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SADIE SHYANN
Harlequin Kerstspecial Luitingh Sijthoﬀ
Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de
wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En
ze brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun
fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich
dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze
nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets
zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie
tot een kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is
van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond
uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar
als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in
een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om
haar te helpen. Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en
Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij
dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond
van te veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het
onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn
appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar
wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?
De duisternis tussen ons Luitingh Sijthoﬀ
Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur
Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze
Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar
voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren,
want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is
volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn
beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet
laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar
voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor
elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze
kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd
is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat
het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis
zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden
verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
De lange weg naar de vrijheid Harlequin
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van
NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd
moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke
columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was
weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de
eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt
het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag
een uitgesproken mening over hem hebben, graag zelfs. Het was
een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte
maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de
moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het
nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt
normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of
dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet

namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn
zwakte?
Nikon D3100 Digital Field Guide A.W. Bruna Uitgevers
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie
op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner
Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de Merge.
Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming
die direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt
gevraagd het militaire potentieel te bepalen van het apparaat en
de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een
nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding
die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de
Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En
wat is het verband met een bizarre slachting in Afghanistan? Het
is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en
Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven
de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs
geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door
met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig
wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom
Jason Bourne is succesvol verﬁlmd met Matt Damon in de
hoofdrol.
Nu ik je zie J.M. Meulenhoﬀ
A guide to the Nikon D700 camera describes the camera's
controls, lighting, composition, lenses, and ways to download and
edit photographs.
Als van jou houden verkeerd O'Reilly Media, Inc.
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.
De dochter van de President John Wiley & Sons
An illustrated introduction to digital photography, examining
hardware such as cameras, computers, scanners, and printers
and the relationship between them; looking at image-editing
software, tools, and techniques; featuring step-by-step
instructions for taking professional-quality photographs; and
discussing special-eﬀects options.
Het Utopia experiment Thomas Rap
Vlak bij het dorpje Helmthorpe in Yorkshire wordt het lichaam
gevonden van Harry Steadman, half begraven onder een
ingestort muurtje. Steadman was een gepensioneerde historicus
die samen met zijn vrouw een teruggetrokken leven leidde. De
inwoners van Helmthorpe kenden hem als een vriendelijke man
die geen vlieg kwaad deed, dus wie zou hem hebben willen
vermoorden? De zaak stelt inspecteur Alan Banks voor een
raadsel. In eerste instantie lijkt niemand een motief te hebben
voor de gruwelijke moord, maar wanneer Banks dieper graaft,
blijken meerdere personen niet de waarheid te spreken. De
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sleutel tot de oplossing van de zaak ligt waarschijnlijk bij een
meisje, Sally Lumb, die meer weet dan ze vertelt. Maar zal zij
Banks in vertrouwen nemen?
American Photo Nieuw Amsterdam
“DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes:
intriges, samenzweringen, mysteries, dappere ridders en
opbloeiende relaties vol met gebroken harten, bedrog en
verraad. Het houdt je uren bezig en is voor alle leeftijden
geschikt. Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van alle
fantasie lezers.” —Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
(regarding A Quest of Heroes) DE GAVE VAN STRIJD (Boek #17) is
de ﬁnale van de bestseller serie DE TOVENAARSRING, die met
EEN ZOEKTOCH VAN HELDEN begint (boek #1)! In DE GAVE VAN
STRIJD heeft Thor zijn grootste en laatste uitdaging, terwijl hij
verder het Land van Bloed ingaat in zijn poging om Guwayne te
redden. Hij komt vijanden tegen die machtiger zijn dan hij ooit
had gedacht en Thor beseft zich al snel dat hij een leger van
duisternis voor zich heeft, één waar zijn macht niet mee kan
evenaren. Wanneer hij hoort over een heilig voorwerp dat hem de
macht kan geven die hij nodig heeft – een voorwerp die
eeuwenlang geheim is gebleven – moet hij een laatste queeste
aangaan om het te krijgen voordat het te laat is. Het lot van de
Ring staat op het spel. Gwendolyn houdt zich aan haar belofte
aan de Koning van de Bergrug. Ze gaat de toren binnen en
ontmoet de sekteleider om erachter te komen welk geheim hij
verborgen houdt. De onthulling brengt haar naar Argon en
uiteindelijk naar de meester van Argon – waar ze het grootste
geheim te weten komt. Eén die het lot van haar mensen kan
veranderen. Wanneer de Bergrug door het Keizerrijk wordt
ontdekt, begint de invasie. Als ze onder vuur liggen door het
grootste leger die men kent, ligt de verantwoordelijkheid bij
Gwendolyn om haar mensen te verdedigen en op een laatste,
massale uittocht te leiden. De Legioen broeders van Thor zien
onvoorstelbare risico’s onder ogen, terwijl Engel door haar
melaatsheid stervende is. Darius vecht voor zijn leven naast zijn
vader in de Keizerlijke hoofdstad, totdat het een verrassende
wending krijgt. Hij heeft niets meer te verliezen en moet
uiteindelijk zijn eigen macht aanboren. Erec en Alistair bereiken
Volusia en vechten hun weg stroomopwaarts. Ze gaan met hun
queeste voor Gwendolyn en de bannelingen door, terwijl ze
onverwachte veldslagen tegenkomen. En Godfrey beseft zich dat
hij de uiteindelijk een beslissing moet nemen om de man te
worden die hij zijn wil. Volusia is omsingeld door alle krachten
van de Ridders van de Zeven. Ze moet zichzelf als godin op de
proef stellen en erachter komen of ze alleen de macht heeft om
mannen te vermorzelen en over het Keizerrijk te heersen. Terwijl
Argon, aan het einde van zijn leven, beseft dat de tijd gekomen is
om zichzelf op te oﬀeren. Terwijl goed en kwaad in onbalans zijn,
zal één laatste epische veldslag – de grootste veldslag van
allemaal – de uitkomst voor de Ring voor altijd beslissen. Met zijn
geraﬃneerde wereld-opbouw en karakterbeschrijving, is DE GAVE
VAN STRIJD een episch verhaal van vrienden en geliefden, van
rivalen en minnaars, van ridders en draken, van intriges en
politieke spelletjes, van ouderdom, van gebroken harten, van
verraad, ambitie en oplichterij. Het is een verhaal van eer en
heldendom, van noodlot, van tovenarij. Het is een fantasie die
ons in een wereld brengt die we nooit zullen vergeten, en die
voor alle leeftijden aantrekkelijk is. DE GAVE VAN STRIJD is de
langste van alle boeken in de serie, 93.000 woorden! “Vol met
aktie …. Rice's schrijven is solide en stelling intrigerend.”
—Publishers Weekly (regarding A Quest of Heroes)
Mac Design Magazine Boekerij
In the past two years the digital photography market has
exploded to the point that consumers now buy nearly as many
digital cameras as traditional ones.
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Laat me zingen McGraw Hill Professional
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair
onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de
kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden,
wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn
eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op
kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig
verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof
ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat
bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het
wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat
Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon
Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is
zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door
haar... toch?
Over de relativiteitstheorie en andere essays Morgan Rice
Als klein meisje aanbad Stacey haar vader, maar toen ze negen
jaar oud was deed Tom Lannert wat geen vader zou mogen doen:
hij begon zijn dochter seksueel te benaderen en haar uiteindelijk
zelfs stelselmatig te verkrachten. Staceys moeder had wel een
vermoeden van het misbruik, maar deed niets en toen Stacey
twaalf was, scheidden haar ouders. Stacey en haar jongere zusje
Christy blijven achter bij hun vader. Hoewel Christy ook wordt
mishandeld, blijven de verkrachtingen haar bespaard. Stacey
houdt vol, tot ze op 4 juli 1990, na een zoveelste gewelddadige
aanval, breekt. Ze schiet haar vader dood terwijl hij zijn roes ligt
uit te slapen op de bank. Ze is dan achttien jaar oud. Stacey
bekent na haar aanvankelijke paniek schuld en wordt veroordeeld
tot levenslang. Hoewel ze opgesloten zit, vindt Stacey in de
gevangenis eindelijk vrijheid: de vrijheid om haar vader te
vergeven wat hij heeft gedaan en de vrijheid om zichzelf te
vergeven dat zij hem heeft gedood.
Mastering the Nikon Dutch Venture Publishing
Na een mislukte inﬁltratie in een drugskartel en een aanslag op
zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de radar verdwijnen.
Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt vanuit Baltimore naar
zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een
piepklein politieteam en wordt hij op de zaak van een verdwenen
meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit,
moeite een plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat de
zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt
van een onconventionele detective die zich ophoudt in een
Zweeds provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de
verdwijningszaak Johns halfbroer…
Droomuitzicht A.W. Bruna Uitgevers
William Trevor wordt algemeen beschouwd als de grootmeester
van het korte verhaal. Heilige beelden bevat twaalf verhalen over
hoe de liefde van gedaante kan veranderen. Trevors
hoofdpersonen worstelen met gevoelens van liefde, berouw en
hoop. Een ober biecht zijn schokkende criminele verleden op aan
zijn -ex-vrouw, een schoolmeisje heeft spijt van de roddels die ze
over haar privéleraar verspreidde, en een jonge vrouw heeft
verdriet om haar toekomstige misleidingen. Trevors tijdloze
verhalen delen een ontspannen, onopgesmukte stijl en gaan vaak
over op het eerste gezicht heel gewone mensen die kampen met
angsten en verlangens die groter zijn dan zijzelf.
In corontaine KokBoekencentrum Fictie
Een verslavende Scandithriller van Rolf en Molly Börjlind – voor
de liefhebbers van de thrillers over Rönning & Stilton.
Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een winderige week in oktober
verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in hun huis in de archipel
van Stockholm. Ze wil weten wat er echt gebeurde met haar
broertje Robin, die verdween toen ze nog klein waren. Hij zou zijn
verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze mist hem
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nog steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar leven,
heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen
niet beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar ouders maken
ruzie en het eens zo prachtige huis is in verval geraakt. De
dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een
oude vuurtoren woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet
Emmie een aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar
ontsteltenis ziet ze dat het een portret is van Robin en haarzelf,
uit de zomer dat haar broertje verdween...
Waterland Boekerij
A 14.2 megapixel camera with full 1080p video capabilities, the
Nikon D3100 camera is both powerful and yet, accessible to ﬁrsttime dSLR users. The Nikon D3100 Digital Field Guide will teach
you how to get the most out of the advanced dSLR features of the
Nikon D3100 as well as improve your basic photography skills.
Chapter 1: Exploring the Nikon D3100. – This chapter covers the
key components of the Nikon D3100 including basic layout, dials,
switches, buttons, and navigation of the viewﬁnder screen.
Chapter 2: Nikon D3100 Essentials. – Learn the various modes for
exposures, auto focus, white balance, and picture controls.
Chapter 3: Exploring the Nikon D3100 Menus. – Learn to use the
playback, shooting, setup and retouch menus to get the most out
of the Nikon D3100's photographic potential. Chapter 4: Essential
Photography Concepts. – Understand the basics of exposure,
depth of ﬁeld, and composition on your Nikon D3100 to take your
photography to the next level. Chapter 5: Selecting and Using
Lenses. – Learn lens basics and which lens to use to get the exact
type of photos that you want. Chapter 6: Working With Light. –
Create natural and beautiful photographs with your D3100 and
this chapter's tips on soft light, hard light, natural light, and the
use of ﬂash to get the best possible photos. Chapter 7: Working
With Live View and Video. – Learn the various video modes of the
Nikon D3100 camera, and ﬁnd tips and tricks for getting the best
video possible with your dSLR. Chapter 8: Real World
Applications. – Get professional pointers for capturing still-life,
action, and abstract photos, as well as landscapes, sports, and
architectural subjects with your Nikon D3100. Chapter 9: Viewing
and In-Camera Editing. – Learn to view, download, and re-touch
images with the Nikon D3100's easy to use editing interface.
Appendix A: Accessories. – This Appendix brings together
information about remote controls, tripods, monopods, and other
accessories that will help you get the most out of your Nikon
D3100. Appendix B: How to Use the Grey Card and Color Checker.
– Learn how to produce photos with accurate white balance and
color with these free-inside-the-book tools. This go-anywhere,
full-color guide includes a free grey/color checker card to help
you achieve accurate white balance and color in any situation.
With the Nikon D3100 Digital Field Guide, you will gain a
thorough understanding not only of the Nikon D3100, but also the
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basic fundamentals of capturing the best possible photos.
Digit Boekerij
Nu Lily weet dat Chris verliefd op haar is, wordt ze
geconfronteerd met harde keuzes die ze moet maken. Als ze haar
hart zou durven volgen, zou de keuze eenvoudig zijn: dan zou ze
Christiano Gomez beter leren kennen en een punt zetten achter
de relatie met de jongen die ze al zo lang kent. Heeft Lily de
moed om haar gevoelens te laten spreken en alles op het spel te
zetten om Chris in haar leven binnen te laten? En als ze dat doet,
loopt ze dan geen enorm risico om haar toekomst te vergooien..?
'Laat me zingen' is het derde en laatste deel in de Dans met meserial, de nieuwe serie van Lizzie van den Ham.
The British Journal of Photography The Ilex Press Ltd
In dit bloedstollende derde en laatste deel van Robert Ludlums
superspannende Paul Janson-reeks raken Paul Janson en Jessica
Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika.
Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een Paul Janson
thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden Ooit was
Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar voor de
Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk. Hij
werkt nu freelance als detective en schakelt als het nodig is de
hulp in van scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt
alleen nog klussen aan waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een
betere wereld. Wanneer oliemagnaat Kingsman Helms Janson
vraagt om zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra
te redden, kunnen Janson en Kincaid niet weigeren. Maar piraten
zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in de gewelddadige
chaos van olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm vermakelijk.
Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.' Eric Van
Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum
groot, gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
Macworld HarperCollins
Na het zien van een spannende dierenﬁlm spelen Tolgay en
Selma 's avonds "tijgertje", maar daarna durft Selma niet meer
alleen naar bed. Prentenboek met grote illustraties in zachte
kleuren. Vanaf ca. 4 jaar
Nachtlicht A.W. Bruna Uitgevers
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn
eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn
game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met
de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste
puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses
bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij
weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is
erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te
krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet
oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven.
Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of
haar voor altijd verliezen.
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