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Roosje moet mee Imme Dros 1992 Roosje vindt het niet fijn om altijd
met haar ouders op vakantie te gaan, zij blijft liever thuis. Haar vriendje
Bart vindt het wel leuk om mee naar de sneeuw te gaan. Vanaf ca. 8 jaar.
Troost der kwijnende of Nieuwe verhandeling over de gemoedsonsteltenissen en kwaelen ... Isfridus Thys 1817
The Nikon Creative Lighting System, 3rd Edition Mike Hagan 2015-05-30
Mastering Nikon Speedlights Alan Hess 2015-08-05 Mastering Nikon
Speedlights is the most comprehensive guide available for anyone using
or wanting to learn more about the Nikon Creative Lighting System
(CLS). Starting with an exploration of how to work with light, the book
teaches you everything you need to know about understanding the
direction and intensity of light, using light meters and metering modes,
controlling exposure, and much more. You’ll learn the specifics of how to
use the full range of Nikon Speedlights and accessories, including past
and current models of cameras and CLS compatible flashes—and in the
process you’ll find out how to get the best shots with your gear, whether
you have a whole box of equipment or just the basics. The book includes
practical, real-world photo shoots—portraits, action shots, and product
photography—starting with one light and gradually working up to
multiple lights so you can observe the progression of the light from one
flash to many. No matter what your subject or shooting scenario,
Mastering Nikon Speedlights is an essential resource that teaches you
how to produce the light you need to achieve great results. Offers a
thorough discussion of the qualities of light, how the camera measures
light, and the settings needed to record an image with proper exposure
Provides a complete overview of all the components that make up the
Nikon Creative Lighting System, outlining how to use the different
Speedlights and accessories to correspond with each camera’s unique
capabilities Covers how to use the Nikon Speedlights off the camera
using the Advanced Wireless Lighting (AWL) features built into the
Creative Lighting System Features several examples of real photo shoots,
showing you how to take great photos in a variety of situations, building
from one flash up to multiple flashes
Nikon Creative Lighting System Digital Field Guide Benjamin Edwards
2012-02-15 Detailed coverage of the three high-end speedlights built
exclusively for new Nikon SLRs Nikon speedlights put creative control of
flash at the photographer's command, and with Nikon's Creative Lighting
System, flash control is practically intuitive and possibilities are
seemingly endless. However, setting up, synchronizing the equipment,
and determining lighting ratios can be a daunting task. This new edition
of a bestseller puts your mind at ease in a flash. Award-winning
photographer Benjamin Edwards begins with the basics and demystifies
the complexities of using multiple speedlights, adjusting flash outputs,
and setting up a wireless studio in an understandable, approachable way.
Teaches you how to fill in shadows, reveal detail, and add a sense of
motion or visual effects to your images, all with automatic ease and total
wireless control Includes coverage of other Creative Lighting System
components such as Nikon's wireless commander and macro speedlights
Explores the basic functions of the SB-910, continues with the SB-700
and the similar, but less expensive, SB-600 Boasts unique, detailed
advice on lighting specific subjects: weddings, pets, product shots,
corporate locations, portraits, large groups, sports, and much more
While the Nikon Creative Lighting System speedlights are like having a
low cost, wireless, studio lighting system that's portable enough to fit in
a camera bag, this invaluable guide does fit in your camera bag and goes
where you go to help you take control of this amazing lighting system.
Le guide complet du Nikon D90 Laurence Huriaux 2009-02-16 "Le
reflex numérique amateur Nikon D90 impressionnera tout photographe
souhaitant multiplier ses possibilités de création. Mais exploiter 100% de
ses fonctions relève du défi pour un photographe amateur ! Laurence
Huriaux met son expérience à la disposition de tous, débutants ou
amateurs avertis en photo, pour vous permettre d’utiliser toutes les

Nikon D3000 Simon Stafford 2009-11-03 - Nikon’s newest entry-level
model: well-priced, a great value, and sure to be a big seller with the
general public - Covers the new and exclusive Guide Mode Feature,
which displays selectable menus in the LCD that guide photographers
step by step through the settings - Stafford is the technical editor of
Nikon Owner magazine, a lifelong Nikon shooter, a contributor to several
photo magazines, and the author of more than 13 Magic Lantern Guides
Nikon D90 Laurence Huriaux 2009-02-16
Scott Kelby over digitale fotografie Scott Kelby 2007
Nikon Creative Lighting System Digital Field Guide J. Dennis Thomas
2009-10-01 A full-color, go-anywhere guide to Nikon's entire array of
creative lighting possibilities Nikon's Creative Lighting System is like
having a low-cost, wireless, studio lighting system that's portable enough
to fit into a camera bag. Although the possibilities are endless and
exciting, setting up, synchronizing the equipment, and determining
lighting ratios can be a bit overwhelming. Luckily, this Digital Field
Guide has been completely updated to shed some light on the situation!
Beginning with the basic functions of the Nikon SB-900, the SB-800, and
the SB-600, the author then goes on to demystify the complexities of
using multiple speedlights, adjusting flash outputs, and setting up a
wireless studio. Clearly explains how to get the best results when using
multiple speedlights Includes examples and unique advice on how to
light specific subjects, such as weddings, wildlife, portraits, product
shots, and corporate locations Covers other Creative Lighting System
components, such as Nikon's wireless commander and macro speedlights
With this handy, on-the-go guide, you'll no longer be in the dark on
Nikon's Creative Lighting System.
British Journal of Photography 2009
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
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de
bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft
haar hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar
man een bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon
geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is het een
groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is
dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar
draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge
Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te
halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze
voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet
weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten
terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
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facettes de votre appareil. Le matériel, le réglage, les paramètres
essentiels... tout cela n’aura bientôt plus de secret pour vous !".
The Hot Shoe Diaries Joe McNally 2009-03-03 When it comes to
photography, it’s all about the light. After spending more than thirty
years behind the lens—working for National Geographic, Time, Life, and
Sports Illustrated—Joe McNally knows about light. He knows how to talk
about it, shape it, color it, control it, and direct it. Most importantly, he
knows how to create it...using small hot shoe flashes. In The Hot Shoe
Diaries, Joe brings you behind the scenes to candidly share his lighting
solutions for a ton of great images. Using Nikon Speedlights, Joe lets you
in on his uncensored thought process—often funny, sometimes serious,
always fascinating—to demonstrate how he makes his pictures with these
small flashes. Whether he’s photographing a gymnast on the Great Wall,
an alligator in a swamp, or a fire truck careening through Times Square,
Joe uses these flashes to create great light that makes his pictures sing.
Popular Photography 2010
Nikon D90 Corey Hilz 2012-09-10 Just bought a Nikon D60 and looking
to combine practical know-how with inspiration? This one-stop, easy-toread guide covers all the basic functions of the camera, and everything
beyond. Inside, you'll find detailed explanations of every control and
every feature, including full-color illustrations showing how changing
each setting will affect your photos. But this book's greatest strength
isn't its focus on the camera; it's the detailed, easy-to-follow instruction it
offers on using your camera to take superior photographs. The lens, the
subject matter, the light - all these variables are covered in depth, and
always in the context of the Nikon D60. Written by a widely acclaimed
photographer and photography instructor, the Nikon D60 Digital Camera
Guide shows you how to get the shots you can see in your head but have
never been able to capture with a camera. *Get up and running in five
minutes with the quick start guide *Profit from dozens of tips and tricks
*Master all of your camera's many features and controls *See first-hand
how different settings affect your photos *Refine and manage your
photos using the Nikon photo software *Be inspired by hundreds of
gorgeous, full color photographs, and learn how to get the same effects
in your own shots
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk
feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler
O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van
maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft
trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij
met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat
Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut
niet laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt.
Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft.
Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks
samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit
iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal
opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er
iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is
alles anders...
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp!
Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers
welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna
vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord
was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de
eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het
heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een
uitgesproken mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig
columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een
wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd.
Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat
het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel?
Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje.
Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist
zijn zwakte?
Nikon D5000 - Magic Lantern Guides Simon Stafford 2009-09 Cut
through the clutter with this guide written specifically for your Nikon
D5000 D-SLR. Packed with diagrams, instructions, and tips, Magic
Lantern is a perenially popular choice for photographers seeking to
master their cameras. Sturdy with laminated covers for long life and
sized for portability, Magic Lantern Guides cover all camera features and
functions and include insider techniques from photographer/authors who
shoot with the camera.
Light and Shoot 50 Fashion Photos Chris Gatcum 2014-10-24 First
published in 2011. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an
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informa company.
Wedding Photojournalism: The Business of Aesthetics Paul D Van Hoy
2011-02-15 This valuable resource focuses on what professional wedding
photographers need to do to stay competitive and continue winning new
assignments, despite an array of challenges. Though wedding budgets
are often subject to cuts, photographers will learn how to finesse their
operations, improve their marketing, and convert client contacts into
reliable job streams. By running a lean business with few excess costs,
this step-by-step guide lays out how wedding photographers can draw
attention to their studio, generate demand, and create a brand that
complements and promotes their unique vision. Included areÊtips for
improving search-engine optimization, marketing, pricing, packaging,
and contracts toÊenable aspiring and experienced professionals alike to
follow their passions to success.
Vleugels Claire Corbett 2012-08-07 Als de wereld zou bestaan uit
vliegers en niet-vliegers, hoe ver zou jij gaan om te kunnen vliegen? De
wereld in Vleugels is een wereld waarin de oeroude droom van de mens
om te kunnen vliegen werkelijkheid is geworden, dankzij de wetenschap
en genetische manipulatie – en geld, veel geld. De wereld is verdeeld in
vliegers en niet-vliegers en het gat tussen de twee groepen wordt groter
naarmate de vliegers zich in alle opzichten willen onderscheiden van de
niet-vliegers. Peri breekt los van een jeugd vol ontberingen en komt naar
de stad, vastbesloten om letterlijk boven haar verleden uit te stijgen, zich
vleugels aan te meten en zich te voegen bij de elite. Om die ambitie waar
te kunnen maken, moet ze een hoge prijs betalen. Haar keuze om met
het jongetje waar ze als nanny voor zorgt te vluchten, is daarom des te
opmerkelijker, want het voert haar ver weg van haar leven vol privileges.
Aan Zeke Fowler, een vleugelloze privédetective, de ondankbare taak om
voor de steenrijke ouders Peri op te sporen en hun zoontje terug te
halen. Voel de vreugde, de angst en de pure inspanning van het vliegen –
langs duizelingwekkende wolkenkrabbers, door wilde stormen en
overweldigende natuur – in deze prachtige, uitdagende en uiterst
fantasievolle debuutroman Vleugels van de Australische Claire Corbett.
Nikon D90 Simon Stafford 2009 A guide to the Nikon D90 camera
describes the camera's controls, lighting, composition, lenses, and ways
to download and edit photographs.
The Digital Photography Book Scott Kelby 2009-02-02 Scott Kelby,
author of the groundbreaking bestseller “The Digital Photography Book,
Vol. 1” is back with an entirely new book that picks up right where Vol. 1
left off. It’s more of that “Ah ha—so that’s how they do it,” straight-tothe-point, skip the techno jargon; packed with stuff you can really use
today, that made Vol. 1 the world’s bestselling book on digital
photography. In Volume 2, Scott adds entirely new chapters packed with
Plain English tips on using flash, shooting close up photography, travel
photography, shooting people, and even how to build a studio from
scratch, where he demystifies the process so anyone can start taking proquality portraits today! Plus, he's got full chapters on his most requested
topics, including loads of tips for landscape photographers, wedding
photographers, and there's an entire chapter devoted to sharing some of
the pro's secrets for making your photos look more professional, no
matter what you're shooting. This book truly has a brilliant premise, and
here’s how Scott describes it: “If you and I were out on a shoot, and you
asked me, ‘When I use my flash, the background behind the person I’m
shooting turns black. How do I fix that?’ I wouldn’t give you a lecture on
flash ratios, or start a discussion on flash synchronization and rear
curtain sync. I’d just say “Lower your shutter speed to 1/60 of a second.
That should do it” Well, that’s what this book is all about: you and I out
shooting where I answer questions, give you advice, and share the
secrets I’ve learned just like I would with a friend—without all the
technical explanations and techie photo speak.” Each page covers a
single concept on how to make your photography better. Every time you
turn the page, you’ll learn another pro setting, tool, or trick to transform
your work from snapshots into gallery prints. If you’re tired of taking
shots that look “okay,” and if you’re tired of looking in photography
magazines and thinking, “Why don’t my shots look like that?” then this is
the book for you. This isn’t a book of theory—full of confusing jargon and
detailed concepts. This is a book on which button to push, which setting
to use, and when to use it. With nearly another 200 of the most closely
guarded photographic “tricks of the trade,” this book gets you shooting
dramatically better-looking, sharper, more colorful, more professionallooking photos every time.
Magazijn van handelsrecht 1895
Het laatste woord Alena Graedon 2014-06-03 In een nabije toekomst
waarin boeken collector s items zijn geworden en technologie ons leven
beheerst, breekt een mysterieus virus uit waardoor mensen wartaal
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beginnen uit te slaan.Terwijl het virus om zich heen grijpt, zoekt Ana
wanhopig naar haar vader Doug. Doug werkte aan de laatste gedrukte
editie van de North American Dictionary of the English Language toen hij
plotseling verdween. Met zijn verdwijning lijkt ook het lemma waarin hij
werd genoemd te zijn gewist. Samen met de verlegen lexicograaf Bart
moet Ana haar weg zien te vinden in een wereld waarin communicatie
allengs onmogelijk wordt en iedereen om haar heen een reden lijkt te
hebben om tegen haar te liegen.Het laatste woord is een filosofische
parabel over leven in een digitaal tijdperk, een literaire thriller voor
liefhebbers van taal en een prachtige liefdesgeschiedenis.
De rat van Amsterdam Pieter Waterdrinker 2020-07-14 In De rat van
Amsterdam vertelt de 42-jarige Ruben Katz vanuit een Nederlandse
gevangeniscel over zijn leven. Met vervalste Joodse identiteitspapieren
wil het gezin Katz in 1990 de hoofdstad van de Sovjetrepubliek Letland
verruilen voor Tel Aviv, maar blijft uiteindelijk hangen in Amsterdam.
Terwijl moeder het verdriet om hun in Riga begraven dochter Liza
nauwelijks te boven komt en steeds verder wegkwijnt, proberen vader en
zoon Katz ieder op hun eigen manier zo snel mogelijk te integreren.
Vader Katz begint een instituut voor Duitse taal- en letterkunde, terwijl
Ruben Katz na zijn rechtenstudie voor de Nationale Armenloterij gaat
werken, een filantropisch rattenbolwerk. Zijn obsessie voor Phaedra, een
borderline-achtig meisje en dochter van de puissant rijke loterijbaas,
voert Ruben Katz uiteindelijk naar het moderne Rusland, waar hij lid
wordt van het ‘Siberisch Front’, een schimmige organisatie van
Europeanen die Moskou verkiezen boven Brussel.
Lighting Itu Mudah! Enche Tjin Menguasai lighting ituu bukan bakat,
melainkan hasil belajar dan praktik. Selain exposure, komposisi, dan
momen, salah satu faktor penting untuk menentukan kesuksesan sebuah
foto adalah PENCAHAYAAN atau yang sering disebut lighting. Dengan
pencahayaan yang baik, foto akan terlihat lebih menarik serta dapat
menyampaikan suasana dan pesan yang diinginkan sang pengambil
gambar. Banyak penghobi fotografi yang mengabaikan lighting karena
dianggap terlalu sulit dan memakan biaya mahal. Asumsi itu kerap
menjadi penghalang untuk mendapatkan hasil foto yang lebih maksimal.
Jika selama ini kamu menganggap lighting cukup rumit, dengan buku ini
kamu akan mendapatkan sudut pandang baru. Buku ini membahas
prinsip dan teknik dasar lighting secara tuntas. Dilengkapi dengan
ilustrasi alat, pemosisian alat, serta berbagai contoh hasii foto yang
memanfaatkan lighting secara tepat, buku ini semakin mudah untuk
dipahami, bahkan untuk pemula. Temukan cara membuat kreasi foto
yang unik dan maksimal dengan pemanfaatan prinsip dan teknik lighting
yang tepat. Lighting itu Mudah!
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde coronapandemie 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 VRT-journalist 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?
Shoot to Thrill Derek Pell 2009-09-18 Shoot to Thrill “If you’re looking
for a fresh, offbeat style, you’ll enjoy this book.” --John Nack If you’re
packin’ heat and a D-SLR, SHOOT TO THRILL is like having a bulletproof vest. Loaded with tips, dames, laughs, tales of noir, and photos
shot from the hip! HARD TIMES, TOUGH TALK, HARD-BOILED
SOLUTIONS A BOOK TO INSPIRE AMATEURS & PROS ALIKE. Written
in the style of a pulp detective novel, this book goes beyond the
mechanics of shooting and teaches us all how to “see” with a fresh
vision. Shoot to Thrill teaches creative techniques such as Achieving
dramatic film noir lighting Getting the ring flash look (the rage in fashion
photography) Experimenting with High Dynamic Range Imaging (HDRI)
Capturing breaking news, and a lot more Offers valuable “two-fisted tips”
on how to score killer shots—from still life to action.
Laat me zingen Lizzie van den Ham 2020-12-11 Nu Lily weet dat Chris
verliefd op haar is, wordt ze geconfronteerd met harde keuzes die ze
moet maken. Als ze haar hart zou durven volgen, zou de keuze eenvoudig
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zijn: dan zou ze Christiano Gomez beter leren kennen en een punt zetten
achter de relatie met de jongen die ze al zo lang kent. Heeft Lily de moed
om haar gevoelens te laten spreken en alles op het spel te zetten om
Chris in haar leven binnen te laten? En als ze dat doet, loopt ze dan geen
enorm risico om haar toekomst te vergooien..? 'Laat me zingen' is het
derde en laatste deel in de Dans met me-serial, de nieuwe serie van
Lizzie van den Ham.
Scott Kelby's digitale fotografie boek Scott Kelby 2012
Popular Photography 2008-12
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte
van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun
huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en
een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven
van New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen
opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het
pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve
omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper
vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan
breekt een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat
nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen.
Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
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 exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye
genieten van hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht
samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met
elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye
realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft
dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets
zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een
kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als
vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander
meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing
neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij
alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter niet
gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol
verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het
op een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt
het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn
appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal
dit voor hun onderlinge relatie betekenen?
Popular Photography 2008-11
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste
kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe
Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe,
superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige
dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...
Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te
zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc
Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen,
is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat
Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford,
opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil
hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de
magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07 Huurmoord van Chris Bradford
Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn
gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door
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criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische
miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het
welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere
plannen en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn
vaders enige zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason
een schild vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste
missie waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een
sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn…
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'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te
combineren in deze action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris
Bradford verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag
Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de krijger De
weg van het zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van
water De ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
Tijdschrift voor zendingswetenschap 1883
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