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EEN KNALLEND AVONTUUR VAN BIJNA VIERHONDERD PAGINA'S LANG: DIRK PITT IS TERUG! Alarm op de
Caribische zee! Dirk Pitt maakt jacht op een bende schurken die een milieuramp ontketent. Hoe dichter hij ze op de
hielen zit, hoe dichter hij bij de machthebbers op Cuba komt. Zijn zoon Dirk junior en zijn dochter Summer sporen
ondertussen een historische schat van de Azteken op. Ze moeten snel zijn, voor die in criminele handen valt. Hun
zoektocht voert hen uiteindelijk ook naar Cuba, recht in de armen van de vijand.
The Magic Lantern Guides® Multimedia Workshop includes everything photographers need to get great results with
Canon's advanced entry-level DSLR. It's like having a personal DSLR class right at home! The package includes: o A
camera-specific 80-minute DVD that covers every feature and function of the EOS Rebel T2i/EOS 550D, and allows
users to navigate easily between topics and review information at their own pace o Taking Great Digital Photos: A
64-page full-color guide packed with picture-taking tips; it explains everything from digital file formats and white balance
to f/stops, shutter speeds, and focal lengths. o Great Photos with Your Digital SLR: A 60-minute DVD with live-action
tutorials that demystifies shooting with a digital SLR camera. o Quick Reference Wallet Card: A laminated take-along key
to camera and menu operations.
Written by expert photographers, Ammonite’s The Expanded Guides describe the featured camera in detail, providing a
comprehensive user’s manual that includes a step-by-step guide to the camera’s basic and advanced functions and
professional guidance on exposure, depth of field, and use of flash. This guide also includes advice on lenses,
accessories and connection to external devices, practical tips on lighting, macro photography and camera care, and a
pull-out quick-reference guide card to the icons used on the camera's menus. Canon's Rebel T2i (EOS 550D) digital SLR
offers 18Mp resolution and HD video capture, making this entry- to mid-level camera similar in specification to its highend EOS 7D model, with a resolution greater than the 15Mp of its EOS 500D DSLR, which allows for larger prints.
Het Einde In Zicht is het zesde boek van de bestverkochte serie van WJ May, De Kronieken van Kerrigan. Als het leven
niet nog verwarrender kan worden, grijpt het lot in en gooit je een bal die niet te vangen is. Rae Kerrigan zou extatisch
moeten zijn. Ze heeft haar moeder gevonden en Devon heeft toegegeven dat hij niets liever wil dan bij haar te zijn.
Behalve dat Jennifer, haar mentor, iemand was die ze dacht te kunnen vertrouwen en het blijkt dat ze achter Rae aan zat
om dezelfde reden als waarom Lanford haar eerste jaar bij Guilder had geprobeerd te vergallen. Er is nu een nieuw
gezicht voor de vijand. Jonathon Cromfield. Behalve dat hij niet echt nieuw is, of toch wel? Rae moet eerst zichzelf in
gevaar brengen om degenen van wie ze houdt te beschermen en net als bij haar vader zal niemand haar in de weg
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staan.
Presents an introduction to the features of the Canon EOS Rebel T2i/550D, covering such topics as autofocus, shutter
speed, flash capability, prevention tips, and the basics of good photography.
Anyone who is an experienced digital photography student will tell you that more often than not, they are using their
digital SLR camera away from their home or the classroom. And while they may feel like they've got the basics of their
camera down, wouldn't it be nice for them to have some sort of a reference with to take when they're on the go? DAVID
BUSCH'S COMPACT GUIDE FOR THE Canon EOS Rebel T2i/550D is a portable reference guide that goes beyond the
standard field guide. Featuring both the basics - lists of controls, settings, and menu commands - and so much more,
including depth-of-field tables, distance charts, and recommended settings for various shooting environments. With this
guide on hand students can confident in knowing they have all the information they need at their fingertips. They can just
slip the book into your camera bag and go!
Een vreselijke tragedie heeft het leven van Will verwoest en hij zweert dan ook wraak op degenen die hiervoor verantwoordelijk
zijn. Zelfs als dat zou betekenen dat hij het korps van de Grijze Jagers moet verlaten. Wills vrienden maken zich ernstig zorgen
over hem. Het is Halt die met de oplossing komt: Will moet een leerling aannemen om zijn gedachten te verzetten. En zoals
meestal krijgt Halt gelijk. Meer dan hem lief is zelfs.
Vervolg op: "De lessen van Don Juan" en "Een aparte werkelijkheid", waarin een Amerikaanse antropoloog zijn ontmoeting met
een Mexicaanse indiaan beschrijft en zijn ervaringen met bewustzijnsverruimende middelen.
Canon EOS Rebel T2i / 550D For DummiesJohn Wiley & Sons

Now that you’ve bought the amazing Canon EOS Rebel T2i/550D, you need a book that goes beyond a tour of the
camera’s features to show you exactly how to use the Rebel to take great pictures. With Canon EOS Rebel T2i/550D:
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 Rebel Use the Rebel’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 EOS Rebel T2i/550D: From Snapshots to Great Shots, you’ll learn
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not only what makes a great shot work—you’ll learn how to get that shot using your Rebel. 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 Rebel to get great shots at
flickr.com/groups/canonrebelt2i550dfromsnapshotstogreatshots.
The straightforward guide to the new Canon EOS Rebel T2i/550D Popular tech blog Gizmodo.com called the Canon
EOS Rebel T2i/550D "an incredible camera – everything a first DSLR should be." With 1080p digital video capability and
an 18 megapixel sensor that improves low-light shooting all for under $900, the accolades are well-earned. And for less
than $30, you can learn how to maximize your digital photography experience! Packed with more than 300 color photos
and 100 color screen captures throughout, this beginner book walks you through the camera’s controls, features, and
shooting modes. If you're new to the Canon EOS Rebel T2i/550D, this fun and friendly guide shifts you out of automatic
mode and helps you shoot memorable digital photos. Aimed at first-time dSLR users looking for a guide that clearly and
patiently explains the features and controls of the Canon EOS Rebel T2i/550D Explores the on-board controls and
situational shooting Addresses using live view and playback modes Explains dialing in exposure and lighting controls
Details how to edit, print, post online, and other ways to share images Spells out how to manipulate focus and color
controls Canon EOS Rebel T2i/550D For Dummies delivers a straightforward look through the lens of your dSLR!
Dutch English Bilingual children's book. Perfect for kids studying English or Dutch as their second language. This fun
children's picture book follows the story of cute little bunny, Jimmy. Jimmy doesn't want to sleep in his own bed. Every
night he sneaks into his parents' room and falls asleep in their bed. Until one night something unexpected happened....
Dit leuke prentenboek volgt het verhaal van het schattige kleine konijntje, Jimmy.Jimmy wil niet in zijn eigen bed slapen.
Elke avond sluipt hij naar zijn ouders kamer en valt in slaap in hun bed. Totdat er op één avond iets onverwachts
gebeurt... This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well! Dit
verhaal kan ideaal zijn om voor te lezen aan uw kinderen voor het slapen gaan en is leuk voor het hele gezin! It is
suitable as a read aloud book for pre-schoolers or a self-read book for older children. Het is geschikt als voorleesboek
voor kleuters of een boek voor oudere kinderen om zelf te lezen.
Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft weinig om naar uit te kijken. Zijn vader en broer nemen hem
niet serieus en zijn moeder is zomaar op een dag weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een foto
waarin ze in een mooie zomerjurk voor hem poseert. Dennis is zuinig op die foto, want zijn vader heeft de rest van de
fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie voor verkleden vandaan? Droomt hij daarom van de nieuwe Vogue, mooie
ontwerpen en zachte stoffen? Wanneer Dennis ontdekt dat Lisa, het knapste meisje van school, dezelfde fascinatie voor
kleding en verkleden heeft, gaat een wereld voor hem open. Dennis had het gevoel alsof hij in een achtbaan zat. Hij
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hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik kan diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit ontroerende, verrassende en
grappige boek zal kinderen én ouders aanspreken. David Walliams is acteur en komiek. Met zijn afstotelijke typetjes en
provocerende grappen maakte hij furore in de succesvolle Britse tv-serie Little Britain. Jongen in jurk is zijn eerste boek.
Quentin Blake behoeft geen introductie. Hij verwierf internationale roem als illustrator van de klassiekers van Roald Dahl.
Hij ontving meerdere prijzen voor zijn werk.
Iedereen kent Karl Marx als een van de invloedrijkste denkers van de negentiende eeuw en als de man wiens
levenswerk Het kapitaal de wereld zou veranderen. Liefde en kapitaal onthult echter zijn tumultueuze privéleven en
schetst een portret van een revolutionair, een rokkenjager, een grappenmaker en bovenal een gepassioneerd man zowel politiek als privé. Als arme student viel Marx voor Jenny, de dochter van een Pruisische baron, en zij en hun
kinderen zijn hem ondanks alle tegenslagen en politieke obsessies altijd trouw gebleven. Het gezin zwierf in het kielzog
van vader Karl jarenlang door Europa in een tijdperk van politieke spanningen, en naast zijn werk als intellectueel
ontpopte Marx zich tot een beschermende vader en liefhebbende echtgenoot. Door gebruik te maken van nooit eerder
toegankelijke bronnen biedt Liefde en kapitaal een intieme blik in de beproevingen, de ellende en de hartstochten van
een man die, meer dan elke andere denker, vormgaf aan onze moderne opvattingen over werk, geld en sociale relaties.
Succesvol biografe Mary Gabriel studeerde journalistiek in Amerika en Parijs en werkte daarna als redacteur bij Reuters
in Washington en Londen. 'Liefde en kapitaal is een reusachtig, vaak aangrijpend boek. Het geeft een vermakelijk en
evenwichtig portret van Karl Marx, zijn kleurrijke milieu van ballingen, freaks en revolutionairen, en van het nauwelijks
bekende gezin van Marx. Gabriel geeft een levendig beeld van een worstelende, maniakale bohemien en intellectueel in
de hoofdsteden van middennegentiende-eeuws Europa.' the new york times book review 'Gabriel geeft een magistrale
weergave van het leven van Karl Marx en zijn vrouw. Met een vloeiende stijl die haar uitgebreide onderzoek niet verhult,
biedt Gabriel ons de menselijke familiekant van een man die gewoonlijk gezien wordt als een berekenende theoreticus.'
publishers weekly 'Gabriel stelt, terecht, dat de sleutel tot het begrijpen van wat Marx dreef niet alleen ligt in inzicht in de
grote stromingen van zijn tijd, maar vooral in het begrip van zijn chaotische privéleven en de mensen die hij liefhad.'
washington independent review of books
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