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introductions to more advanced topics such as infrared photography, street photography, macro photography and
Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een zinderend en openhartig autobiografisch boek In een bocht van

creating 3D (three-dimensional) images that can be viewed with conventional red and blue 3D glasses. The book

een slingerende weg tussen bos en olijfgaarden in Noord-Italië staat het huis dat Alma’s ouders als ruïne kochten.

also includes a full discussion of the video recording abilities of the PowerShot S95, which can record high-

Al in haar eerste levensjaar namen ze haar mee, en sindsdien ging er geen zomer voorbij zonder het huis waar

definition (HD) video with stereo sound. In three appendices, the book provides information about accessories

alles zich intenser af lijkt te spelen dan in Nederland. Alma’s vader werd er ziek en overleed het jaar daarna, een

available for the camera, sets forth a list of useful web sites and other resources for further information, and

maand voordat ze naar Italië zouden gaan. Het huis dat zo vervlochten was met hem, symboliseerde zijn

includes a section with helpful "quick tips" that give particular insights into how to take advantage of the camera's

afwezigheid, en in de zomers daarna werd het gemis steeds heviger. Op verschillende momenten in Alma’s leven

advanced features in the most efficient ways possible. The book includes a detailed Table of Contents and a full

liet de taal haar in de steek, nu wendt ze juist die taal aan om grip op de gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de

Index, so the reader can quickly find needed information about any particular feature or aspect of the camera.

zomer neemt Alma Mathijsen de lezer mee naar de zomers in het huis waar ze haar rouw leerde verstoppen

Aquitanië Eva García Sáenz de Urturi 2021-06-22 De ontdekking van deze roman is toch wel het personage van

tussen de spleten en waar ze ontdekte hoe ze zichzelf moest laten vallen van de hoogste brug in de vallei. In dit

Eleonora, die moediger is dan menig man in haar tijd.’ - El Correo over Aquitanië, land van water 1137. De hertog

zinderende en openhartige autobiografische boek reflecteert Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en

van Aquitanië – de meest welvarende regio van Frankrijk – wordt dood aangetroffen in Compostella. Het lijkt op

liefde.

een complot en zijn dochter Eleonora zint op wraak. Daarom trouwt zij met de zoon van degene die volgens haar

Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het verhaal. Ik was mijn Duitse Herdershond aan het uitlaten in het

de moordenaar van haar vader is: Lodewijk VI, koning van Frankrijk. Maar de koning sterft tijdens de bruiloft

park toen die ervandoor ging en de riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over het pad tot hij een of andere

van zijn zoon onder gelijke verdachte omstandigheden. Eleonora en Lodewijk VII zullen samen moeten uitvinden

vreemde tegenkwam waar hij het goed mee kon vinden. Een verdomd lekkere vreemde, Ryker. We flirtten

wie hem, als onervaren koning, op de troon wil hebben. Tientallen jaren voor de dood van de hertog van

met elkaar waarna hij direct op zijn doel afging en me bij hem thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen zeggen,

Aquitanië wordt een onbekende jongen door zijn vijf moeders achtergelaten in een bos. Misschien is hij een

maar ik had die avond al een date. Maar hij vroeg me niet of ik een andere keer kon. Ik verborg mijn

monster, of misschien een heilige... maar de kleine jongen overleeft en zal uiteindelijk een van de meest

verontwaardiging en ging door met mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer tegen op een manier die ik

uitzonderlijke mannen van middeleeuws Europa worden. Deze roman overspant een eeuw vol wraak, bedrog en

nooit had verwacht. Hij was nog steeds net zo sexy en charmant, en dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had.

strijd, en beschrijft op overweldigende wijze het mysterie rond de drie personen die het begin vormen van wat

Omdat ik die avond zijn date wilde zijn.

later Europa zal worden genoemd. ‘Als het schrijven van een roman is als het bouwen van een kerk, dan heeft

Photographer's Guide to the Canon Powershot S95 Alexander S. White 2011-04 This book, a complete guide to the

Garcia een kathedraal gebouwd. Een fantastisch, perfect gecomponeerd middeleeuws kunstwerk. Het is de roman

operation and features of the Canon PowerShot S95, is a follow-up to the author's earlier guides to advanced

waarvan ik zou willen dat ik hem had geschreven.’ – Juan Eslava Galán

compact digital cameras, including the Leica D-Lux 4 and D-Lux 5, and the Panasonic Lumix LX3 and LX5. The

Scott Kelby's digitale fotografie boek Scott Kelby 2012

new book, like the earlier ones, explains all operations, features, menus, and controls of the camera in clear

Alleen hij Andrew Gross 2017-11-14 Andrew Gross heeft met ‘Alleen hij’(The One Man)een bloedstollende en

language, providing guidance not only about how to accomplish things with the camera, but when and why to use

aangrijpende thriller geschreven waarin de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en die van

certain features. The book does not assume any specialized knowledge by the reader, but adopts a patient and

Auschwitz in het bijzonder centraal staan. 1944. Terwijl in Europa de Tweede Wereldoorlog voortduurt, werken

helpful tone in explaining topics such as autofocus, manual focus, depth of field, aperture priority, shutter priority,

de Amerikanen uit alle macht aan het Manhattanproject. De code die ontbreekt is ontwikkeld door de Poolse

HDR (High Dynamic Range) photography, and RAW files. The book's more than 170 color photographs provide

natuurkundige Alfred Mendl, die uit het getto van Warschau op transport naar Auschwitz is gezet. De jonge Pool

illustrations of the camera's controls and menus, and also include examples of the various types of photographs that

Nathan Blum is Europa ontvlucht en werkt als vertaler voor de Amerikanen. Hij spreekt vloeiend Duits en Pools,

can be taken using the many creative settings of the camera, including the My Colors settings, which let the

hij is vindingrijk en nu hij alles en iedereen is verloren in de oorlog, is hij vooral vastbesloten zijn leven een

photographer alter the color processing of images; the Scene mode, with settings that are optimized for various

zinvolle nieuwe wending te geven. Wanneer de Amerikanen hem vragen het welhaast onmogelijke te doen,

subjects, including landscapes, portraits, and underwater shots; and special features such as the Smart Shutter and

aarzelt hij niet. Hij zal terugkeren naar Europa en infiltreren in Auschwitz in een poging Alfred Mendl te

Miniature Effect options. In addition, the book goes beyond the realm of everyday photography, and provides

bevrijden. Andrew Gross schreef eerder negen thrillers onder zijn eigen naam en daarnaast nog eens vijf thrillers

sony-nex5-manual-focus

1/6

Downloaded from uittreksel-register.nl on August 20, 2022 by guest

samen met James Patterson. ‘Gross heeft de beschrijvingen van het kampleven opgetekend naar de verhalen van

altijd duidelijk wat een misdaad is en wat niet. Maar waarom zou een slachtoffer liegen en waarom worden

zijn schoonvader die in Auschwitz vastzat. Waar de hoofdpersonen fictie zijn, zijn de setting en veel van de

misdrijven niet aangegeven en aanklachten ingetrokken? Toeval? Of is hier meer aan de hand? Luk Borré breekt

personages gebaseerd op historische feiten. Voeg daaraan toe het inlevingsvermogen, de actie en de spanning en

er zich het hoofd over. Tijdens het onderzoek wordt de inspecteur bijgestaan door een ambitieuze nieuweling. Die

‘Alleen hij’ is zowel een ontroerende als aangrijpende thriller.’ Booklist

heeft zo zijn eigen problemen. Na drie nominaties kreeg Jos Pierreux (1957) welverdiend de Hercule Poirotprijs

Photographer's Guide to the Canon Powershot S100 Alexander White 2011-12 This book, a complete guide to the

2018 voor zijn meest persoonlijke thriller Niets erger dan spijt. De jury noemde het een 'tour de force'. Pierreux'

operation and features of the Canon PowerShot S100 digital camera, is a follow-up to the author's earlier guides to

thrillers, waaronder zijn laatstverschenen Het tweede skelet, spelen zich meestal in de kuststad Knokke af.

advanced compact digital cameras. The new book explains all operations, features, menus, and controls of the

Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny Thijssing-Boer gaat over de

PowerShot S100 camera in clear language, providing guidance not only about how to accomplish things with the

te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te

camera, but when and why to use certain features. The book does not assume any specialized knowledge by the

kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens

reader, but clearly explains topics such as autofocus, manual focus, depth of field, aperture priority, shutter priority,

getekend door het leven zelf en probeert in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en

HDR (High Dynamic Range) photography, white balance, ISO, and macro photography. The book gives details

echt, maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende

about how to take advantage of the camera's varied array of "Scene" and "Creative Filters" shooting settings. The

streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.

guide's more than 200 photographs, almost all in full color, provide illustrations of the camera's controls and menus,

Big Bad City Slinkachu 2011-03 My 'Little People Project' started in 2006. It involves the remodelling and painting

and also include examples of the various types of photographs that can be taken using the many creative settings of

of miniature model train set characters, which I then place and leave on the street. It is both a street art installation

the camera, including the Creative Filters settings, which let the photographer alter the color processing and other

project and a photography project. The street-based side of my work plays with the notion of surprise and I aim to

aspects of images; various menu options such as i-Contrast and digital zoom; and the camera's strong set of features

encourage city-dwellers to be more aware of their surroundings. The scenes I set up, more evident through the

for continuous shooting. In addition, the book goes beyond the realm of everyday photography, providing

photography, and the titles I give these scenes aim to reflect the loneliness and melancholy of living in a big city,

introductions to more advanced topics such as infrared photography, street photography, and creating 3D (three-

almost being lost and overwhelmed. But underneath this, there is always some humour. I want people to be able to

dimensional) images that can be viewed with conventional red and blue 3D glasses. The book also includes a full

empathise with the tiny people in my works.Special Dutch edition, bilingual, with brandnew afterword, contains

discussion of the video recording abilities of the PowerShot S100, which can record high-definition (HD) video

some photographs from the Little People in the City book, but also plenty of new photgraphs and works made in

with stereo sound and can take "Super Slow Motion" movies that slow down action by a factor of eight. In three

Amsterdam and Rotterdam. Enjoy.

appendices, the book provides information about accessories available for the camera, including cases, filter adapters,

Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord

and external flash units; sets forth a list of useful web sites and other resources for further information; and includes

op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en

a section with helpful "quick tips" that give particular insights into how to take advantage of the camera's features

verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan.

in the most efficient ways possible. The book includes a detailed Table of Contents and a full Index, so the reader

Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven

can quickly find needed information about any particular feature or aspect of the camera.

doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het

De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten 'Een

dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande

geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' ****

wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de

NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst staat

avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de

van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige

graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en

president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede

vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De

ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven

pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische

van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En een

romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton

oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die

boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman

hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het

Een hele lieve fuck you Sylvia Van Driessche 2021-06-16 Alexa, een journaliste die haar dagen vult met het

Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton.

schrijven over lippenstiften en het drinken van cava, wordt naar een filmfestival gestuurd. Wat een routineklus

Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

moet worden, verandert wanneer ze haar jeugdliefde Finneas Mallieu tegenkomt, die intussen een

Russische poppetjes Jos Pierreux 2021-06-15 In China steekt een onbekend virus de kop op: corona. Eerst reageert

wereldvermaard acteur is geworden. Terwijl Alexa wegvlucht in alcohol, wordt ze geconfronteerd met

het Westen lacherig tot Europa eindelijk in de gaten krijgt dat het ernst is. Een pandemie kondigt zich aan, het

verontrustende verhalen over seksuele intimidatie in haar onmiddellijke omgeving. Tevergeefs probeert ze de

land stevent af op een lockdown. In die almaar benauwendere sfeer is het voor de Knokse politie moeilijk werken.

onderzoeksjournaliste in haar te onderdrukken. Alexa wordt meegezogen in een gevaarlijke wereld, een die haar

Een bejaarde, die deerlijk toegetakeld op een bankje wordt aangetroffen, beweert dat hij is gevallen terwijl nogal

dwingt haar verleden te confronteren en haar toekomst op te offeren.

wat verwondingen op mishandeling wijzen. Het blijkt slechts het eerste dubieuze voorval te zijn in een lange rij.

Een Rite Van Zwaarden (Boek #7 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-02-17 In EEN RITE VAN

Een afrekening, een homejacking en een hoog oplopend dispuut tussen een huurder en een eigenaar... Het is niet

ZWAARDEN (boek #7 in de Tovenaarsring), worstelt Thor met zijn nalatenschap. Hij moet onder ogen zien te
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komen wie zijn vader is en besluiten of hij zijn geheim zal vertellen. Met Mycoples aan zijn zijde en het Zwaard

bringing your vision to light with the Sony Alpha a6500/ILCE-6500.

van het Lot in zijn handen, is Thor vastberaden om wraak te nemen op Andronicus’ leger en zijn thuisland te

Het Photoshop kanalen boek S. Kelby 2009

bevrijden—en eindelijk Gwen ten huwelijk te vragen. Maar hij komt erachter dat er nog sterkere machten dan

De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft Frans op het Thorbecke College. Als ze van

hij in het spel zijn. Gwendolyn keert terug om de heerseres te worden die ze voorbestemd is om te zijn, haar

de directeur het verzoek krijgt om een aantal maanden een stagiair te begeleiden, doet ze dat met frisse tegenzin.

wijsheid te gebruiken om de troepen te verenigen en Andronicus voorgoed weg te drijven. Herenigd met Thor

Ze houdt nu eenmaal van een strakke planning en van haar eigen schema. Een stagiair is dus alleen maar lastig.

en haar broers, is ze dankbaar voor de kans om hun vrijheid te vieren. Maar de zaken veranderen snel—te

Zodra Tristan de Rooij de school binnenstapt, groeit haar tegenzin nog meer. Hij is veel te nonchalant naar haar zin

snel—en voor ze het weet ligt haar leven weer overhoop. Ze raakt verwikkelt in de rivaliteit met haar oudere

en bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die een vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan Isa de

zuster, Luanda. Ondertussen arriveert MacGils broer met zijn eigen leger, eveneens vastberaden om de macht

stagiair, die eigenlijk veel te jong voor haar is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker nog: het lijkt erop dat

over te nemen. Er lijken overal spionnen en huurmoordenaars te zijn, en Gwen leert dat het allesbehalve veilig is

Tristan haar ook wel ziet zitten. Toegeven aan haar gevoelens zou echter haar baan en reputatie op het spel

om Koningin te zijn. Reece zijn liefde voor Selese krijgt eindelijk een kans om op te bloeien. Maar dan verschijnt

zetten... Kunnen Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat hun liefde verboden is? Een nieuw verhaal in

zijn oude liefde, en hij wordt verscheurd door twijfels. Al snel worden de rustige tijden verstoord door oorlog.

de serie rondom het Thorbecke College van de hand van Lizzie van den Ham.

Reece, Elden, O’Connor, Conven, Kendrick en zelfs Godfrey moeten gezamenlijk ten strijde trekken als ze willen

Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2012-02-18 Een heerlijk verhaal uit de wereldwijde hitserie Virgin River!

overleven. Het wordt een race tegen de klonk om Andronicus te verslaan en de Ring te redden van complete

De miljoenen lezeressen van deze serie zijn laaiend enthousiast over de setting, de personages en de prachtige

verwoesting. Terwijl de troepen strijden voor de macht over de Ring, realiseert Gwen dat ze moet doen wat ze

verhalen. Een must-read voor romance-liefhebbers! Virgin River 2e trilogie - 3 verhalen uit de serie met gratis

kan om Argon te vinden en hem terug te halen. In een schokkende plotwending leert Thor dat hoewel zijn

extra verhaal! (1) EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar

krachten superieur zijn, hij ook een verborgen zwakte heeft—één die hem wel eens het leven zou kunnen

maanden heeft ze haar echtgenoot verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven in rustiger vaarwater is

kosten. Zullen Thor en de anderen er in slagen om de Ring te bevrijden en Andronicus te verslaan? Zal Gwen de

gekomen, begint ze te beseffen dat de man die er steeds voor haar was in die moeilijke periode, inmiddels meer

koningin worden die haar volk nodig heeft? Wat zal er terecht komen van het Zwaard van het Lot, van Erec,

voor haar is geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar te voelen... Voor Paul

Kendrick, Reece en Godfrey? En wat is het geheim dat Alistair verbergt? EEN RITE VAN ZWAARDEN is een

Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar verdriet.

episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke

Gemakkelijk was dat niet, gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op haar is. Nu heeft hij het gevoel dat

machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van

er iets is opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter met het idee dat hij zijn overleden vriend verraadt. Net

eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit

wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een andere vrouw roet in het eten. Krijgen Paul en

zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken.

Vanessa een tweede kans en vinden ze de liefde waarnaar ze zo verlangen? Als het aan hun vrienden in Virgin

De ingebeelde erfgenaam en voogd; of, De gestrafte baatzugtigheid Gysbert Tysens 17??

River ligt, moet het lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een wens: de man van haar

David Busch's Sony Alpha a6500/ILCE-6500 Guide to Digital Photography David D. Busch 2017-04-24 David

dromen vinden. Die man moet beschaafd, gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als een blok voor haar vallen.

Busch’s Sony Alpha a6500/ILCE-6500 Guide to Digital Photography is the most comprehensive reference and

Maar omdat droommannen nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze na vijf jaar voor haar

guide book available for Sony’s advanced APS-C mirrorless camera. This eagerly-anticipated enthusiast/professional

zieke moeder zorgen wel wat afleiding heeft verdiend, besluit ze eerst een tijdje vakantie te vieren. En waar kan

digital camera adds in-body image stabilization, a useful touch screen, and better low light performance at up to ISO

ze dat beter doen dan in Virgin River, op de boerderij van haar oom Walt? Luke Riordan heeft twintig jaar als

51,200. It features a 24 megapixel sensor with 425 embedded phase-detect pixels for lightning-fast autofocus at up to

helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij voor de derde keer is neergeschoten, vindt hij het genoeg

11 frames per second. With an electronic shutter that provides a silent shooting option, and stunning 4K/UHD

geweest. Jaren geleden heeft hij een paar blokhutten aan de oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen

video capabilities, the a6500/ILCE-6500 is a versatile digital camera that’s simple to use, yet boasts features

en verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel weer. Hij is in ieder geval niet van plan zich aan iets of

demanded by the most avid photo buff. With this book in hand, you will discover all the capabilities of the Sony

iemand te binden. In Jacks café komen Luke en Shelby elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de laatste

Alpha a6500/ILCE-6500 as you explore the world of digital photography, develop your creativity, and capture the

mensen op aarde zijn die een relatie zouden moeten krijgen. Maar in Virgin River lopen de dingen nooit zoals

best photographs you’ve ever taken. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'}

verwacht... (3) NA DE STORM In een poging om zijn verleden achter zich te laten, besloot Rick Sudder zich aan

span.s1 {font: 12.0px Times} Filled with detailed how-to steps and full-color illustrations, David Busch’s Sony Alpha

te sluiten bij het Korps Mariniers. Dat uitzending naar Irak niet lang daarna volgde, aanvaardde hij als een risico

a6500/ILCE-6500 Guide to Digital Photography describes every feature of this sophisticated camera in depth, from

van het vak. Nu is hij terug in Virgin River, en hij is niet meer de man die hij ooit was. Zijn verwondingen zijn

taking your first photos through advanced details of setup, exposure, lens selection, lighting, and more. It relates

niet alleen lichamelijk: hij heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft hij amper nog in de ogen te

each feature to specific photographic techniques and situations. Also included is the handy camera “roadmap,” an

kijken en hij heeft de hoop op een normaal en gelukkig leven opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn

easy-to-use visual guide to the a6500/ILCE-6500’s features and controls. Learn when to use every option and, more

vastbesloten het er niet bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat

importantly, when not to use them, by following the author’s recommended settings for every menu entry. With

er een manier moet zijn om hem duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar voorgoed veranderd is, maar dat dat

best-selling photographer and mentor David Busch as your guide, you’ll quickly have full creative mastery of

niet betekent dat hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek als Dan Brady, het

your camera’s capabilities, whether you’re shooting on the job, taking pictures as an advanced enthusiast pushing

zwarte schaap van het stadje, zich ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen Rick helpen zich met zijn lot te

the limits of your imagination, or are just out for fun. Start building your knowledge and confidence, while

verzoenen? (4) GRATIS EXTRA VERHAAL - EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU Onder de kerstboom op
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het plein in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg

Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus en meeslepend het

nodig hebben. Als de dierenarts komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer - de aantrekkelijke

ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die geïnteresseerd is in onze

vriend van haar broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet

vaderlandse geschiedenis en politiek.

van haar af te kunnen houden! Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.

The Complete Guide to Sony's Alpha 65 and 77 SLT Cameras B&W Edition Volume II Gary Friedman

De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben mijn vader gevangengenomen. Hierna zullen ze mij gevangen

Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een expert in bruiloften... Die van anderen! Als

nemen, behalve als ik inga op hun eisen. De machtigste man van Italië neerschieten. Cato Marino. De man wordt

weddingplanner heeft Callie alles al talloze keren langs zien komen: van de ring tot de jurk, van de stralende

overal begeleid door zijn beveiligingsteam. Zijn fort in Toscane is ondoordringbaar. Hij is de meest paranoïde man

blikken tot... de tranen van verdriet. En het is precies dat laatste wat haar ervan weerhoudt om zelf op zoek te

van het land. En het was onmogelijk dat ik hem in mijn eentje zou kunnen uitschakelen. Als ik mijn vader wil

gaan naar een man. Eén keer voor het altaar in de steek gelaten worden is meer dan genoeg! Maar wanneer ze

redden, heb ik maar één optie. Ervoor zorgen dat ik in Cato's bed kom ... en daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet

terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde, Tanner, tegen het lijf loopt - sexyer dan ooit - weet ze ineens

over de Barsetti’s, maar speelt zich wel af in hetzelfde universum. Er zijn gastoptredens van Crow Barsetti en

niet meer zo goed waarom ze de liefde heeft afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren adrenalinejunk,

Bones jr.**

en nu heeft hij ineens de verantwoordelijkheid voor zijn puberende zoon. Daar heeft hij zijn handen aan vol: Troy

Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla Gardens-serie, die zich afspeelt in de

is brutaal en heeft problemen op school. Dan komt de mooie Callie als een droom terug in Tanners leven. Iets aan

Caraïben in de 18e eeuw. De jonge Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen reiken verder dan

haar zorgt ervoor dat hij steeds meer vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol - én dat hij ondertussen haar hart

ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd door de liefde van haar moeder Nora en haar

wil veroveren!

stiefvader. Ondanks het schandaal rondom haar geboorte, heeft ze over aandacht van de planterszonen van het

Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van een visser en zijn

eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet. Deirdre

dochter, die al een tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee over om

en Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te lachen. Maar dan laat de jonge,

hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar

onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken van een grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker van –

worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden

zelfs niet van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het tweede boek in de Cascarilla Gardens-serie van

op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment.

bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere de series De

Niet iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden dokter, ingenieur, bankier

vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de wolken’, ‘De roep van het land’) en De sterren van

of ondernemer. Wanneer het water breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de

Matariki (‘Het land met de gouden kust’, ‘De schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).

betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven?

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP

Een verhaal van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren kent en

Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om

met tientallen reisgenoten sprak.

op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie Deverill en JP

Leven als prinses in Texas (3 - de verzoening) Lizzie van den Ham 2017-07-03 Een ex-prinses. Een jongen met

ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm kan

een verleden. Een gebroken hart. Sam had nooit gedacht dat Scott tegen haar zou liegen, maar nu haar moeder een

zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn

detective opdracht heeft gegeven in het verleden van haar vriendje te graven, lijkt het erop dat hij haar niet de

vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen

hele waarheid heeft verteld. Als haar vader dan ook nog in een telefoongesprek duidelijk maakt Sam helemaal

om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot.

niet in huis te willen nemen, is dat de laatste druppel voor de ex-prinses. In een vlaag van verdriet en woede

In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en

loopt ze van huis weg om vanuit Houston terug naar het veilige Nederland te vliegen. Daar ontmoet ze bij toeval

beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een

advocaat Alex Davis. Hoewel haar verstand iets anders zegt, schreeuwt Sams hart heel duidelijk dat ze Scott terug

kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en

wil. Kan Alex haar daar misschien bij helpen..? Soms is er licht aan het eind van de tunnel.

met wie je bent.’ Libelle

Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas

De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb verteld,

Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense

simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar

universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde

wanneer een late avond plots een onverwachte wending neemt, dringt het tot me door dat de waarheid aan het

origine opsluiten in een ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil

licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat maakt het een miljoen keer erger.

vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt

Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I wordt overrompeld door een

iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo

revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De

geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen

revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins

om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.

Willem wil koning van België worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren ook

Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16 Combineer de gezondheidsvoordelen van

onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte geliquideerd worden door de monarchisten.

het mediterrane dieet met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten

Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet op.

Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen
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genieten van veel verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een lang, gezond

VERRASSENDE ROL Chantel is een echte Hollywoodster: getalenteerd, adembenemend mooi en buiten het

en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in 15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den

bereik van gewone stervelingen. Door haar roem heeft ze geleerd met al te enthousiaste fans om te gaan, maar als

Kerchove hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met de kracht van

een vurige ‘bewonderaar’ de grens overschrijdt door haar te bedreigen, realiseert ze zich dat ze bescherming nodig

gezonde vetten voor meer energie, een vlottere vetverbranding en een sterker immuunsysteem. Met 21

heeft. Tot haar frustratie komt die bescherming in de persoon van de stuurse, geharde privédetective Quinn

gedetailleerde dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke vetverbranding te

Doran... Aanvankelijk verfoeit Quinn zijn nieuwe positie als oppas van een verwende actrice. Al snel beseft hij

activeren en van de low carbkeuken een duurzame, flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten

echter dat hij de kordate en scherpzinnige Chantel absoluut niet moet onderschatten. Wanneer de bedreigingen

bereid je in minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij en een

erger worden, beseft hij bovendien ook iets anders: als hij wil dat ze in leven blijft, zal hij dichtbij moeten blijven.

combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.

Heel dichtbij... (4) GELUK ALS TOEGIFT Gillian Fitzpatrick is niet direct onder de indruk wanneer ze Trace

Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de

O'Hurley eindelijk vindt. Hij is nogal aangeschoten en uitermate bot. En déze man zou haar broer uit de handen

bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met meer dan 100

van terroristen kunnen redden? Helaas is hij haar laatste hoop, dus zet ze haar afkeer opzij en doet haar best hem

vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan

over te halen. Vanaf het moment dat hij zwicht, vangt ze echter steeds vaker een glimp op van de intrigerende

besteed. Maar als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de plaatselijke politie al snel

man achter de rauwe façade... Eigenlijk wil Trace helemaal niet samenwerken, met niemand. Hij wil whisky. Hij

dat er een seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard van

wil vergeten. Zijn werk als spion heeft hem al zijn illusies ontnomen. Maar aan de zijde van de onbevangen

de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest briljante geest nodig om deze zaak op te

Gillian begint hij opeens te verlangen naar de liefdevolle familie die hij ooit achterliet. En naar een toekomst met

lossen: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en probeert om de stukjes

een zekere vasthoudende roodharige... Eerste compleet nieuwe en uitgebreide editie!

van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de misdaden hoort en

Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk 1 Marianne Busser 2009-09 Tien verhaaltjes over koning Bobbel

beseft dat de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare

en zijn koningin. Ze beleven de gekste avonturen en blijven altijd optimistisch. Met veel kleurige, vrolijke

moordenaar en haar obsessieve karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar nog van

illustraties. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.

de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar de verontrustende wereld van prostituees,

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een nieuwe,

van gebroken gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes hoop

intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij

zijn, hoop om niet door een gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd is, worstelt

verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling. Maar ik

Riley in een panische race tegen de klok om de diepten van de geest van de moordenaar te doorgronden. Maar

hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde voor mijn

wat ze ontdekt leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een duistere

vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te

psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel in een meeslepende nieuwe serie – met

vinden die me had verkocht.

een geliefd nieuw personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is

Scott Kelby over digitale fotografie Scott Kelby 2007

binnenkort beschikbaar.

Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars 2016-09-20 “Een van de beste thrillers die ik gelezen

De Ierse O'Hurleys Nora Roberts 2020-09-15 De Ierse O’Hurleys: een hechte familie om meteen in je hart te

heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je vanaf het begin in de ban houden. Het is de auteur ongelooflijk goed

sluiten. Het onafscheidelijke artiestenechtpaar Frank en Molly heeft altijd geprobeerd om niet alleen hun

gelukt om een reeks volledige en aangename personages te creëren. Ik kan bijna niet wachten op het vervolg.” -

volharding aan hun vier kinderen door te geven, maar ook hun inlevingsvermogen en hun passie. Nu is het aan

Books and Movie: Reviews, Roberto Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek #2 in de succesvolle Luke

zoon Trace en drieling Abby, Maddy en Chantel om daarmee een eigen leven op te bouwen. (1) VALSE SCHIJN

Stone reeks. ALLES OP ALLES is boek #1 en is gratis te downloaden! Een biologisch middel wordt gestolen uit

Op een afgelegen ranch in Virginia wijdt Abby zich sinds de dood van haar echtgenoot, een beroemde

een biocontainment laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht om miljoenen te doden. Er ontstaat een

autocoureur, helemaal aan de opvoeding van haar twee zoontjes en het fokken van paarden. Dit leven, dat ze met

wanhopige nationale jacht om de terroristen te vangen voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een elite-

veel geduld en moed heeft opgebouwd, wordt onverwacht bedreigd door de komst van Dylan Crosby, een

eenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog steeds in gevaar, heeft gezworen om te stoppen. Maar wanneer

journalist die een boek over haar man schrijft. Voor hem mogen zijn vele vragen gewoon bij zijn research horen,

de nieuwe president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij haar niet de rug toe draaien. Schokkende

voor Abby leiden ze naar een pijnlijke waarheid die achter slot en grendel moet blijven, omwille van haar

verwoesting volgt, en het kronkelt zich een weg tot helemaal aan de president toe. Haar eigen familie komt in

kinderen. Maar dat is niet het enige gevaar dat de vasthoudende Dylan vormt. Minstens zo onrustbarend is de

gevaar. Haar kracht wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar naaste adviseurs. De

wervelwind aan emoties die hij in haar losmaakt... (2) DANSENDE STER Haar naam mag dan in neonletters

presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben. Met zijn team in gevaar en aan zijn lot overgelaten,

worden geschreven, Maddy geeft niets om roem. Voor haar telt alleen dat ze kan dansen en telkens weer die fijne

wordt het persoonlijk voor Luke. Maar Luke Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen, dood zijn. Luke

energie kan voelen als ze het podium op gaat. Al wordt ze de laatste tijd wel nogal afgeleid door Reed Valentine,

realiseert zich al snel dat het eigenlijke doelwit van de terroristen waardevoller en angstaanjagender is dan zelfs

de knappe ondernemer die haar nieuwe voorstelling financiert. Reed is overrompeld door de aantrekkingskracht

hij zich kon voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te gaan voor de dag des oordeels, is het onwaarschijnlijk

die Maddy op hem uitoefent. Zij is immers een dromer, en hij is lang geleden gestopt met dromen. Zijn leven

dat zelfs hij kan stoppen wat al in beweging is gezet. Een politieke thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op

draait nu om rijkdom en macht. Dus maakt hij zichzelf wijs dat het in hun beider belang is om afstand te houden.

het drastische internationale toneel, met onverwachte wendingen en bloedstollende spanning. AMBTSEED is

Maar Maddy zou geen echte O'Hurley zijn als ze deze fascinerende man zonder slag of stoot liet gaan! (3)

boek #2 in de Luke Stone reeks, een explosieve nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3 in
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de Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!

ligt een duister, kwaadaardig web, wat Cassandra maar al te bekend voorkomt. Het roept herinneringen op aan

De Rode Zee Andrea Ghisotti 2005

haar eigen gewelddadige verleden, waar ze wanhopig voor op de vlucht is. En als er een gruwelijke moord wordt

Leven Frans Lanting 2006 Fotoboek met macro- en micro-opnamen van de diverse levensvormen op aarde.

gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken. Een meeslepend mysterie vol complexe personages,

Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur

gelaagde geheimen, dramatische wendingen en bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in een

heeft fantastisch werk geleverd door personages met een psychologische kant te ontwikkelen, die zo goed

serie psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal blijven boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is nu

beschreven zijn dat we hun gedachten kunnen voelen, hun angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De

beschikbaar om vooruit te bestellen!

plot is erg intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol met wendingen, dit boek houdt je tot

De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is een geweldige, unieke

het einde van de laatste pagina wakker." - Boeken en filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA WEG

opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,

(DE AU PAIR – BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe psychologische thrillerreeks door # 1 bestsellerauteur Blake

gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-

Pierce, wiens gratis bestseller EENS WEG (boek # 1) meer dan 1.000 vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als de

)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op

23-jarige Cassandra Vale haar eerste baantje als au pair aanneemt, komt ze terecht bij een rijke familie op een

losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te

landgoed net buiten Parijs. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Al gauw ontdekt ze achter de vergulde poorten een

voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,

disfunctionele familie, een verzuurd huwelijk, getroebleerde kinderen en geheimen die het daglicht niet kunnen

duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den

verdragen. Als Cassandra een baantje als au pair aanneemt op het idyllische Franse platteland, is ze ervan

Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze economische relance organiseren?

overtuigd dat ze eindelijk een frisse start kan maken. Vlak buiten Parijs ligt het historische chateau van de familie

Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe

Dubois, met de schijnbaar perfecte familie als bewoners. Het is de ontsnapping die Cassandra nodig heeft – tot ze

moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische

duistere geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen niet zo glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad

samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?
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