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Canon 50d From Snapshots To Great Shots
Droombos is het derde deel van de Bostrilogie, geschreven door de ZuidAfrikaanse auteur Dalene Matthee. De jonge Karoliena Kapp groeit op in het
Knysnabos. Dankzij haar scholing op kosten van de kerk en de genegenheid van
ondernemer Johannes Stander, heeft Karoliena de mogelijkheid om ergens
anders te gaan wonen. Ze belandt bij een Engelse dame die haar voorbereidt op
het huwelijk met Johannes. Maar al tijdens de wittebroodsweken ontdekt
Karoliena dat zij niet zonder het Bos kan leven. Ze keert terug naar haar
geboortegrond om te ontdekken wie zij werkelijk is.
Alex Cross heeft eindelijk zijn vriendin Brianna Stone ten huwelijk gevraagd.
Maar de feestelijkheden moeten worden uitgesteld als twee corrupte politici
worden neergeschoten. De onbekende schutter maakt nog meer slachtoffers en
wilde theorieën doen de ronde: gaat het hier om een held of een crimineel? De
zaak loopt uit de hand en Alex Cross wordt samen met FBI-agent Max Siegel op
de zaak gezet. Maar terwijl zij bekvechten over de taakverdeling gaat het
moorden door. Er is een professional aan het werk die zijn slachtoffers door en
door kent. Dan krijgt Alex Cross een telefoontje van zijn grootste vijand, Kyle
Craig. Het Meesterbrein is neergestreken in Washington D.C. en zijn enige doel
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is om voorgoed af te rekenen met Cross, en zijn gezin.
‘De ondergrondse rivier’ van Martha Conway is een meeslepende roman over
een moedige jonge vrouw die alles op het spel zet om anderen naar de vrijheid te
brengen. Een roman over slavernij, vrijheid en Amerika. 1838. Wanneer de jonge
naaister May Bedloe alleen en berooid aan de oever van de Ohio-rivier wordt
achtergelaten door haar nicht, vindt ze werk op een theaterboot dat de dorpen
langs de rivier aandoet. Mays creativiteit en kunde met naald en draad zorgen
ervoor dat ze al snel een gewaardeerd lid van het gezelschap wordt. Maar het
leven is niet geheel zonder gevaar: de rivier stroomt op de scheidslijn van het
vrije Noorden en het Zuiden, waar nog slaven gehouden worden. Wanneer May
haar nicht weer ziet, dwingt die haar ontsnapte slaven naar het Noorden te
smokkelen. Liegen is May nooit gemakkelijk afgegaan, maar nu overtreedt ze
zelfs de wet en bedriegt ze haar nieuwe vrienden... ‘De ondergrondse rivier’ zit
vol spanning en is voor lezers van ‘Het keukenhuis’ van Kathleen Grissom.
Now that you’ve bought the amazing Canon 50D, you need a book that goes
beyond a tour of the camera’s features to show you exactly how to use the 50D
to take great pictures. With Canon 50D: From Snapshots to Great Shots, you get
the perfect blend of photography instruction and camera reference that will take
your images to the next level! Beautifully illustrated with large, vibrant photos, this
Page 2/19

Get Free Canon 50d From Snapshots To Great Shots
book teaches you how to take control of your photography to get the image you
want every time you pick up the camera. Follow along with your friendly and
knowledgeable guide, photographer and author Jeff Revell, and you will: • Learn
the top ten things you need to know about shooting with the 50D • Use the
50D’s automatic modes to get better shots right away • Move on to the Creative
zone, where you have full control over the look and feel of your images • Master
the photographic basics of composition, focus, depth of field, and much more •
Learn all the best tricks and techniques for getting great action shots,
landscapes, and portraits • Find out how to get great shots in low light • Fully
grasp all the concepts and techniques as you go, with assignments at the end of
every chapter With Canon 50D: From Snapshots to Great Shots, you’ll learn not
only what makes a great shot work—you’ll learn how to get that shot using your
50D. And once you’ve got the shot, show it off! Join the book’s Flickr group,
share your photos, and discuss how you use your 50D to get great shots at
flickr.com/groups/canon_50dfromsnapshotstogreatshots.
Het tweede vervolg op wereldwijde bestseller Heb mij lief. De boeken zijn los van
elkaar te lezen. Zeven jaar geleden leerden Jack en Amy elkaar kennen, werden
verliefd en besloten samen verder te gaan. Inmiddels wordt duidelijk dat hun
geluk scheuren begint te vertonen. De romantiek is ver te zoeken na zeven jaar
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huwelijk en met een tweejarig tirannetje in huis. Of zoals Jack het zegt: ‘Een
vage herinnering: de geile en avondlange stomend hete badsessies en langzame
massages. In plaats daarvan zijn Amy en ik de sultan en sultana geworden van
seks op schema, de prins en prinses van het pragmatische rampetampen en de
vorst en vorstin van de vastgelegde vluggertjes.’ Het succesvolle schrijversduo
Josie Lloyd en Emlyn Rees vertelt het verhaal afwisselend vanuit het perspectief
van Amy en Jack. Verliefder begon nooit een stel aan het huwelijk, maar de
ontnuchtering van de dagelijkse realiteit, de verleiding buiten het nest, drijft hen
zover uit elkaar dat het er echt om gaat spannen. Een zeer herkenbaar portret
van een modern huwelijk. Heb mij lief, het eerste deel van de trilogie van Josie
Lloyd en Emlyn Rees over Jack & Amy, is een internationale bestseller, waarvan
in Nederland meer dan 30.000 exemplaren zijn verkocht. Het tweede deel heet
Blijf bij mij en volgt vier vrienden van Jack en Amy die zich voorbereiden op hun
bruiloft. REVIEWS ‘...vlot geschreven, zeer herkenbaar en op zijn tijd hilarisch.’
De Telegraaf ‘Een lekker luchtig no-nonsense boek vol humor!’ Flair ‘... leuk
chicklitverhaal, boordevol herkenbare anekdotes.’ Libelle
In een van de chique restaurants van Malmö wordt een aanslag gepleegd op een
grootindustrieel en geldmagnaat, die zelf niet helemaal zuiver op de graat is.
Martin Beck wordt ingeschakeld bij deze delicate zaak. Hij moet voorkomen dat
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de zaak desastreuze internationale consequenties krijgt. De man die even wilde
afrekenen is het zesde deel van de spraakmakende reeks rond inspecteur Martin
Beck.
De achttiende Lucas Davenport-thriller De rijke weduwe Alyssa Austin komt ’s avonds
thuis en treft haar dochter Frances niet aan. Verdwenen. Bovendien zijn de muren van
hun kapitale huis besmeurd met bloed. Alyssa vermoedt dat de verdwijning iets te
maken heeft met de vriendenclub van haar dochter, zogenaamde Goths: altijd gekleed
in zwart, met dramatische make-up en luisterend naar sombere muziek die flirt met de
dood. Davenport raakt betrokken bij de zaak – met tegenzin, want hij heeft het al druk
genoeg. Maar wanneer kort daarop een tweede Goth wordt vermoord en meteen
daarna wéér een, beseft Lucas dat het menens is. Hij duikt in het duistere Goth-clubwereldje en stuit op diefstal en bizarre activiteiten, waar telkens hetzelfde
geheimzinnige Goth-meisje bij betrokken lijkt te zijn. Wie is zij?
De twintigjarige Martha Crawford krijgt na de dood van haar moeder een zware last op
haar frêle schouders gelegd: ze moet de leiding op zich nemen van het huishouden in
Het Woonhuis, de vervallen bezitting van de Crawfords aan de oever van de Tyne, in
het landelijke, romantische Northumberland. Plotseling veranderen twee dramatische
gebeurtenissen het gewone levenspatroon van Het Woonhuis drastisch. De ene stelt
Martha voor nog veeleisender verantwoordelijkheden, de andere brengt haar in conflict
met een bijzonder openhartig man: dokter Harry Fuller...
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L'intégration de la vidéo HD sur la nouvelle génération de boîtiers reflex offre aux
photographes une opportunité unique de se lancer dans cette discipline à la limite de
leur art traditionnel. Mais, si la photo et la vidéo partagent, en plus du matériel,
quelques concepts en commun, elles demeurent deux métiers à part entière, avec
chacune leur spécificité. Avec cet ouvrage, les photographes désireux de développer
leurs compétences en vidéo ont entre les mains l'outil idéal pour rendre la transition de
l'image fixe à l'image animée la plus souple possible. Quatre techniciens aguerris, qui
parlent couramment la langue de la photographie et de la vidéo, se sont réunis pour
vous guider dans l'univers du tournage vidéo, de la préproduction à la postproduction.
Vous apprendrez à choisir un équipement, à mettre en place un éclairage adapté, à
utiliser du matériel audio professionnel, à corriger les couleurs et vous vous initierez
aux techniques de montage, à la gestion des médias et à la diffusion et publication de
vos projets. Au fil de votre lecture, vous participerez, grâce à de nombreux fichiers
proposés sur le DVD d'accompagnement, à la réalisation d'un clip vidéo afin de mettre
en pratique toutes les notions abordées. Offert avec cet ouvrage plus de 6 heures de
tutoriels vidéo, afin de vous permettre d'approfondir tous les sujets abordés, ainsi que
des séquences haute définition, des fichiers de projets et des modèles, qui vous
permettront de vous familiariser avec la technique par la pratique. Ces éléments
présents sur le DVD initialement vendu avec l'ouvrage papier sont en téléchargement
gratuit sur Internet depuis des liens fournis dans la version numérique du livre.
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‘Thuis in Mitford’ van Jan Karon is het eerste deel en draait om het stadje Mitford, zo'n
pittoresk plaatsje waar iedereen van droomt. De buren zijn vriendelijk, verloren dingen
worden altijd teruggevonden, en zieke mensen worden onvermijdelijk beter. Het is
prachtig gelegen en ademt een weldadige rust. Maar juist wanneer de plaatselijke
dominee, Father Tim, bedenkt dat zijn leven nodig aan verandering toe is, wordt hij
volledig uit balans gebracht. Hij wordt door allerlei vreemde gebeurtenissen overvallen.
Een grote zwerfhond volgt hem op weg naar huis en laat zich niet wegsturen. Een lastig
jongetje wordt plotseling aan zijn zorg toevertrouwd. En zijn aantrekkelijke nieuwe
buurvrouw vindt haar weg naar zijn voordeur, en brengt hem in verwarring.‘Er brandt
nog licht" is het tweede deel en "De groene heuvels" is het derde deel van een serie
over het stadje Mitford.
Canon 50DFrom Snapshots to Great Shots
Rukhsana is journaliste in Afghanistan, en zorgt voor haar zieke moeder en jongere
broer. Dan wordt ze opgeroepen door de taliban en erop gewezen dat ze alleen onder
hun toezicht haar beroep zou mogen uitoefenen. Ook wordt ze op de hoogte gesteld
van het nieuwste plan van de talibanleiders. De minister wil een crickettoernooi
organiseren om de buitenwereld te laten zien dat de taliban een open regime bepleiten.
Maar niemand weet hoe je cricket speelt, behalve Rukhsana. In het geheim traint ze
een team van bekenden dat het op moet gaan nemen tegen het staatsteam. Als ze
winnen, mogen ze een bezoek brengen aan Pakistan en krijgen ze de kans uit
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Afghanistan te ontsnappen. Voor Rukhsana staat er echter nog meer op het spel als
blijkt dat een van de ministers zijn oog op haar heeft laten vallen. De Taliban
Cricketclub is een liefdevol verhaal over de moed van een vrouw onder een dwingend
regime.
Joel is dertien jaar en wil zo snel mogelijk volwassen worden. In de nacht dat de eerste
sneeuw valt, belooft hij zichzelf plechtig drie dingen: hij wil harder en sterker worden, hij wil
weg uit het stadje waar hij woont en hij wil een naakte vrouw zien. De eerste twee voornemens
lijken wel haalbaar, maar het laatste is moeilijker. Hoe krijgt hij het meisje uit de supermarkt
zover dat ze zijn wens vervult? Om indruk op de meisjes te maken moet je rijk en beroemd
zijn, denkt Joel. Daarom besluit hij de jongste popster van Zweden te worden. Maar hij merkt al
snel dat dromen alleen niet genoeg is en dat je niet alles zelf in de hand hebt.
‘Wees voorzichtig met wat je wenst. Ik weet er alles van.’ De vertelster in De ijskoningin is
acht jaar oud als ze in een boze bui haar moeder dood wenst, zoals kleine kinderen dat
kunnen doen. Maar haar wens komt uit:die avond komt haar moeder bij een auto-ongeluk om
het leven. Getraumatiseerd door de kracht van haar gedachten sluit ze zich van de wereld af
en wordt ze, in haar eigen woorden, een 'ijskoningin'. En dan wordt ze getroffen door de
bliksem...
Charlotte Lowrie's indispensable guide to taking the best possible pictures with the Canon EOS
50D! Go well beyond the basics with this essential guide to getting great shots with the Canon
EOS 50D camera. Professional photographer and bestselling author Charlotte Lowrie packs
this portable guide with over 290 pages of beautiful full-color photos, proven techniques, and
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no-fail formulas for tapping all the features this exciting new high-resolution DSLR camera
offers. Get to know your Canon EOS 50D, learn all the tricks, and then take this handy portable
guide with you in the field for quick and easy reference. Master your Canon EOS 50D camera
with expert guidance from Seattle-area professional photographer and popular author,
Charlotte Lowrie Find pages of step-by-step techniques and professional tips that will help you
understand all the functions, menus, and dials on your camera Explore topics that many
competitive digital SLR books just touch on, including step-by-step instruction on exposure and
composition Learn professional composition and lighting tricks Examine full-color examples of
breathtaking ways to capture stills, portraits, and action shots Canon EOS 50D Digital Field
Guide is the latest in the bestselling Digital Field Guide series that has taught thousands of
photographers and beginners how to get the most out of their digital cameras.
Op 23 december 1787 vaart het schip Bounty uit, met William Bligh als gezagvoerder. Op 28
april 1789 breekt er muiterij uit en wordt Bligh met een aantal lotgenoten op een open boot
gezet. De lotgevallen van Bligh en van de muiters laten zich als een roman lezen.
Hoe wordt een Italiaan een Italiaan? Of een Brit een Brit? Worden vreemdelingen geboren of
gemaakt? In dit onweerstaanbare vervolg op de bestseller Italiaanse buren volgt Parks de
gangen van zijn kinderen in het kleine dorpje bij Verona waar hij met zijn gezin woont. Aldus
schetst hij een fascinerend beeld van het hedendaagse Italiaanse gezin op school, thuis, aan
het werk en in vrije tijd. Het resultaat is prachtig: een warm en geestig familieboek en reisboek
tegelijk, waarin noch met kinderen noch met Italië overdreven gedweept wordt. Eeuwige
bureaucratie en eindeloze wiegeliedjes, opvattingen over zwangerschap en grote families (wie
meer dan één kind neemt is gek, zeker als dat ene kind een zoon is), voedingsvoorschriften
Page 9/19

Get Free Canon 50d From Snapshots To Great Shots
(veel, veel, veel), de verering van `La Mama , hoe de vakanties door te brengen, wat leren we
onze kinderen: al deze onderwerpen en nog veel meer komen aan bod. Terwijl Parks beschrijft
hoe Italianen elkaar leren Italiaan te worden, geeft hij ons buitenstanders een onnavolgbaar
nieuw inzicht in de rijke Italiaanse culturele traditie. Tim Parks woont sinds 1982 met zijn vrouw
en drie kinderen in Italië.
Unlike a texty manual, this handy guide's main focus is on taking great pictures with the new
60D * *Goes beyond a tour of the camera's capabilities to teach you how to take great photos
with the Canon EOS 60D! *Beautiful images, clear design, friendly and knowledgeable voice.
*Not a rehash of the confusing, textbook-style camera manual (like so much of the competition)
The successor to Canon's popular EOS 50D DSLR, the Canon 60D is a powerful camera
intended for advanced amateurs to semi-professionals who want to jump into photography with
the control and capabilities of a DSLR-- but without the high price. There's the manual, of
course, as well as competing books, and while they all explain, often in 400+ pages, what the
camera can do, none of them shows exactly how to use the camera to create great images!
This book has one goal: to teach Canon EOS 60D owners how to make great shots using their
camera. Starting with the top ten things you need to know about the 60D--charging your
battery, setting your ISO, reviewing your photos, and more--professional photographer Nicole
S. Young then carefully guides you through the modes of the camera, offering practical advice
on choosing your settings, expert shooting tips, and end-of-chapter 'challenges' to get you up
and running with your 60D. The 60D is slated for availability in late September 2010. Features
include: * *18.0 Megapixel CMOS sensor. *ISO 100-6400 (expandable to 12800) for shooting
from bright to dim light. *Improved EOS HD Video mode with manual exposure control,
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expanded recording, Movie Crop recording in 640x480, and more. *3.0-inch Clear View LCD
monitor. *96% viewfinder coverage allowing users to see more of an image in the viewfinder
-and much more!

Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjesvoor-de-prijs-voor-één-scenario staat niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop verliefd op
je. 7.55 Dit betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet zijn qua
schoonheid en glamour. Een van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig kunnen zijn
dat hij bij het krieken van de dag al hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid
zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet glamour uitstralen, maar dan op een
natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een piepklein beetje foundation, een
vleugje poeder, lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik
aan? Nachtkleding of dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbies-pyama, dat is een ding
dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep. Georgia heeft eeuwen gewacht
tot er een vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de
Oorspronkelijke SeksGod en Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de
twee gaat het worden?
Florence 1528. De Medici zijn aan de macht – het is een tijd van hellepreken van de
religieuze Savonarola en de toenemende macht van de Nachtpolitie. De hoofdpersoon,
de vijftienjarige Alessandra, ontdekt haar passie voor het schilderen als een talentvolle,
jonge artiest de familiekapel komt verfraaien. Er ontstaat een bijzondere
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verstandhouding tussen de schilder en zijn leerlinge. Zoals dat gaat in die tijd wordt ze
echter uitgehuwelijkt. Het enige wat er daarna nog van haar verwacht wordt is het
baren van kinderen. Maar ze komt erachter dat getrouwde vrouwen meer vrijheid
genieten dan ze gedacht had en zo kan ze zich al snel, met de steun van haar
echtgenoot, weer aan het schilderen wijden. Dan verschijnt echter de schilder uit haar
jeugd opnieuw ten tonele en neemt haar leven een dramatische wending.
Dit boek richt zich met name op de meer serieuze hobby-fotograaf. Het eerste deel laat
zien wat er belangrijk is bij de keuze voor een veelzijdige camera, deel twee bespreekt
de technieken voor het maken van de perfecte foto. Hierbij is aandacht voor digitale
aspecten als pixels en bestandsformaten, maar meer nog voor de foto-techniek van alle
tijden: het gebruik van f-stops, sluitertijden, belichting en scherptediepte en het maken
van goede portret-, landschaps- en actie-foto's. Deel drie behandelt de computerkant:
foto's digitaal archiveren, nabewerken, afdrukken of op het web publiceren. Het
afsluitende deel van de tientallen geeft tips voor nog betere digitale foto's,
informatiebronnen op internet en onderhoudstips voor de camera.
Internationalisering vergt inspanning. Het vergt tijd, geld, creativiteit en
doorzettingsvermogen om internationale contacten op te bouwen en te bestendigen. De
manieren waarop opleidingen internationalisering vorm geven zijn zeer verschillend. Dit
boek toont de mogelijkheden en varianten van internationalisering, gaat in op
knelpunten en geeft tips om ze op te lossen. Het is een praktisch boek om
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internationalisering concreet vorm te geven.
An innovative approach that focuses on taking great pictures not the inner workings of
the camera * * Goes beyond a tour of the camera's capabilities to teach you how to
take great photos with your Canon 50D! * Beautiful images, clear design, friendly and
knowledgeable voice. * Not a rehash of the confusing, textbook-style camera manual
(like so much of the competition) Canon's new EOS 50D bridges the gap between the
novice and the seasoned pro with a perfect combination of high-speed and quality. For
anyone who has upgraded from their point-and-shoot or first DSLR to a Canon 50D and
wants to get the best shots possible but isn't sure what to do next. There's the manual
of course, as well as competing books, and while they all tell 50D owners, often in 400+
pages, what the camera can do, none of them shows them exactly how to use their
camera to create great images! Canon 50D: From Snapshots to Great Shots has one
goal: to teach 50D owners how to make great shots using their Canon camera. It
teaches them how to use their 50D to create the type of photographs that inspired them
to buy the camera in the first place. Everything in the book is in service of creating a
great image. Starting with the top ten things they need to know about their camera,
photographer Jeff Revell then carefully guides them through the Basic modes and into
the Advanced modes of the camera. They'll get practical advice from a pro on which
settings to use when, great shooting tips, and even end-of-chapter assignments that will
allow 50D owners to immediately put to use all the great info in each chapter.
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De Vietnamoorlog woedt al enige tijd, wanneer journaliste Paxton Andrews in Vietnam
arriveert. Paxton leert er de mannen kennen voor wie het leven na de oorlog nooit meer
hetzelfde zal zijn: Peter Wilson, rekruut en een jonge, pas afgestudeerde jurist. Bill
Quin, kapitein. Ogenschijnlijk kan niets hem nog raken. Ralph Johnson, de cynische,
doorgewinterde oorlogscorrespondent. Tony Campobello, sergeant. In Vietnam
probeert hij zijn leven in de achterbuurten van New York te vergeten. Zeven jaar lang
schrijft Paxton vanaf het front, voordat ze terugkeert naar huis en dan in Parijs de
vredesbesprekingen bijwoont. Maar voor haar en de mannen die vochten zal het leven
voor altijd veranderd zijn... Danielle Steel schreef met Verslag uit Vietnam een
aangrijpende roman over de verschrikkingen van een tragische oorlog. Een oorlog die
tot de dag van vandaag een diepe wond heeft geslagen in de Amerikaanse
samenleving.

Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen vergeven dat ze, als gevolg van
Janes eerste en enige one-night-stand, een ongelukje was. Als tienermoeder
heeft Jane moeten vechten om haar baby te mogen houden, maar Florence wil
die verhalen niet horen. Totdat Florence eigen zorgvuldig geplande zoontje wordt
geboren en met zijn komst zijn moeders wereld op zijn kop zet. Voor het eerst in
haar leven wendt ze zich tot haar moeder voor hulp.Zodra Jane haar pasgeboren
kleinzoon in haar armen houdt, wordt ze overspoeld door lang weggestopte
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herinneringen aan het tumultueuze jaar dat zijzelf moeder werd: de woede van
haar ouders, de nieuwe vrijheden van de sixties waarvan zij niet kon profiteren,
en de consequenties van de overweldigende liefde voor haar kind een gevoel dat
Florence nu ook leert kennen. Is dit het moment waarop moeder en dochter
eindelijk nader tot elkaar komen?
Now that you’ve bought the amazing Canon EOS 7D Mark II, you need a book
that goes beyond a tour of the camera’s features to show you exactly how to use
the camera to take great pictures. With Canon EOS 7D Mark II: From Snapshots
to Great Shots, you get the perfect blend of photography instruction and camera
reference that will take your images to the next level! Beautifully illustrated with
large, vibrant photos, this book teaches you how to take control of your
photography to get the image you want every time you pick up the camera.
Follow along with your friendly and knowledgeable guide, photographer and
author Jeff Revell, and you will: Learn the top ten things you need to know about
shooting with the 7D Mark II Use the 7D Mark II’s advanced camera settings to
gain full control over the look and feel of your images Master the photographic
basics of composition, focus, depth of field, and much more Learn all the best
tricks and techniques for getting great action shots, landscapes, and portraits
Find out how to get great photos in low light Learn the basics behind shooting
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video with your 7D Mark II and start making movies of your own Fully grasp all
the concepts and techniques as you go, with assignments at the end of every
chapter And once you’ve got the shot, show it off! Join the book’s Flickr group,
share your photos, and discuss how you use your 7D Mark II to get great shots at
flickr.com/group/7dmarkii_fromsnapshotstogreatshots.
Het is het najaar van 1980, acht dagen voor de presidentsverkiezingen waarin
een vermoeide Jimmy Carter het moet opnemen tegen de altijd opgewekte
Ronald Reagan. In Spokane, Washington, is Vince Camden op zijn dagelijkse
gangetje naar zijn getuigenprotectiebaan bij `Donut Make You Hungry. Als Vince
merkt dat hij wordt achtervolgd, herkent hij de man als een huurmoordenaar, een
oude bekende uit een verdrongen crimineel verleden. Vince herinnert zich de
afrekening die nog uit staat en besluit geruisloos van het toneel te verdwijnen. In
de week die volgt valt zijn creditcardoplichterij als een kaartenhuis in elkaar, raakt
Vince verstrikt in de problemen van een plaatselijke politicus en wordt hij heen en
weer geslingerd tussen een aantrekkelijke, jonge advocate en een neurotische
prostituee. Als hij heeft besloten om te vluchten naar New York, om de
uitstaande kwestie voor eens en voor altijd op te lossen en het verleden te laten
zwijgen, komt hij erachter dat de enige plek waar hij vrijheid kan vinden een
stemhokje is Met De Donutman schreef Jess Walter een indringende
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psychologische roman over kleine criminaliteit, moord en getuigenbescherming,
tegen de achtergrond van een politieke verkiezingscampagne die de wereld
veranderde `Een meesterlijke roman, spannend en meeslepend! Vrij Nederland
`Wat Jess Walter met de tijd, ruimte, genres, kunstvormen en taalregisters
uithaalt is ronduit spectaculair. De Groene Amsterdammer `Bewonderenswaardig
onvoorspelbaar en aangrijpend, veruit de beste van Walter. KIRKUS REVIEWS
`Het is alweer even terug dat ik een boek verslond zoals zoals De Donut man.
RICHARD RUSSO , winnaar Pulitzer Prize
Book and accompanying video with over six hours of video training—all geared to
teach you everything about shooting video with your DSLR With the arrival of
high-definition video-enabled DSLR cameras, photographers are faced with an
opportunity for creativity and a competitive edge in their field unlike anything
they’ve experienced before. Add to that the expanding demands from a videohungry audience and it’s no longer a matter of if you are going to add video to
your repertoire of skills, it’s when. Here to guide you in a thorough exploration of
the video-making process — from preproduction to post — and to ease your
transition from still to motion are four veterans who speak the language of both
photography and video fluently. With their clear, instructive approach, they
quickly get you up to speed on everything from picking your gear, to properly
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lighting for motion, to using professional-level audio, color correction, and editing
techniques, to media management and outputting, and much more. Here are just
a few highlights from this richly illustrated, completely interactive book and video:
Explores the entire spectrum of video for DSLR camera owners, with
recommendations on gear, planning, lighting, lenses, audio, editing, color
correcting, exporting, media management, and more. Covers a wide variety of
shooting styles, including indoor, outdoor, studio, portrait, event, and available
light. Addresses technical challenges associated with DSLR video, such as
camera movement, multiple camera coverage, low-light videography, and
synchronized sound. Explores additional creative techniques such as stop motion
and timelapse photography in depth. Includes a real-world example of a music
video and promo package throughout the book to demonstrate concepts in
action, with additional profiles of photography experts in nature, sports,
commercial, and weddings and events. The accompanying video contains over 6
hours of video training that delves deeper into each topic, as well as highdefinition footage, hands-on project files, and templates to experiment with and
follow along. Share your work and communicate with other readers at
www.facebook.com/dslrvideo. All of Peachpit's eBooks contain the same content
as the print edition. You will find a link in the last few pages of your eBook that
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directs you to the media files. Helpful tips: If you are able to search the book,
search for "Where are the lesson files?" Go to the very last page of the book and
scroll backwards. You will need a web-enabled device or computer in order to
access the media files that accompany this ebook. Entering the URL supplied
into a computer with web access will allow you to get to the files. Depending on
your device, it is possible that your display settings will cut off part of the URL. To
make sure this is not the case, try reducing your font size and turning your device
to a landscape view. This should cause the full URL to appear.
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