselors, psychologists, those involved in ethnic studies, and anyone interested in diversity issues
in general or substance abuse in particular will find Substance Abuse Issues Among Families in Diverse Populations of
great value.
Crash van de financiele markten George Soros 2020-12-31 Een glasheldere en gedegen analyse van de kredietcrisis. De
internationale kredietcrisis van George Soros verscheen nog vóór het omvallen van de Amerikaanse zakenbanken
opmerkelijk dus hoe raak zijn analyse toen was. In De crash van de financiële markten vertelt Soros hoe tijdens dit
afgelopen crisisjaar dingen gebeurd zijn die hij aanvankelijk voor onmogelijk hield, zoals het radicale ingrijpen door
de overheid. Verder geeft hij nieuwe analyses van huidige situatie en gaat hij in op de mogelijke consequenties van de
reddingspogingen.
Ben jij slim genoeg om voor Google te werken? William Poundstone 2012-06-06 o Je krimpt tot een grootte van een
dubbeltje en wordt in een blender gegooid. De blender zal binnen een minuut worden aangezet. Wat doet je? o Je zet een
glas met water op een grammofoon en geleidelijk begint die steeds sneller te draaien. Wat gebeurt er als eerst: het
glas glijdt ervan af, het glas valt om of het water valt eruit? o Je krijgt een blok kaas en een mes. Hoeveel keer moet
je de kaas snijden, zodat je 27 kleine, gelijke blokjes hebt? o Hoeveel hele getallen tussen de 1 en 1.000 bevatten een
3? o Op een verlaten snelweg is de kans dat er een auto langskomt binnen 30 minuten 95%. Hoe hoog is de kans dat er een
auto langskomt binnen 10 minuten? o Leg aan je neefje van acht jaar uit wat een database is en gebruik hiervoor 3
zinnen. Dit zijn vragen die je gesteld kunnen worden als je bij Google - of een willekeurig ander bedrijf in de dotcom
economy - solliciteert. Ben jij slim genoeg om bij Google te werken? loodst je langs verrassende antwoorden op
tientallen van de meest uitdagende vragen die op je afgevuurd kunnen worden tijdens een sollicitatiegesprek.
Strijdlied van de tijgermoeder Amy Chua 2011-05-24 Een confronterend opvoedingsverhaal dat leest als een roman In dit
persoonlijke opvoedingsrelaas beschrijft Amy Chua, een tweede-generatie Chinees-Amerikaanse die getrouwd is met een
Joodse Amerikaan, haar strijd om haar dochters in de Verenigde Staten op Chinese wijze op te voeden. Door een extreem
zwaar schema van huiswerk en muzieklessen voor ze te creëren en daarbij geen genoegen te nemen met matige resultaten,
hoopt Chua haar dochters discipline bij te brengen, vertrouwen te geven en succesvol te maken. Hoewel haar oudste
dochter bloeit onder dit regime, rebelleert de jongste uiteindelijk tegen de strikte opvoedingstechnieken van haar
moeder. In Strijdlied van een tijgermoeder laat Chua op indringende, vaak geestige wijze zien wat het verschil is
tussen een Chinese en een westerse moeder en op welke manieren ouders en kinderen iets van elkaar kunnen leren. Hoewel
ze begon te schrijven met de intentie te bewijzen dat Chinese ouders hun kinderen beter opvoeden dan westerse ouders,
is het boek uiteindelijk een memoir geworden over het verschil tussen twee culturen.
Cadence Bob Rusch 1989
The Continuing Study of Newspaper Reading Advertising Research Foundation
Emotionele flexibiliteit Susan David 2017-01-17 Een revolutionaire aanpak die ons in staat stelt negatieve emoties te
begrijpen en te omarmen, ontwikkeld door dé expert op het gebied van menselijk gedrag en emoties De weg naar succes, of
dat nu thuis is of op het werk, verloopt bijna nooit in een rechte lijn. Vraag het iemand die zijn grote doel heeft
bereikt of een goede relatie heeft, en je krijgt te horen over alle omwegen die hij heeft moeten maken. Wat is het
verschil tussen mensen die zich niet uit het veld laten slaan en mensen die de weg kwijtraken? Het antwoord is
emotional agility: emotionele flexibiliteit. Emotionele flexibiliteit is een vierstappenplan dat je leert omgaan met
onverwachte wendingen in het leven. Op basis van twintig jaar onderzoek constateert Susan David dat het niet uitmaakt
hoe intelligent, veerkrachtig of creatief je bent; als je je niet bewust bent van hoe je je voelt in situaties en
gesprekken, dan mis je de kans om inzichten te krijgen en kom je vast te zitten in gedachten, emoties en gewoonten die
je ervan weerhouden je volledige potentieel te bereiken. Emotioneel flexibele mensen ervaren evenveel stress en
tegenslag als anderen, alleen weten zij ermee om te gaan en hun reacties op dezelfde lijn te krijgen als hun waarden.
Met kleine veranderingen bereiken ze een leven vol groei. Op basis van uitvoerig onderzoek en persoonlijke ervaring
laat Susan David zien hoe je emotioneel flexibel wordt en kunt gedijen in een onzekere wereld. Emotionele flexibiliteit
laat je het beste uit je leven halen, wie je ook bent en wat je ook tegenkomt. De pers over Emotionele flexibiliteit
'Baanbrekend idee van het jaar.' Harvard Business Review ‘Op basis van haar werk als een van de toonaangevende
onderzoekers op het gebied van emoties, schrijft David met gezag, mededogen en inzicht. Essentieel leesmateriaal.’
Susan Cain, auteur van Stil ‘In Emotionele flexibiliteit biedt Susan David een baanbrekende manier om onze gevoelens te
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herkennen..’ Gretchen Rubin, auteur van Het happiness project ‘Susan David combineert overtuigend onderzoek met
praktische wijsheid waarmee ze laat zien hoe je een betekenisvolle verandering kunt creëren om zo de beste versie van
jezelf te zijn.’ Peter Salovey, bestuursvoorzitter Yale University en bedenker van het concept ‘Emotionele
Intelligentie’
Boerenarbeid en stijlen van landbouwbeoefening Jan Douwe van der Ploeg 1985
De crash van 1929 John Kenneth Galbraith 2011-09-21 De crash van 1929 is nog altijd het meest lezenswaardige boek over
het grootste financiële debacle waarmee de wereld ooit is geconfronteerd: de beurskrach van 1929. De beroemde econoom
John Kenneth Galbraith beschrijft, met een grote helderheid, de gekte en waanzin die kenmerkend was voor de financiële
wereld in de Verenigde Staten in die tijd. Zijn boek getuigt niet alleen van een grote economische kennis, maar ook van
een diep inzicht in de mens...
Quarry Lane Terence Dillon 2013-03 Quarry Lane is the lane in which John meets his future girlfriend Vivienne. Their
relationship, like the flowers of the lane, blossoms and they look forward to a future of promises. But they reckon
without the implications of a mining disaster which leaves John's father crippled; he is also distraught, as he
believes he has been the cause of the accident. The family begins to experience financial difficulties, with the result
that John has to leave school and find work before he can complete his sixth form education. This spoils his chances of
gaining the place at university that he is so keen to achieve. The repercussions are also significant for John's
relationship with Vivienne. Her mother, the wife of a bank manager, is strongly opposed to her daughter associating
with a miner's son. She is devastated by the news that her daughter's boyfriend has had to take a job in the local mine
and seemingly committed himself to a life in the red brick rows of a mining village. Determined to break up John and
Vivienne's relationship, she persuades her husband to send Vivienne abroad to a finishing school. The story explores
sensitively the tough life of a Yorkshire mining family in the 1950s and how John strives to fulfil his
responsibilities to his family. At the same time he seeks to overcome the opposition of Vivienne's mother to his
relationship with her daughter.
Panama Papers Bastian Obermayer 2016-05-21 (john doe): Hallo. Hier John Doe. Geïnteresseerd in data? Ik deel ze graag.
[obermayer]: Hallo daar. Ik ben erg geïnteresseerd, natuurlijk. Het is het allergrootste datalek aller tijden, meer dan
1000 keer zo groot als WikiLeaks: de administratie van het Panamese bedrijf Mossack Fonseca, beter bekend als de Panama
Papers. In die berg informatie gaat schokkende informatie schuil over hoe rijken en welgestelden belasting weten te
ontduiken en ontwijken, maar ook over geld dat is verdiend met drugs, wapens en bloeddiamanten, over geheime offshore
bedrijven waarmee staatshoofden en dictators hun geld veilig meenden te stellen. Dit boek is het verhaal van twee jonge
journalisten die al die informatie als een stel padvinders te lijf gaan – tot ze merken dat het hun volkomen boven het
hoofd groeit. Ze roepen hulp in en het onderzoek wordt een internationaal project: 400 journalisten in 80 landen
ontrafelen de geheimen van de machtigen der aarde. Het verhaal van hun onderzoek is minstens zo bloedstollend en
fascinerend als de onthullingen.
Hoe zwaar is licht Hanneke Heeres 2017-02-21
Flitshandel Michael Lewis 2014-09-15 Flitshandel viel als een bom in de fi nanciële wereld. Binnen een mum van tijd
stond de FBI op Wall Street en riep senator John McCain om een onderzoek door het Amerikaanse Congres. Wat maakt
Flitshandel zo explosief? Het gaat over supercomputers, geprogrammeerd door de allerslimste en geniaalste nerds, die
hierdoor een nanoseconde sneller zijn dan andere computers en zo tientallen miljarden extra verdienen voor hun bazen op
de beurs. Is het strafbaar? Is het handelen met voorkennis? En wie is de dupe? Bestsellerauteur Michael Lewis schreef
met Flitshandel een waargebeurde thriller van wereldformaat. MICHAEL LEWIS is de grootste nonfictie auteur van Amerika
en heeft diverse internationale best sellers op zijn naam staan, waaronder: The Big Short, Moneyball en Liar's Poker.
'Een groot voorbeeld' Jeroen Smit 'Een bom in de financiële wereld. (...) Een topjournalist.' - Matthijs van Nieuwkerk
'Verrukkelijke non-fi ctie. Als lezer krijg je soms het idee dat je een thriller van John le Carré leest, in plaats van
een boek over algoritmen, dark pools en rebate arbitrage. (...) Lewis kan als geen ander laten zien hoe de fi nanciële
markten van gezicht zijn veranderd.' - De Groene Amsterdammer 'Met een oerknal staat ook zijn nieuwste werk op de
kaart.' - Het Financieele Dagblad 'Dit is wat ik wil. (...) Een groot voorbeeld.' - Jeroen Smit 'Niet veel schrijvers
weten een hoorzitting in de senaat te veroorzaken met hun boek. Michael Lewis wel. Zijn explosieve Flash Boys, over de
corrupte beurshandel, veroorzaakte dit voorjaar veel opschudding. ' - NRC Q 'Flash Boys leest als een spannend
jongensboek: met een antiheld, een geheime samenzwering en mysterieuze dark pools. Het is ook nog eens op echte
gebeurtenissen gebaseerd. (...) Nog altijd is een enkel ouderwets, spannend geschreven boek in staat de
hightechaandelenhandel flink op zijn kop te zetten. (...) Het beschrijft op pakkende wijze het fenomeen fl itshandel.'
- Het Financieele Dagblad In de zomer van 2009 was de lijn een eigen leven gaan leiden. Tweeduizend mannen groeven en
boorden de merkwaardige behuizing die de lijn nodig had om te overleven. 205 ploegen van acht man elk, plus allerlei
adviseurs en inspecteurs, stonden dagelijks voor dag en dauw op om te bedenken welke explosieven ze nodig hadden om een
gat te maken in een onschuldige berg, hoe ze een tunnel konden aanleggen onder een rivierbedding, of hoe ze een geul
moesten graven naast een landweg zonder berm. Dat deden ze zonder een alleszins voor de hand liggende vraag te
beantwoorden: waarom? De lijn was een buis van hard plastic met een dikte van nog geen vier centimeter en was ontworpen
om vierhonderd flinterdunne strengen glas te beschermen. Toch kreeg je het gevoel dat het een levend wezen was, een
onderaards reptiel met specifi eke behoeften en verlangens. De geul waarin de lijn zou komen te liggen moest kaarsrecht
zijn. Er was misschien nog nooit een pad zo compromisloos door de aarde gegraven. De lijn moest een datacentrum in het
zuiden van Chicago verbinden met een aandelenbeurs in het noorden van de staat New Jersey. Het was van cruciaal belang
dat de hele onderneming geheim zou blijven.
An Economic History of Tropical Africa J.M. Konczacki 2013-01-11 Published in the year 1977, An Economic History of
Tropical Africa is a valuable contribution to the field of Economics.
Responding to Family Violence Christine E. Murray 2013-05-07 The comprehensive theory- and research-based guidelines
provided in this text help answer the personal and professional questions therapists have as they provide competent
clinical treatment to clients who have experienced family violence. It presents academic, scholarly, and statistical
terms in an accessible and user-friendly way, with useful take-away points for practitioners such as clarifying
contradictory findings, summarizing major research-based implications and guidelines, and addressing the unique
clinical challenges faced by mental health professionals. Both professionals and students in graduate-level mental
health training programs will find the presentation of information and exercises highly useful, and will appreciate the
breadth of topics covered: intimate partner violence, battering, child maltreatment and adult survivors, co-occurring
substance abuse, the abuse of vulnerable populations, cultural issues, prevention, and self-care. Professionals and
students alike will find that, with this book, they can help their clients overcome the significant traumas and
challenges they face to let their strength and resilience shine through.
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soldiers in these battles operate globally and inside the United States with orders from the White House to do whatever
is necessary to hunt down, capture or kill individuals designated by the president as enemies. Drawn from the ranks of
the Navy SEALs, Delta Force, former Blackwater and other private security contractors, the CIA's Special Activities
Division and the Joint Special Operations Command ( JSOC), these elite soldiers operate worldwide, with thousands of
secret commandos working in more than one hundred countries. Funded through "black budgets," Special Operations Forces
conduct missions in denied areas, engage in targeted killings, snatch and grab individuals and direct drone, AC-130 and
cruise missile strikes. While the Bush administration deployed these ghost militias, President Barack Obama has
expanded their operations and given them new scope and legitimacy. Dirty Wars follows the consequences of the
declaration that "the world is a battlefield," as Scahill uncovers the most important foreign policy story of our time.
From Afghanistan to Yemen, Somalia and beyond, Scahill reports from the frontlines in this high-stakes investigation
and explores the depths of America's global killing machine. He goes beneath the surface of these covert wars,
conducted in the shadows, outside the range of the press, without effective congressional oversight or public debate.
And, based on unprecedented access, Scahill tells the chilling story of an American citizen marked for assassination by
his own government. As US leaders draw the country deeper into conflicts across the globe, setting the world stage for
enormous destabilization and blowback, Americans are not only at greater risk -- we are changing as a nation. Scahill
unmasks the shadow warriors who prosecute these secret wars and puts a human face on the casualties of unaccountable
violence that is now official policy: victims of night raids, secret prisons, cruise missile attacks and drone strikes,
and whole classes of people branded as "suspected militants." Through his brave reporting, Scahill exposes the true
nature of the dirty wars the United States government struggles to keep hidden.
Catch 22 Joseph Heller 2012-04-05 Origineel, bitter, vulgair, geestig, spitsvondig en ontroerend. Fraaie jubileumeditie
van het ultieme boek over de waanzin van de oorlog In november 1961, nu bijna vijftig jaar geleden, verscheen een
recensie in de Herald Tribune over `een woeste, ontroerende, schokkende, dolkomische, razende, opbeurende,
reuzenroetsjbaan van een boek. The Times voorspelde even later dat mensen die het konden verteren het niet licht zouden
vergeten: `Een verbluffende prestatie, die vrijwel evenveel lezers zal schokken als verrukken. De rest is geschiedenis:
Joseph Heller (1923-1999), die tijdens de Tweede Wereldoorlog diende bij de Amerikaanse luchtmacht, schreef met
Catch-22 een van de belangrijkste en indrukwekkendste oorlogsromans die uitgroeide tot een klassieker. De zwarte humor,
de absurde logica en onvergetelijke personages als Yossarian, de bommenrichter die denkt dat de vijand erop uit is hem
te vermoorden, en de gewiekste messofficier Milo Minderbinder, maken Catch-22 tot een onvergetelijk boek.

Sports Journalism Phil Andrews 2013-10-22 The sports journalist of today needs to be well equipped for the digital age.
From the challenges of minute-by-minute reporting to the demands of writing for online outlets, blogging and
podcasting, sports journalism is now fully immersed in new and social media. Sports Journalism: A Practical Guide will
give you the skills you need to navigate these new platforms, whilst also teaching you the basics of interviewing,
reporting, feature writing for print and commentary for radio and television. This new edition now includes: New
examples demonstrating the use of social media in sports journalism A new chapter on the current professional working
practice of sports journalism, covering the skills required of agency and freelance journalists today A new chapter on
sports public relations Expanded coverage of radio and television sports journalism, with more emphasis on commentary
and multi-platform working Quotes from working journalists, offering valuable insights into the industry. This book is
a complete guide to the practice of sports journalism across all platforms: print, online, radio, television and social
media sites.
Qualitative Research Practice Jane Ritchie 2013-11-19 Why use qualitative methods? What kinds of questions can
qualitative methods help you answer? How do you actually do rigorous and reflective qualitative research in the real
world? Written by a team of leading researchers associated with NatCen Social Research (the National Centre for Social
Research) this textbook leads students and researchers through the entire process of qualitative research from
beginning to end - moving through design, sampling, data collection, analysis and reporting. In this fully revised
second edition you will find: A practical account of how to carry out qualitative research which recognises a range of
current approaches and applications A brand new chapter on ethics A brand new chapter on observational research Updated
advice on using software when analysing your qualitative data New case studies which illustrate issues you may
encounter and how problems have been tackled by other researchers. This book is an ideal guide for students,
practitioners and researchers faced with the challenges of doing qualitative research in both applied and academic
settings in messy real-life contexts. Available with Perusall—an eBook that makes it easier to prepare for class
Perusall is an award-winning eBook platform featuring social annotation tools that allow students and instructors to
collaboratively mark up and discuss their SAGE textbook. Backed by research and supported by technological innovations
developed at Harvard University, this process of learning through collaborative annotation keeps your students engaged
and makes teaching easier and more effective. Learn more.
Dirty Wars Jeremy Scahill 2013-04-23 A New York Times bestseller Now also an Oscar-nominated documentary In Dirty Wars,
Jeremy Scahill, author of the New York Times bestseller Blackwater, takes us inside America's new covert wars. The foot
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