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Eens weggekwijnd (een Riley Paige Mysterie—Boek #6) Blake Pierce 2020-02-27 “Een
meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk gedaan bij het
ontwikkelen van personages met een psychologische kant die zo goed beschreven is dat we
voelen wat ze denken, hun angsten ervaren en meejuichen met hun succes. Het plot is zeer
pakkend en gedurende het hele boek vermakelijk. De wendingen van het verhaal houden je
wakker van de eerste tot de laatste pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over
Eens weg) EENS WEGGEKWIJND is boek #6 van de bestselling Riley Paige-mysteriereeks, die
begint met de #1 bestseller EENS WEG (Boek #1)! Mannen en vrouwen duiken dood op in de
buitenwijken van Seattle, vergiftigd door een mysterieuze chemische stof. Wanneer een patroon
wordt ontdekt en het duidelijk wordt dat er een verdraaide seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI
hun beste troef in: Special Agent Riley Paige. Riley wordt aangespoord om terug te keren naar het
heetst van de strijd, maar Riley, nog steeds opgeschrokken door de aanvallen op haar familie, is
terughoudend. Toch weet Riley dat ze geen andere keuze heeft naarmate de lichamen zich
ophopen en de moorden onverklaarbaarder worden. De zaak brengt Riley diep in de
verontrustende wereld van verpleeghuizen, ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en
psychotische patiënten. Terwijl Riley dieper in de geest van de moordenaar duikt, realiseert ze
zich dat ze op jacht is naar de meest angstaanjagende moordenaar van allemaal: iemand wiens
waanzin geen diepte kent - en die er misschien toch gewoon schokkend doorsnee uitziet. Een
hartverscheurend spannende, duistere psychologische thriller. EENS WEGGEKWIJND is boek #6 in
een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – dat je tot laat in de nacht zal
laten doorlezen. Boek #7 in de Riley Paige serie zal binnenkort beschikbaar zijn.
Photographer's Guide to the Sony DSC-RX100 IV Alexander S. White 2015-09-05 This book is
a complete guide to using the Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV camera, one of the most advanced,
but still pocketable, cameras available. With this book, author Alexander White provides users of
the RX100 IV with a manual covering all aspects of the camera’s operation. Using a tutorial-like
approach, the book shows beginning and intermediate photographers how to accomplish things
with the RX100 IV, and explains when and why to use the camera’s many features. The book
provides details about the camera’s shooting modes as well as its menu options for shooting,
playback, setup, and special eﬀects. The book covers all of the features of the RX100 IV that are
new for this model, including its electronic shutter, faster continuous shooting, 4K video recording,
and ability to shoot video at up to 960 frames per second for super slow-motion playback. The
book includes more than 450 color photographs that illustrate the camera’s controls, display
screens, and menus. The images also provide examples of photographs taken using the RX100
IV’s Scene mode, with settings optimized for subjects such as landscapes, sunsets, portraits, and
action shots; and the Creative Style and Picture Eﬀect menu options, with settings for altering the
appearance of images. The book also provides introductions to topics such as street photography,
astrophotography, and digiscoping. The book includes a full discussion of the video features of the
RX100 IV, which can shoot HD and 4K (ultra-HD) movies, and which oﬀers manual control of
exposure and focus during movie recording. The book also explains the camera’s numerous
features that are oriented for professional-level videography, including Picture Proﬁles that allow
adjustment of settings such as gamma curve, black level, knee, and detail. The book provides
detailed information about recording 4K video to an external video recorder using the “clean”
video output from the camera’s HDMI port. In three appendices, the book discusses accessories
for the RX100 IV, including cases, power sources, grips, and ﬁlter adapters, and includes a list of
websites and other resources for further information. The book includes an appendix with “quick
tips” on how to take advantage of the camera’s features in the most eﬃcient ways possible. This
guide to the RX100 IV includes a detailed index, so the reader can quickly ﬁnd needed information
about any particular feature or aspect of the camera.
Photographer's Guide to the Sony DSC-RX10 II Alexander S. White 2015-11-21 This book is a
complete guide to using the Sony Cyber-shot DSC-RX10 II camera, one of the most advanced
compact cameras available. With this book, author Alexander White provides users of the RX10 II
with a manual covering all aspects of the camera’s operation. Using a tutorial-like approach, the
book shows beginning and intermediate photographers how to accomplish things with the RX10 II,
and explains when and why to use the camera’s many features. The book provides details about
the camera’s shooting modes as well as its menu options for shooting, playback, setup, and
special eﬀects. The book covers all of the features of the RX10 II that are new for this model,
including its electronic shutter, faster continuous shooting, 4K video recording, and ability to
shoot video at up to 960 frames per second for super slow-motion playback. The book includes
more than 450 color photographs that illustrate the camera’s controls, display screens, and
menus. The images also provide examples of photographs taken using the RX10 II’s Scene mode,
with settings optimized for subjects such as landscapes, sunsets, portraits, and action shots; and
the Creative Style and Picture Eﬀect menu options, with settings for altering the appearance of
images. The book also provides introductions to topics such as street photography,
astrophotography, and digiscoping. The book includes a full discussion of the video features of the
RX10 II, which can shoot HD and 4K (ultra-HD) movies, with manual control of exposure and focus
during movie recording. The book also explains the camera’s numerous features for professionallevel videography, including Picture Proﬁles that allow adjustment of settings such as gamma
curve, black level, knee, and detail. The book provides detailed information about recording 4K
video to an external video recorder using the “clean” video output from the camera’s HDMI port.
In three appendices, the book discusses accessories for the RX10 II, including cases, power
sources, remote controls, and external ﬂash units, and includes a list of websites and other
resources for further information. The book includes an appendix with “quick tips” on how to take
advantage of the camera’s features in the most eﬃcient ways possible. This guide to the RX10 II
includes a detailed index, so the reader can quickly ﬁnd needed information about any particular
feature or aspect of the camera.
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla Gardens-serie, die zich
afspeelt in de Caraïben in de 18e eeuw. De jonge Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en
de gevolgen reiken verder dan ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd
door de liefde van haar moeder Nora en haar stiefvader. Ondanks het schandaal rondom haar
geboorte, heeft ze over aandacht van de planterszonen van het eiland niet te klagen. Maar
mannen laten haar volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en Victor
trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te lachen. Maar dan laat de jonge,
onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken van een grote fout, en opeens is ze nergens
meer zeker van – zelfs niet van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het tweede boek in de
Cascarilla Gardens-serie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar heerlijke NieuwZeelandse romans, onder andere de series De vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het
lied van de wolken’, ‘De roep van het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de gouden
kust’, ‘De schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).
Photographer's Guide to the Sony DSC-RX100 II Alexander S. White 2013-10-08 With the
release of the DSC-RX100 II camera, Sony has built upon the success of the earlier RX100 model,
adding a hot shoe, tilting LCD screen, Wi-Fi capability, upgraded digital sensor, and several other
enhancements. White Knight Press, which published a widely praised guide to the RX100, has
released this new guide book that addresses all of the new features of the RX100 II and includes a
full discussion of the many advanced features that are common to both camera models. With the
publication of Photographer’s Guide to the Sony DSC-RX100 II, author Alexander White provides
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users of the RX100 II with a guide to all operations, features, menus, and controls of the camera.
Using a patient, tutorial-like approach, the book shows beginning and intermediate photographers
not only how to accomplish things with the RX100 II, but when and why to use the camera’s many
features. The book does not assume specialized knowledge by the reader as it explains topics
such as autofocus, manual focus, depth of ﬁeld, aperture priority, shutter priority, exposure
compensation, white balance, and ISO sensitivity. The book provides full details of the camera’s
numerous shooting modes as well as its many menu options for shooting, playback, setup, and
special eﬀects. The book includes full coverage of the new features of the RX100 II, including the
use of the camera’s built-in capability to transfer images and videos over a wireless network and
to allow the camera to be controlled remotely by a smartphone or tablet. The book includes
approximately 400 photographs, most in full color, which illustrate the camera’s controls, shooting
screens, and menus. The images also provide examples of the types of photographs that can be
taken using the many creative settings of the camera, including the Photo Creativity settings,
which let the photographer alter the color processing of images; the Scene shooting mode, with
settings that are optimized for various subjects, including landscapes, portraits, and action shots;
the Creative Style and Picture Eﬀect menu options, which oﬀer dramatic options for altering the
appearance of images; and the camera’s strong array of features for continuous shooting and
shooting in dim lighting. In addition, the book goes beyond the bounds of everyday photography,
and provides introductions to more advanced topics such as infrared photography, street
photography, astrophotography, digiscoping, and macro photography. The book also includes a
full discussion of the video recording abilities of the RX100 II, which can shoot high-deﬁnition (HD)
video with stereo sound, and which oﬀers manual control of exposure and focus during movie
recording. In three appendices, the book provides information about accessories available for the
RX100 II, including cases, external ﬂash units, viewﬁnders, and ﬁlter adapters, and includes a list
of web sites and other resources for further information. Also, the book includes a detailed
appendix with helpful “quick tips” that give particular insights into how to take advantage of the
camera’s features in the most eﬃcient ways possible.
Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een zinderend en openhartig autobiograﬁsch boek
In een bocht van een slingerende weg tussen bos en olijfgaarden in Noord-Italië staat het huis dat
Alma’s ouders als ruïne kochten. Al in haar eerste levensjaar namen ze haar mee, en sindsdien
ging er geen zomer voorbij zonder het huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen dan in
Nederland. Alma’s vader werd er ziek en overleed het jaar daarna, een maand voordat ze naar
Italië zouden gaan. Het huis dat zo vervlochten was met hem, symboliseerde zijn afwezigheid, en
in de zomers daarna werd het gemis steeds heviger. Op verschillende momenten in Alma’s leven
liet de taal haar in de steek, nu wendt ze juist die taal aan om grip op de gebeurtenissen te
krijgen. In Bewaar de zomer neemt Alma Mathijsen de lezer mee naar de zomers in het huis waar
ze haar rouw leerde verstoppen tussen de spleten en waar ze ontdekte hoe ze zichzelf moest
laten vallen van de hoogste brug in de vallei. In dit zinderende en openhartige autobiograﬁsche
boek reﬂecteert Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en liefde.
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten van een
welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar ten
onrechte verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar
te verleiden, en blijkt ze bovendien geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse
accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door
hartstocht, maar door wraak...
Photographer’s Guide - Get the most from your Sony DSC-RX100 IV A. J. WRIGHT
2019-03-24 This book "Photographer's Guide - Get the most from your Sony DSC-RX100 IV" is a
2019 updated and comprehensive guide for using the most advanced yet portable Sony Cybershot DSC-RX100 IV camera. In this edition,I provide you the user of the RX100 IV a clear and well
illustrated manual that covers all functions and aspects of the RX100IV's operation. I have used a
tutorial-like approach so that both the beginner and intermediate photographers can accomplish
many amazing things with the camera. I take the pain to explain why and when to use the
camera's awesome features.
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,
directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op
te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het
laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander
kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert.
Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij
probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet
oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven en
zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Photographer's Guide to the Sony DSC-RX10 Alexander S. White 2014-03-21 In this
comprehensive guide book to the Sony DSC-RX10 camera, author Alexander White provides users
of the RX10 with a roadmap to all operations, features, menus, and controls of the camera. Using
a tutorial-like approach, the book shows beginning and intermediate photographers not only how
to accomplish things with the RX10, but when and why to use the camera's features. The book
does not assume specialized knowledge by the reader as it explains topics such as autofocus,
manual focus, aperture priority, shutter priority, exposure compensation, white balance, and ISO
sensitivity. The book discusses the camera's numerous shooting modes as well as its menu
options for shooting, playback, setup, and special eﬀects. The book includes complete coverage of
the Wi-Fi features of the RX10, including the capability to transfer images and videos over a
wireless network and to control the camera remotely with a smartphone or tablet. The book
includes more than 400 color photographs that illustrate the camera's controls, display screens,
and menus. The images also provide examples of the photographs that can be taken using the
RX10's Scene shooting mode, with settings that are optimized for various subjects, including
landscapes, portraits, and action shots; the Creative Style and Picture Eﬀect menu options, which
oﬀer dramatic options for altering the appearance of images; and the camera's features for
continuous shooting and shooting in dim lighting. In addition, the book provides introductions to
topics such as infrared photography, street photography, astrophotography, digiscoping, and
macro photography. The book includes a full discussion of the advanced video recording abilities
of the RX10, which can shoot high-deﬁnition video with stereo sound, with manual control of
exposure and focus during movie recording, and professional-level features such as zebra stripes
to gauge exposure and connections for external microphones and headphones. In three
appendices, the book provides information about accessories for the RX10, including cases,
external ﬂash units, and microphones, and includes a list of web sites and other resources for
further information. The book includes an appendix with "quick tips" on how to take advantage of
the camera's features in the most eﬃcient ways possible.
Scott Kelby's digitale fotograﬁe boek Scott Kelby 2012
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27 In het noorden
van New York worden vrouwen vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze wijze in kettingen
gehangen aangetroﬀen. Gezien de bizarre aard van de moorden – en het gebrek aan aanwijzingen
– wordt de FBI erbij geroepen en er is maar één agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special
Agent Riley Paige. Riley, die nog van slag is over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus
aannemen. Want ze is er nog steeds van overtuigd er dat een voormalig seriemoordenaar
rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de geest van een seriemoordenaar
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binnen te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op te lossen. En ze kan
gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys zoektocht brengt
haar dieper in de verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen,
psychiatrische inrichtingen en gevangenissen in een poging om zijn psychose helemaal te
doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen een ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel
weer zal toeslaan. Maar haar baan staat op de tocht en haar gezin is het doelwit... Met haar
kwetsbare geest die op instorten staat, zou het allemaal te veel voor haar kunnen worden – en te
laat. Eens gepakt is een duistere psychologische thriller met een spanning die je hartslag omhoog
jaagt. Het is het tweede boek in een aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd nieuw
personage – die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley Paigeserie is binnenkort beschikbaar.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de
doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door
een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de
politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen
meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden
overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt
geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe
groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome
herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoﬀer werd. Toch maakt dit juist dat
ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt
weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog
meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of
bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de
spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid",
onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Sony Cyber Shot Dsc Rx100 IV: A Guide for Beginners Scott Casterson 2016-05-11 The new Sony
Cyber-shot DSC-RX100 IV camera is the latest in Sony’s compact digital releases. It has been
referred to as the enhanced model to the RX100 III. As with this earlier RX100 III model and
others, the RX100 IV boasts critical acclaim and epitomizes Sony’s quest at innovation. The DSCRX100 IV, though similar to other models in the line, also boasts enhanced features and has
received rave reviews since its release to the public. Like the earlier models, it is outﬁtted with a
twenty-four- seventy millimeter equivalent lens (F1.8-2.8), the 2.36metre OLED pop-up electronic
viewﬁnder and the three inch display.
Sony RX100 III Frank Exner 2015-01
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netﬂix-hit Bridgerton
‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf
Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael
Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend
moment voor waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat
moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij
zich staande wist te houden, zo diep was hij getroﬀen door haar schoonheid. Helaas vond het
diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef.
Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in
hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun
vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie
Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische
romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de
Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’
Seattle Woman
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi Keeland
en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw
huis, nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop.
Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet
alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over om de rest van de
reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg
aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet
achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland
en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder
andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland
en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty oﬃce romance De
baas.
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt
lezers een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen
waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik
te overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de
klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten
wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden
die me had verkocht.
Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk 1 Marianne Busser 2009-09 Tien verhaaltjes
over koning Bobbel en zijn koningin. Ze beleven de gekste avonturen en blijven altijd optimistisch.
Met veel kleurige, vrolijke illustraties. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met een verhaal dat je raakt met
Onverwacht geluk, de nieuwe roman van Danielle Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij een
kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een
droom. Maar als ze plotseling zwanger raakt, weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze
terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt ze altijd pech te hebben in de liefde... Wanneer
Isabelle jaren later, na drie mislukte relaties maar drie prachtige dochters, toch ineens uit
onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk alles voor de wind te gaan. Maar hoe sterk is de
band tussen Isabelle en haar dochters als er een geheim uit het verleden aan het licht komt?
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan
weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het
Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de
vorige ﬁrst family die boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie.
Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten.
Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost,
verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een
'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En
een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en
alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de
vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem
van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare ﬁguren, geschikt
voor Hollywood.' Vrij Nederland
The Ultimate Hiker's Gear Guide, Second Edition Andrew Skurka 2017-03-07 Whether you're a
ﬁrst-time backpacker, an occasional weekend warrior, or a seasoned long-distance trekker, this
guide is a must for any backpacking, hiking, or camping trip. Supreme long-distance hiker Andrew
Skurka—accomplished adventure athlete, speaker, guide, and writer—shares his knowledge in
this essential guide to backpacking gear and skills. Skurka recounts what he's learned from more
than 30,000 miles of long-distance hikes, including the Appalachian, Paciﬁc Crest, and Continental
Divide Trails, and the 4,700-mile Alaska-Yukon Expedition. A show-and-tell guide to clothing,
footwear, backpacks, shelter and sleep systems, camp stoves, and more, as well as tips on foot
care, campsite selection, and hiking eﬃciency, this single book contains all the knowledge you'll
need to hit the trail. This second edition features 16 new pages (including food on the trail and
other essentials), and updates all gear recommendations.
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van een
visser en zijn dochter, die al een tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine
vissersboot de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen.
Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het
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verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden op zee: een kleine
gemeenschap van met elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment. Niet
iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden dokter, ingenieur,
bankier of ondernemer. Wanneer het water breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie
is - voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij tot een
nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door
Chris de Stoop, die de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt
hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal
buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis
kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een
beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoﬀers wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot
Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo
geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus
dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
Het Photoshop kanalen boek S. Kelby 2009
De verre horizon Santa Monteﬁore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill
in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge
Margot Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een
boek over de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn
rekeningen met enkele familieleden te vereﬀenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de
plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader
verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich
geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met de charmante
en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl
van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met
regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een
aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Monteﬁore doet je vergeten waar en met wie je bent.’
Libelle
Style your Life Lonneke Nooteboom 2020-04-15 Nederlands populairste styliste verrast je met
haar humor, persoonlijke anekdotes en natuurlijk haar geweldige stijladvies! Style your life van
Lonneke Nooteboom is een unieke combinatie van stijlgids én motivatiehandboek. De fashion en
celebrity styliste laat met dit boek niet alleen zien hoe je de knapste versie van jezelf kunt zijn,
maar inspireert ook om voor jezelf te kiezen. Lonneke deelt haar persoonlijke en inspirerende
verhaal over het najagen van haar droom, geeft een uniek kijkje in haar drukke leven en laat je
natuurlijk niet in de steek wat stylingtips en -tricks betreft! Het boek bevat praktische tips over
het combineren van een druk werkleven met een gezin, me-time en sporten, over het bijhouden
van je agenda en over keuzes maken en groeien op businessgebied. Daarnaast geeft Lonneke
natuurlijk ook haar beautygeheimen en favoriete shopadresjes prijs, vertelt ze je alles over haar
verzameling vintage treasures en legt ze haarﬁjn uit wat haar unieke stylingmethode nu precies
inhoudt. Kortom: met Style your life vind je de (levens)stijl die bij je past!
Photographer's Guide to the Sony DSC-RX100 V Alexander S. White 2016-12-08 Guide book
for Sony DSC-RX100 V camera
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny ThijssingBoer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met
haar jeugdvriend Geert over alles te kunnen praten, tot het moment dat een onbekende
jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door het leven zelf en probeert
in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt, maar tegelijkertijd weet
zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende streekromanauteur. Van
haar hand verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I wordt overrompeld
door een revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware
gevechten. De revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De Potter,
winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België worden, maar de republikeinen
verhinderen dat. De revolutionairen voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de
republikeinen ten slotte geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk
ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet op. Een
masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus en
meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor
iedereen die geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.
Scott Kelby over digitale fotograﬁe Scott Kelby 2007
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is een
geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is de
opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door
een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar schept tegelijk
uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op losse schroeven,
structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te
voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert.
Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRTjournalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we
onze economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing?
Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika
herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe overwinnen
we mentaal deze crisis?
Photographer's Guide to the Sony DSC-RX100 VII Alexander White 2019-09-29 This book is a
complete manual for users of the Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII camera, one of the most
advanced, but still pocketable, cameras available. With this book, author Alexander White
provides users of the RX100 VII with a guide to all aspects of the camera’s operation, including its
many advanced settings for autofocus and exposure control. Using a tutorial-like approach, the
book shows beginning and intermediate photographers how to take still images and record video
with the RX100 VII, and explains when and why to use the camera’s many features. The book
provides details about the camera’s automatic and advanced shooting modes, including
continuous shooting at rates as fast as 20 frames per second, with short bursts as fast as 90
frames per second, as well as its numerous menu options for shooting, playback, and setup. The
book includes information about using Wi-Fi and Bluetooth connections for image transfer, remote
control, and adding location information to images. The book has more than 500 color
photographs or illustrations that help explain the camera’s menus, shooting screens, and
features. These images include examples of photographs taken using the RX100 VII’s Scene
mode, with settings optimized for subjects such as landscapes, sunsets, portraits, low-light, and
action shots; and the Creative Style and Picture Eﬀect menu options, with settings that alter the
appearance of images. The book also provides introductions to topics such as street photography,
astrophotography, and digiscoping, with photographic examples. The book includes a full
discussion of the video features of the RX100 VII, which can shoot HD and 4K (ultra-HD) movies,
and which oﬀers manual control of exposure and focus during movie recording. The book explains
the camera’s numerous features that are useful for professional-level videography, including
Picture Proﬁles that allow adjustment of settings such as gamma curve, black level, knee, and
detail. The book provides detailed information about recording 4K video to an external video
recorder using the “clean” video output from the camera’s HDMI port. In three appendices, the
book discusses accessories for the RX100 VII, including cases, power sources, grips, remote
controls, and ﬁlter adapters, and includes a list of websites and other resources for further
information. The book includes an appendix with “quick tips” on how to take advantage of the
camera’s features in the most eﬃcient ways possible. This guide to the RX100 VII includes a
detailed index, so the reader can quickly ﬁnd needed information about any particular feature or
aspect of the camera.
De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben mijn vader gevangengenomen. Hierna zullen ze
mij gevangen nemen, behalve als ik inga op hun eisen. De machtigste man van Italië
neerschieten. Cato Marino. De man wordt overal begeleid door zijn beveiligingsteam. Zijn fort in
Toscane is ondoordringbaar. Hij is de meest paranoïde man van het land. En het was onmogelijk
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pad tot hij een of andere vreemde tegenkwam waar hij het goed mee kon vinden. Een verdomd
lekkere vreemde, Ryker. We ﬂirtten met elkaar waarna hij direct op zijn doel afging en me bij hem
thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen zeggen, maar ik had die avond al een date. Maar hij
vroeg me niet of ik een andere keer kon. Ik verborg mijn verontwaardiging en ging door met mijn
leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer tegen op een manier die ik nooit had verwacht. Hij was
nog steeds net zo sexy en charmant, en dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had. Omdat ik
die avond zijn date wilde zijn.
Photographer's Guide - Get The Most From Your Sony DSC-RX100 IV A J Wright
2020-03-31 This book, Photographer's Guide - Get the most from your Sony DSC-RX100 IV, is a
comprehensive guide for using the most advanced yet portable Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV
camera. In this book, I provide you, the user of the RX100 IV with clear and well illustrated manual
that covers all functions and aspects of the RX100IV's operation. I have Used a tutorial-like
approach so that bothe the beginner and intermediate photographers can accomplish many
amazing things with the camera. I take the pain to explain why and when to use the camera's
awesome features. The book provides details about the camera's shooting modes as well as its
menu options for shooting, playback, setup, and special eﬀects. The book covers all of the
features of the RX100 IV that are new for this model, including its electronic shutter, faster
continuous shooting, 4K video recording, and ability to shoot video at up to 960 frames per
second for super slow-motion playback. The book includes more than 450 color photographs that
illustrate the camera's controls, display screens, and menus. The images also provide examples of
photographs taken using the RX100 IV's Scene mode, with settings optimized for subjects such as
landscapes, sunsets, portraits, and action shots; and the Creative Style and Picture Eﬀect menu
options, with settings for altering the appearance of images. The book also provides introductions
to topics such as street photography, astrophotography, and digiscoping. The book includes a full
discussion of the video features of the RX100 IV, which can shoot HD and 4K (ultra-HD) movies,
and which oﬀers manual control of exposure and focus during movie recording. The book also
explains the camera's numerous features that are oriented for professional-level videography,
including Picture Proﬁles that allow adjustment of settings such as gamma curve, black level,
knee, and detail. The book provides detailed information about recording 4K video to an external
video recorder using the "clean" video output from the camera's HDMI port.
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb
verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en
ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots een onverwachte wending neemt, dringt het tot
me door dat de waarheid aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat
maakt het een miljoen keer erger.
David Busch's Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV David D. Busch 2016-03-15

dat ik hem in mijn eentje zou kunnen uitschakelen. Als ik mijn vader wil redden, heb ik maar één
optie. Ervoor zorgen dat ik in Cato's bed kom ... en daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet over de
Barsetti’s, maar speelt zich wel af in hetzelfde universum. Er zijn gastoptredens van Crow Barsetti
en Bones jr.**
Sony Cyber-shot Dsc-rx100 Mark Dawn 2015-01-21
Photographer's Guide to the Sony DSC-RX100 VI Alexander White 2018-09-05 This book is a
complete manual on the Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI camera, one of the most advanced, but
still pocketable, cameras available. With this book, author Alexander White provides users of the
RX100 VI with a guide to all aspects of the camera’s operation. Using a tutorial-like approach, the
book shows beginning and intermediate photographers how to take still images and record video
with the RX100 VI, and explains when and why to use the camera’s many features. The book
provides details about the camera’s automatic and advanced shooting modes, including burst
shooting at rates as fast as 24 frames per second, as well as its numerous menu options for
shooting, playback, and setup. The book includes information about using Wi-Fi and Bluetooth
connections for image transfer, remote control, and adding location information to images. The
book has more than 500 color photographs or illustrations that help explain the camera’s menus,
shooting screens, and features. These images include examples of photographs taken using the
RX100 VI’s Scene mode, with settings optimized for subjects such as landscapes, sunsets,
portraits, low-light, and action shots; and the Creative Style and Picture Eﬀect menu options, with
settings that alter the appearance of images. The book also provides introductions to topics such
as street photography, astrophotography, and digiscoping, with photographic examples. The book
includes a full discussion of the video features of the RX100 VI, which can shoot HD and 4K (ultraHD) movies, and which oﬀers manual control of exposure and focus during movie recording. The
book explains the camera’s numerous features that are useful for professional-level videography,
including Picture Proﬁles that allow adjustment of settings such as gamma curve, black level,
knee, and detail. The book provides detailed information about recording 4K video to an external
video recorder using the “clean” video output from the camera’s HDMI port. In three appendices,
the book discusses accessories for the RX100 VI, including cases, power sources, grips, remote
controls, and ﬁlter adapters, and includes a list of websites and other resources for further
information. The book includes an appendix with “quick tips” on how to take advantage of the
camera’s features in the most eﬃcient ways possible. This guide to the RX100 VI includes a
detailed index, so the reader can quickly ﬁnd needed information about any particular feature or
aspect of the camera.
Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het verhaal. Ik was mijn Duitse Herdershond aan het
uitlaten in het park toen die ervandoor ging en de riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over het
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