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The term “network” is now applied to everything from the Internet to terrorist-cell
systems. But the word’s ubiquity has also made it a cliché, a concept at once
recognizable yet hard to explain. Network Aesthetics, in exploring how popular culture
mediates our experience with interconnected life, reveals the network’s role as a way
for people to construct and manage their world—and their view of themselves. Each
chapter considers how popular media and artistic forms make sense of decentralized
network metaphors and infrastructures. Patrick Jagoda first examines narratives from
the 1990s and 2000s, including the novel Underworld, the film Syriana, and the
television series The Wire, all of which play with network forms to promote reflection on
domestic crisis and imperial decline in contemporary America. Jagoda then looks at
digital media that are interactive, nonlinear, and dependent on connected audiences to
show how recent approaches, such as those in the videogame Journey, open up space
for participatory and improvisational thought. Contributing to fields as diverse as literary
criticism, digital studies, media theory, and American studies, Network Aesthetics
brilliantly demonstrates that, in today’s world, networks are something that can not only
be known, but also felt, inhabited, and, crucially, transformed.
Deel 2 van razend spannende serie over cosplay en fanfiction. Cosplayfans, opgelet!
Na de superspannende YA-roman Fandom van Anna Day verschijnt nu Terug naar
Fandom, het zelfstandig te lezen vervolg dat zich net als het eerste deel afspeelt in de
wereld van Comic Con, cosplay en fanfiction. Violet en haar vrienden zijn fans van de
populaire serie De Galgendans. Tijdens een bizar ongeluk op Comic Con komen ze
écht in het verhaal terecht en moeten ze rol van hun helden spelen. Inmiddels is er een
jaar voorbij sinds Violet, Alice en Katie zijn ontsnapt uit de Galgendans-wereld. Maar
Violets broertje Nate zit daar nog vast en ligt al die tijd in de echte wereld in coma. Na
een fikse ruzie met Alice keert Violet samen met Katie terug om haar broertje te
redden. Dan duikt er een fanfic-schrijver op die duistere hoofdstukken toevoegt aan het
bestaande verhaal, en Alice is de enige die haar vrienden kan redden... ‘Verfrissend en
origineel.’ Pluizuit.be ‘Dit is echt cosplay next level!’ NerdyGeekyFanboy.com
Provides an introduction to reading through twelve simple stories featuring the Teenage
Mutant Ninja Turtles that highlight the sounds of the English language and how they are
written.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Een nieuwe school, nieuwe
aartsvijanden. En ook een nieuw dagboek, zodat Nikki al haar ellende kwijt kan.
Wanneer haar vader, ongediertebestrijder, een contract sluit met een poepiesjieke
eliteschool, krijgt Nikki een beurs. Maar hoe word je populair zonder coole smartphone
of hippe outfit? DUH. Niet dus! De populaire meiden negeren Nikki, hottie Brandon
merkt haar alleen op wanneer ze weer eens een ENORME blunder begaat en zelfs
haar echte vrienden zien haar niet meer staan als Mackenzie ze uitnodigt voor een
feest. Ellendiger kan het niet. Toch?

“The study of children’s literature is not just about children and the books said to
be for them; it is also about the societies and cultures from which the literature
comes, and it is about the assumptions and ideas we hold about children and
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childhood. For adults, reading children’s literature is ultimately both an act of
nostalgia and of self-examination. When we consider children’s literature, we
must include ourselves in the equation: What kinds of readers are we? How do
we relate to books and stories? To what degree should we impose our
experience upon others? Reading children’s literature actively can lead to all
kinds of remarkable (and sometimes unsettling) revelations about ourselves and
our society.” — from the Introduction Considering Children’s Literature is a
collection of previously published essays on a variety of topics that inform the
study of children’s literature. Exploring issues such as censorship, the canon, the
meanings of fairy tales, and the adaptation of children’s literature into film, the
essays in this anthology are as diverse as they are illuminating. Along with
authors like Natalie Babbitt and Margaret Mahy, teachers, scholars, and
publishers of children’s books are also contributors. Accessible and
comprehensive, this book will appeal to anyone interested in children’s literature.
This Step into Reading boxed set includes 12 full-color phonics readers featuring
Raphael, Donatello, Leonardo, and Michaelangelo of Nickelodeon's Teenage
Mutant Ninja Turtles. Each book features a specific phonics concept that will give
boys and girls ages 3 to 7 the tools they need to begin reading on their own.
Building on her groundbreaking work in Writing Superheroes, Anne Dyson traces
the influence of a wide-ranging set of “textual toys” from children’s lives—church
and hip–hop songs, rap music, movies, TV, traditional jump-rope rhymes, the
words of professional sports announcers and radio deejays—upon school learning
and writing. Wonderfully rich portraits of five African American first–graders
demonstrate how children’s imaginative use of wider cultural symbols enriches
their school learning. Featuring lively and engaging vignettes of children who are
often left behind by our educational system, this book: Provides a detailed view of
written language development from inside a particular childhood culture.Shows
that children bring a rich folk culture to school and demonstrates how they
“remix” their cultural references to accommodate school tasks such as
writing.Turns the traditional educational view inside out by starting from inside a
child’s culture and looking out toward the demands of school, rather than starting
on the outside of the child and looking in.Provides concrete examples of how
children’s cultural literacy practices translate into classroom practices and, in
turn, into practices of academic success. “The most significant work that has
ever been done in this area. It is superior in every respect and Anne Dyson writes
like a dream.” —Tom Newkirk, University of New Hampshire “This book is unique
in that it features students who draw on the cultural experiences of the Black
church, sister and brother play–family games, rap, and Black popular music. It
should be ideal in courses on literacy learning.” — Arnetha Ball, School of
Education, Stanford University
In dit boek staan geen plaatjes. Maar is het saai? Zeker niet! Voorlezen vanaf ca.
4 jaar.
This Step into Reading boxed set includes 12 full-color phonics readers featuring Raphael,
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Donatello, Leonardo, and Michaelangelo of Nickelodeon s Teenage Mutant Ninja Turtles. Each
book features a specific phonics concept that will give boys and girls ages 3 to 7 the tools they
need to begin reading on their own.
A guide to programs currently available on video in the areas of movies/entertainment, general
interest/education, sports/recreation, fine arts, health/science, business/industry,
children/juvenile, how-to/instruction.
From classroom aids to corporate training programs, technical resources to self-help guides,
children's features to documentaries, theatrical releases to straight-to-video movies, The Video
Source Book continues its comprehensive coverage of the wide universe of video offerings
with more than 130,000 complete program listings, encompassing more than 160,000 videos.
All listings are arranged alphabetically by title. Each entry provides a description of the
program and information on obtaining the title. Six indexes -- alternate title, subject, credits,
awards, special formats and program distributors -- help speed research.
De immer vindingrijke, jonge meestercrimineel Artemis Fowl weet een supercomputer te
bouwen met behulp van gestolen elfentechnologie, de zogenaamde Zie-Kubus, die alle aardse
computers overbodig maakt. Artemis staat zichzelf een laatste illegaal avontuur toe, en gaat in
zee met de Amerikaanse zakenman, met wie hij de computer wil ruilen voor goud zijn favoriete
substantie. De ontmoeting loopt niet bepaald volgens plan: Spiro gaat er met de Zie-Kubus
vandoor en verwondt Artemis bodyguard Butler. Om de in levensgevaar verkerende Butler te
redden, ziet Artemis zich gedwongen de hulp in te roepen van zijn oude rivaal Holly Short. Op
miraculeuze wijze redt Holly het leven van Butler, maar er is een probleem: Butler is opeens
vijftien jaar ouder geworden. Daarom wordt Butlers zusje Juliet gerekruteerd als tijdelijke
bodyguard, en reizen ze samen af naar Chicago om de Zie-Kubus terug te krijgen en om
definitief af te rekenen met Spiro.

Prikkelende essay van Katherine Rundell over het belang van het lezen van
kinderboeken. Met een voorwoord van Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel
In Waarom je kinderboeken moet lezen, zelfs al ben je oud en wijs vertelt
Katherine Rundell (De ontdekkingsreiziger en Feo en de wolven) waarom
kinderboeken zo belangrijk zijn. Een must-read! Katherine Rundell is op dit
moment een van de belangrijkste kinderboekenauteurs van het Verenigd
Koninkrijk. In haar prikkelende essay toont ze aan waarom je kinderboeken niet
de rug moet toekeren als je eenmaal volwassen bent, en dat het lezen van
kinderboeken je wereld alleen maar vergroot. Met een voorwoord van
Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel. ‘Rundell is ongelooflijk overtuigend
en herinnert je aan het wonder en de opwinding van het lezen, ontdekken en
leren. Op briljante, felle wijze bepleit ze haar zaak; haar taalgebruik en metaforen
zijn opwindend en fascinerend, en zeer leerzaam. Een waar genot om te lezen.’
Financial Times
This Step into Reading boxed set includes 12 full-color phonics readers featuring
Raphael, Donatello, Leonardo, and Michaelangelo of Nickelodeon's "Teenage
Mutant Ninja Turtles." Each book features a specific phonics concept that will
give boys and girls ages 3 to 7 the tools they need to begin reading on their own.
Ages 0+
Phonics Power!Teenage Mutant Ninja Turtles
Nikki mag in de zomervakantie op tournee met de Bad Boyz-band en haar
geheime liefde Brandon. Ze zit zelfs in de openingsact! Maar ze moet wel een
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kamer delen met de populaire, achterbakse MacKenzie... Op tourNEE! is deel 14
in de populaire en supergrappige serie Dagboek van een muts van Rachel
Renée Russell. Met in de hoofdrol Nikki Maxwell, blunderkoningin. Voor meiden
vanaf circa 10 jaar. Nikki kan niet wachten tot de zomervakantie begint: dan mag
ze op tournee met de populaire Bad Boyz-band en haar geheime liefde Brandon!
ZWIJMEL. Bovendien mag Nikki optreden in de openingsact! Maar wie heeft er
stiekem ook een plekje weten te bemachtigen in de tour? Die achterbakse
MacKenzie natuurlijk! Wanneer Nikki ontdekt dat zij ook nog haar kamergenoot
wordt, kan ze wel GILLEN! Wordt haar droomreis een totale NACHTMERRIE?
When the turtles discover a strange creature living in the sewers, they try to determine
whether it is friend or foe.
Vier kinderen gaan met hun vader op berejacht. Ze trotseren moedig de natuur, maar
dan staan ze opeens tegenover een echte beer! Prentenboek met paginagrote
aquarellen, afwisselend in zacht gekleurde en in grijze tinten. Voorlezen vanaf ca. 3
jaar.
Gevaarlijke monsters, bloedstollende actiescènes en een flinke dosis humor: hier is De
laatste helden op aarde! Tweeënveertig dagen geleden was Jack Sullivan een gewone
jongen met een gewoon leven. Maar nu is zijn wereld een TOTALE MONSTERZOMBIE-CHAOS. De stad is vernield en verlaten, en overal lopen er angstaanjagende
wezens rond. Maar Jack is er nog! Vanuit zijn coole boomhut beleeft hij iedere dag als
een soort videogame. Maar in zijn eentje is Jack geen partij voor alle monsters en
zombies. En al helemaal niet voor het gigantische en slimme monster Blarg. Dan
ontdekt Jack dat er nog meer kinderen in de stad zijn achtergebleven. En dat de
Monster-apocalyps veel leuker is als je vrienden om je heen hebt... ‘Gruwelijk leuk!
Bloedstollend en gigantisch grappig.’ – Jeff Kinney, Het leven van een loser
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