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Covers all models of GoPro HERO, HERO3, HERO3+, and
HERO4...including the February 2015 camera software
update. Step-by-step instructions with callouts to GoPro Hero
camera photos and sample images that show you exactly
what to do. Help when you run into problems or limitations
with your GoPro Hero camera in specific shooting situations.
Tips and Notes to help you get the most from your GoPro
Hero camera when taking pictures or shooting HD video in a
wide range of shooting situations. Full-color, step-by-step
tasks walk you through getting and keeping your GoPro Hero
camera working just the way you want in order to shoot the
absolute best photos and videos possible. Learn how to: •
Set up your GoPro Hero camera and prepare for any type of
shooting situation • Take awesome first- or third-person
videos just about anywhere, including underwater or in lowlight situations • Select and use the best camera housing,
mount, and accessories to capture the perfect shots • Take
detailed and vibrant high-resolution, digital images with your
GoPro Hero camera • Shoot stunning HD video using your
GoPro Hero camera • Record high-quality audio in
conjunction with your videos • Choose the best resolution
and camera settings for each shooting situation you
encounter • Wirelessly transfer your digital content from your
camera to your smartphone or tablet using the GoPro App •
Transfer content from your camera to your computer to view,
edit, enhance, archive, and share your content using photo
editing software or the GoPro Studio video editing software •
Learn strategies used by the pros to achieve your own
professional results Register Your Book at
www.quepublishing.com/register to access additional tasks,
videos, and other helpful information.
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Studie over de groei van de kinderlijke intelligentie in de
verschillende ontwikkelingsfasen.
From Onjali Q. Rauf, the award-winning and best-selling
author of The Boy at the Back of the Class, comes another
incredible story, told with humour and heart. Told from the
perspective of a bully, this book explores themes of
homelessness, while celebrating kindness, friendship and the
potential everyone has to change for the good.
Is er ooit een ongewoner rocksterverhaal geweest dan dat
van Ozzy Osbourne? Hij groeide op in een arm gezin en sliep
met zijn hele familie in één kamer. Muziek was zijn redding en
met zijn band Black Sabbath veranderde de muziekscene
voorgoed. Maar met rock-'n-roll kwamen ook de
onvermijdelijke seks en drugs en Ozzy wende snel aan een
levensstijl vol verdovende middelen.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie
van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw.
Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten
afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman.
Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het
allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal
van Mandela, door Mandela.

Een razendspannende politieke thriller vol actie en
internationale intrige en doorspekt met het soort
informatie waarover alleen een insider als Hillary
Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van
Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt
geconfronteerd met terroristische dreigingen en een
verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een
president die de positie van Amerika op het politieke
wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De
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aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en
verwarring, en de minister en haar team moeten
erachter komen wie er achter de dodelijke
samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om
te profiteren van een Amerikaanse regering die er
internationaal zwakker voor staat dan ooit.
Gideon noemt me zijn engel, maar hij is het wonder
in mijn leven. Mijn prachtige, gehavende strijder –
vastberaden mijn demonen te verslaan, terwijl hij die
van zichzelf negeert. De geloften die we aflegden,
zouden ons meer dan alleen fysiek met elkaar
verbinden. Maar in plaats daarvan openden ze oude
wonden, legden ze onze pijn en gebreken bloot en
lokten ze onze vijanden tevoorschijn. Ik voelde hem
uit mijn vingers glijden. Mijn grootste angst leek
werkelijkheid te worden, terwijl mijn liefde sterker op
de proef werd gesteld dan ik ooit voor mogelijk had
gehouden. Op het lichtste moment in onze levens
waren we overvallen door het duister uit zijn
verleden, en werd alles waarvoor we hadden
gevochten bedreigd. We stonden voor een
onmogelijke keuze: terug naar de bekende veiligheid
van onze levens voordat we elkaar kenden, of het
gevecht aangaan voor een toekomst die plotseling
op een onhaalbare en hopeloze droom leek... ‘Day
speelt op zo’n zintuiglijke manier met sensuele
thema’s dat haar broeierige romantiek ook diepte
krijgt. Alles wat lezers verwachten zit erin, en meer.’
– RT Book Reviews
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In dit fraai uitgevoerde boek, een uitvloeisel van de
baanbrekende, door Higher Ground geproduceerde
podcast, voeren twee mannen die al lange tijd met
elkaar bevriend zijn een openhartig en intiem
gesprek over het leven, over muziek en over hun
niet aflatende liefde voor Amerika, met alle
problemen en tegenstrijdigheden die dat land
kenmerken. Het bevat meer dan 350 foto's, exclusief
bonusmateriaal en nooit eerder gepubliceerd
archiefbeeld. Renegades: Born in the USA omvat
een reeks openhartige, onthullende en
onderhoudende gesprekken tussen president Barack
Obama en muzieklegende Bruce Springsteen,
waarin niet alleen verhalen over hun persoonlijke
geschiedenis en de bepalende momenten in hun
carrière aan bod komen, maar ook de polariserende
politiek in Amerika en de steeds bredere kloof tussen
de Amerikaanse droom en de Amerikaanse realiteit
van dit moment. Het boek bevat kleurenfoto's en
zeldzaam archiefmateriaal en biedt een fascinerend
en fraai geïllustreerd portret van twee excentrieke
mannen, een zwarte en een witte, die proberen hun
eigen, onconventionele zoektocht naar betekenis,
identiteit en gemeenschapszin in verband te brengen
met het grotere verhaal over Amerika. Het boek
bevat: * Speciaal voor deze uitgave geschreven
inleidingen van president Obama en Bruce
Springsteen * Geannoteerde toespraken van Obama
die nooit eerder zijn gepubliceerd, waaronder zijn
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'Opmerkingen bij de vijftigste verjaardag van de
protestmarsen van Selma naar Montgomery' *
Handgeschreven songteksten van Springsteen uit
diens inmiddels vijftigjarige carrière * Zeldzame en
exclusieve foto's uit de persoonlijke archieven van
de auteurs * Gesprekken en verhalen die niet zijn
opgenomen in de podcast * Historische foto's en
documenten die dienen als omlijsting van de
gevoerde gesprekken In een opnamestudio die vol
stond met gitaren en tijdens ten minste één rit met
een Corvette spreken Obama en Springsteen over
het huwelijk en het vaderschap, over rassenkwesties
en mannelijkheid, over de verleiding van het
onbekende avontuur en de lokroep terug naar huis.
Daarnaast gaan ze in discussie over onder meer hun
favoriete protestsongs en over de meest
inspirerende Amerikaanse helden die ze kennen.
Tijdens de gesprekken praten ze over hun verlangen
om in hun carrière een groter en waarachtiger
verhaal over Amerika te vertellen, al moest daar nu
en dan een prijs voor worden betaald, en ze
onderzoeken samen hoe het verscheurde Amerika
de weg naar eenheid zou kunnen terugvinden.
In its 114th year, Billboard remains the world's
premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing
platform. Billboard publishes the most trusted charts
and offers unrivaled reporting about the latest music,
video, gaming, media, digital and mobile
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entertainment issues and trends.
Nadat Rhand Altor opgestaan is als de Herrezen
Draak, staat hij in dit derde deel in Robert Jordans
Het Rad des Tijds-cyclus voor een belangrijke taak:
hij moet zijn krachten leren te beheersen. Robert
jordan, Het Rad des Tijds 3 - De Herrezen Draak Het
Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende
fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit
ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een
profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw
die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is
wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was,
wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw
verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 3
De Herrezen Draak Eindelijk is hij dan opgestaan, de
voorspelde leider die de wereld zal redden en
tegelijk zal verwoesten, de man die in zijn waanzin
alles en iedereen zal meeslepen, die iedereen zal
ombrengen die hem nastaat. Rhand Altor kan zijn
roeping niet langer ontkennen, maar hij kan zijn
gaven niet beheersen en, goede raad is duur, hij
heeft er geen flauw benul van hoe hij de Duistere
moet verslaan. Veel zal duidelijk worden in het Hart
van de Steen, een knoop in het patroon van de
eeuw, een nest voor de herrezen draak. `Ambitieus
en aangrijpend op vele niveaus.' Boston Globe
Kurt Vonnegut was in 1945 zelf aanwezig in Dresden toen de
geallieerden de stad platbombardeerden. Hij overleefde de
aanval doordat hij met zijn medegevangenen schuilde in de
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koelkelders van het slachthuis waar hij als krijgsgevangene
tewerkgesteld was. Hij verwerkte deze traumatische ervaring
in de aanvankelijk omstreden maar inmiddels klassiek
geworden roman Slachthuis vijf.Billy Pelgrim, de
hoofdpersoon, staat los van de tijd. Hij gaat slapen als
stokoude weduwnaar en wordt wakker op de dag van zijn
bruiloft. Hij stapt een deur binnen in 1955 en komt in 1941
weer naar buiten. Hij heeft zijn eigen geboorte en dood vele
malen gezien, zegt hij, en bezoekt regelmatig alle
gebeurtenissen daartussenin. Alleen zo, volkomen losgeraakt
van de realiteit, slaagt Billy erin om de verschrikkingen van
Dresden te verwerken. Een verbijsterend meesterwerk dat
iedereen gelezen moet hebben.
In het tweede deel in Robert Jordans Het Rad des Tijdscyclus, vindt een oude traditie plaats: de Grote Jacht op de
Hoorn. Maar deze keer gaat alles anders – er heerst een
groot gevaar. Robert jordan, Rad des Tijds 2 - De Grote Jacht
Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende
fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze
epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang
geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is
voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des
Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de
Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 2
De Grote Jacht De Hoorn van Valere is een legendarisch
artefact dat naar verluidt de helden van weleer kan oproepen.
Om die reden wordt elke honderd jaar de Grote Jacht op de
Hoorn aangekondigd. Elke nieuwe jacht leidt onveranderlijk
tot nieuwe avonturen die door de barden worden bezongen.
Maar dit keer verloopt alles anders. De Hoorn is gevonden en
dat feit zorgt voor veel onrust. Want De Hoorn verkeert nu in
de handen van het Kwaad. `Robert Jordan is verreweg de
populairste fantasy-auteur van nu, en dat laat zich heel goed
verklaren.' New York Times
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Kunnen je favoriete hockeyers hun eerste seizoen
ongeslagen samen laten beëindigen? Vijf maanden samen,
NHL aanvaller Ryan Wesley beleeft een recordbrekende
beginnersseizoen. Hij maakt zijn droom waar om
professioneel hockey te spelen en elke avond thuis te komen
bij de man van wie hij houdt: Jamie Canning, zijn beste vriend
die nu zijn vriendje is. Er is slechts een probleem: de
belangrijkste relatie van zijn leven is er een die hij verborgen
moet houden. Anders wordt hij geconfronteerd met een
mediastorm die zijn succes op het ijs zal overschaduwen.
Jamie houdt van Wes. Dat doet hij werkelijk. Maar het
moeten verstoppen is klote. Het is niet het leven dat Jamie
voor zichzelf voor ogen had en de druk om hun geheim te
bewaren eist zijn tol. Ook zijn nieuwe baan loopt niet zo
soepel als dat hij gehoopt had, maar hij weet dat hij het
aankan zolang hij Wes heeft. Appartement 10B is in ieder
geval hun toevluchtsoord, waar ze altijd zichzelf kunnen zijn.
Of kunnen ze dat wel? Wanneer Wes' meest nieuwsgierige
teamgenoot vlak boven hen komt wonen, beginnen hun
zorgvuldig uitgelijnde leugen te ontrafelen. Als de
buitenwereld vastbesloten is om hun het vuur aan de
schenen te leggen, kan de relatie van Wes en Jamie dat
overleven? Waarschuwing: bevat seksuele situaties, een
vibrerende stoel, lange-afstands, sexy tijden en het bewijs dat
hockeyspelers in elke tint groen er hot uitzien.
Nora Grey is verstandig, slim en loopt nooit in zeven sloten
tegelijk. Haar eerste fout was om verliefd te worden op Patch.
Patch maakt de ene fout na de andere en heeft een verleden
dat verre van brandschoon is. Verliefd worden op Nora is het
beste dat hem ooit is overkomen. Maar kunnen Nora en
Patch een brug slaan tussen hun twee verschillende
werelden als dat betekent dat hun hart op een
hartverscheurende manier op de proef wordt gesteld?
‘Ideale rockautobiografie’ - Het Parool De afgelopen zes jaar
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heeft Springsteen in stilte en vol overgave zijn levensverhaal
opgeschreven. De magie die zijn songteksten zo bijzonder
maakt, spat van elke pagina van dit boek af. Met
ontwapenende openhartigheid vertelt hij voor het eerst over
de persoonlijke problemen die zijn beste werk hebben
geïnspireerd. ‘Springsteen wil vooral een eerlijk verhaal
vertellen. Net als bij zijn beste concerten heb je aan het eind
het gevoel dat hij alles heeft gegeven.’ – The New York
Times

Het Oude Koninkrijk is een wereld binnen een
wereld, die waar wij in leven. En die van Sabriel,
achttien jaar pas en juist op het punt afscheid te
nemen van de kostschool waar ze een belangrijk
deel van haar leven doorbracht - zij is met beide
werelden bekend. Immers, haar vader, de machtige
magiër de Abhorsen die zelfs de doden tot leven kan
wekken, is degene die de het evenwicht tussen
mens en geest in het Oude Koninkrijk in stand houdt.
Nu is hij, de Abhorsen, verdwenen. Sabriel vreest
dat zijn eeuwige tegenstrever, de vileine Kerrigor,
daar wel eens de hand in zou kunnen hebben. Hoe
het zij, Sabriel heeft geen andere keuze dan het
Oude Koninkrijk binnen te gaan en persoonlijk op
zoek te gaan naar haar verdwenen vader. En dat
gebeurt. Bijgestaan door het magische zwaard van
haar vader en de grote kat - of is het een
geestverschijning? - Mogget, die maar wat
nadrukkelijk aanwezig is, betreedt ze het verboden
gebied. Al gauw ervaart ze dat parasiterende
geestverschijningen, Mordicanten en
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Schaduwhanden, zo hun eigen opvattingen hebben
over de aanpak van mensenkinderen. En dan is hij
er ook nog, Kerrigor, de allerergste van de
kwaadwillende tovenaars in het Oude Koninkrijk. En
de Abhorsen? De onzekerheid omtrent zijn lot blijft.
Meggie is dol op verhalen en op boeken, net als
haar vader Mo. Toch heeft Mo nooit iets willen
voorlezen, in al die lange jaren sinds Meggies
moeder op een raadselachtige manier is verdwenen.
Op een nacht klopt er een vreemde figuur bij ze aan.
Hij komt ze waarschuwen voor een nietsontziende
schurk die achter Mo aan zit, en achter een
bijzonder boek dat Mo in handen heeft: Hart van inkt.
Meggie heeft dat boek nog nooit gezien. Nu moet
Mo zijn dochter wel zijn grote geheim vertellen, en
haar uitleggen waarom hij nooit meer wil voorlezen.
Mo is in levensgevaar! Ze slaan op de vlucht, en dat
is het begin van een uitzonderlijk avontuur.
Naomi verloor haar onschuld op de avond dat ze
haar vader het bos in volgde. Toen ze het meisje
bevrijdde dat ondergronds gevangenzat, onthulde ze
de gruwelen die haar vader beging en maakte ze
hem voor altijd berucht. Sindsdien torst ze de daden
van Thomas David Bowes met zich mee. Nu is
Naomi een succesvol fotografe en heeft ze een plek
gevonden waar ze zich thuisvoelt. Het is een groot
oud huis dat opgeknapt moet worden, duizenden
kilometers bij iedereen die ze ooit heeft gekend
vandaan. Naomi zocht eenzaamheid, maar de
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vriendelijke inwoners van Sunrise Cove betrekken
haar telkens bij hun gemeenschap – vooral de
resolute Xander Keaton. Naomi merkt dat haar
verdedigingslinie afbrokkelt en diep in haar hart heeft
ze altijd verlangd naar menselijk contact. Maar de
ervaring leert: haar verleden is nooit verder weg dan
een nachtmerrie.
'Het teken van de Zwarte Dood' is het tweede deel in
de Sleedoorn-trilogie: een historische serie vol
spannende puzzels, ingewikkelde codes en een
vleugje magie. Londen, 1665: de Zwarte Dood De
Zwarte Dood waart rond in Londen en de stad is
vervuld van ziekte en angst - tot een onbekende
apotheker opduikt met een geneesmiddel dat echt
lijkt te werken. De apotheek van Sleedoorn wordt
uitgekozen om het middel te bereiden. Maar als een
moordenaar de apotheker bedreigt en de ziekte wel
heel dichtbij toeslaat, worden Christopher en zijn
trouwe vriend Tom gedwongen in actie te komen en
alle raadsels op te lossen. De trilogie van Sleedoorn
De Sleedoorn-trilogie is een razend spannende serie
vol vriendschap, humor, mysterie en gevaar.
Boekenwebsite Hebban gaf deel 1 in de serie 5
sterren: "De sleutel van Sleedoorn is een geweldig
avonturenboek waar veel in te beleven valt. Erg
knap gedaan en zeker een aanrader."
Gideon Cross. Van hem houden was het
makkelijkste wat ik ooit heb gedaan. Ik was op slag
verliefd. Volkomen. Verloren. Gideon heeft me alles
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gegeven. Nu moet ik bewijzen dat ik de rots kan zijn
die hij ook voor mij is. Dat ik hem kan beschermen
zoals hij mij beschermt. Samen kunnen we iedereen
aan die tussen ons in probeert te komen. Maar onze
grootste uitdaging ligt in de geloften die we hebben
afgelegd. Ons overgeven aan de liefde was pas het
begin. Ervoor vechten zal ons of bevrijden... of
breken. ‘Day grijpt de romantiek bij de lurven en
injecteert haar met een eersteklas drug, waardoor ze
ronduit onweerstaanbaar wordt.’ – Irish Independent
‘Vermiste meisjes’ is het thrillerdebuut van YAauteur Megan Miranda. Ruth Ware (‘In een donker
donker bos’) schreef over dit boek: ‘Het verleden
van een klein stadje wordt blootgelegd in deze
thriller vol verdachtmakingen, bedreigingen en
verwarrende motieven. Een aangrijpend boek! I
loved it.’ Nicolette (Nic voor vrienden) is terug in
Cooley Ridge om voor haar hulpbehoevende vader
te zorgen. Tien jaar daarvoor is ze naar Philadelphia
vertrokken, niet lang na de verdwijning van haar
beste vriendin Corinne. Die verdwijning is nooit
opgelost. Nu, slechts een paar dagen na haar
aankomst, verdwijnt er opnieuw een meisje. Deze
zaak rijt de wonden rondom de vermissing van
Corinne open. Alle mensen die indertijd met de zaak
te maken hadden, wonen nog steeds in Cooley
Ridge. Nic’s broer en zijn vrouw verwachten een
kind. Corinne’s toenmalige vriend werkt in de lokale
kroeg. En Tyler, Nic’s ex-vriend, is aan het daten
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met Annaleise. Annaleise, die ieders alibi was voor
de nacht waarin Corinne verdween. Maar nu is het
juist zij die verdwenen is... Nic ontrafelt de geheimen
die haar familie en vrienden verbergen en langzaam
wordt duidelijk wat er tien jaar geleden daadwerkelijk
gebeurd is. ‘Duister, nostalgisch en een ingenieuze
manier van vertellen. Megan Miranda is een
aanwinst voor de thrillerwereld.’ Booklist Voor fans
van Clare Mackintosh en Alex Marwood.
Volg Verslaafd aan jou op Facebook
Hertog Leto van Atreides heeft de positie van
gouverneur van de planeet Arrakis aangeboden
gekregen. Een bijzondere kans, want deze
woestijnplaneet is de enige plek waar de ontzettend
waardevolle specie melange kan worden gedolven.
Op zijn thuisplaneet Caladan bereidt Leto zijn vertrek
voor. Hij, zijn concubine Jessica en hun zoon Paul
vermoeden dat de benoeming een valstrik is van hun
aartsrivalen, de Harkonnens. Desondanks besluit
Leto dat ze toch gaan – de kans om alle productie
van melange in de hand te hebben is simpelweg te
waardevol. Ze vertrekken richting Arrakis, maar van
alle kanten dreigt gevaar. Duin verscheen in 1965 en
is de grootste sciencefictionklassieker aller tijden. Er
zijn vele miljoenen exemplaren van het boek
verkocht en het boek is de basis geweest voor tvseries, games en films.
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