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Dalam dunia fotografi, kamera merupa-kan suatu piranti untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film. Pada kamera televisi, sistem lensa membentuk gambar pada sebuah lempeng yang peka cahaya. Lempeng ini akan memancarkan elektron ke lempeng sasaran
bila terkena cahaya. Selanjutnya, pancaran elek- tron itu diperlakukan secara elektronik. Untuk memperdalam keilmuan fotografi maka anda harus memahami jenis-jenis kamera dari merk hingga tetek bengek lain- nya. Yang selalu menjadi perbincangan hangat dibanyak forum
adalah kamera DSLR merek Canon dengan Nikon. Memang kedua merek tersebut sedang bersaing ketat khususnya di Indonesia, walaupun ada merk lain yang juga patut menjadi perbincangan. Buku yang berisikan tentang Kamera DSLR ini menyajikan hal- hal yang berhubungan seputar
kamera DSLR. Pertama-tama pembaca akan diperkenalkan tentang kamera SLR sebagai variasi dasar dari kamera DSLR, dilanjutkan dengan pengenalan kamera DSLR, dasar-dasar kamera DSLR, serta hal-hal lain seputar kamera DSLR termasuk perban-dingan kamera-kamera DSLR merk-merk
terkenal di dunia. Selain itu, buku yang diterbitkan oleh JAL PUBLISHING ini juga dilengkapi dengan informasi beberapa kamera DSLR yang terbaik pada masa ini serta tips-tips merawat kamera. -Lembar Langit Indonesia GroupIemand heeft de identiteit van Arthur Penhaligon gestolen en zijn leven overgenomen. Arthur komt daardoor opgesloten te zitten in het Huis en wordt tot overmaat van ramp opgeroepen voor het leger van Heer Donderdag. Hij moet een manier zien te verzinnen om zijn dienst te
overleven en tegelijkertijd de Vierde Sleutel van Heer Donderdag te pakken te krijgen om het volgende Deel van de Wil te kunnen bevrijden.
De dag van haar tweeëndertigste verjaardag is voor Nancy Elredge geen reden tot feest. Zeven jaar daarvoor verdwenen op exact deze datum haar twee kinderen. Vermoord. Het hele land verdacht Nancy van deze brute moord. Zelfs haar echtgenoot getuigde tegen haar. Maar
wanneer de belangrijkste getuige verdwijnt, wordt de aanklacht geschrapt. Na zeven jaar heeft Nancy een nieuw leven opgebouwd. Ze heeft haar naam veranderd, is hertrouwd en heeft opnieuw twee kleine kinderen. Maar wanneer ze op haar verjaardag de krant openslaat, blijkt
haar ware identiteit onthuld te zijn. Een blik naar buiten en ze weet genoeg: opnieuw zijn haar kinderen verdwenen. Waar zijn de kinderen? Zal hen hetzelfde lot te wachten staan?
Praktische informatie over voeding en verzorging.
In 1820 publiceerden de jonggestorven dichters Keats en Shelley allebei hun laatste en beste bundel. Toen Keats een jaar later aan de tering gestorven was, schreef Shelley een befaamd gedicht als in memoriam; nog een jaar later kwam hijzelf om bij een schipbreuk. De beide
bundels en de lijkzang vormen de inhoud van dit boek. Keats bundel Lamia, Isabella, Agnietenavond en andere gedichten is minder beroemd om de in de titel genoemde gedichten dan om het lange fragment `Hyperion en om de vijf odes (aan een nachtegaal, op een Grieks mengvat,
aan Psyche, aan de herfst en aan de neerslachtigheid), die evenzoveel hoogtepunten van de Engelse poëzie uitmaken. Shelleys Prometheus ontketend, een lyrisch drama in vier bedrijven, met andere gedichten bevat een toneelstuk dat misschien onspeelbaar is, maar dat wel een
staalkaart biedt van zijn revolutionaire denken én van zijn poëtische genie. Bij de andere gedichten zijn klassiekers als `Ode aan de westenwind , `De wolk en `Aan een leeuwerik . Adonaïs, een elegie op de dood van John Keats bevat een aantal strofen die den treuren uit
zijn afgedrukt in overlijdensadvertenties. Maar wie het geheel leest, merkt algauw dat Shelley juist wars is van elk cliché.
Briefwisseling tussen een uitgebluste man van middelbare leeftijd met literaire ambities en een jong en onzeker meisje in 'gothic'-kleren, collega's bij een grote Amerikaanse schrijfwarenwinkel.
Privédetective Liz Norton is undercover op het landgoed van de Crawfords om te onderzoeken of miljonair Ben Crawford wel geschikt is om zijn vijfjarig dochtertje op te voeden. Ze ontdekt algauw dat hij niet de onverantwoordelijke drugsgebruiker is die hij verondersteld
wordt te zijn, integendeel. Haar verblijf krijgt een lugubere wending als Charlene, de jonge vrouw van Bens grootvader, wordt vermoord. Een getuige wijst Ben aan als de dader, maar dat kan onmogelijk waar zijn... toch? Dit verhaal is ook verkrijgbaar in 2-in-1 bundel.
Twee weeskinderen moeten hard werken en krijgen weinig te eten. Met hulp van een rode vogel vinden ze een bijzondere plek waar midden in de winter de kersenbloesem bloeit. Prentvertelling met sfeervolle illustraties in kleur. Vanaf ca. 6 jaar.
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Sleutels van het Koninkrijk
Dit is het aangrijpende verhaal van de twaalfjarige Louisa Mae Cardinal, die in New York woont met haar verlegen broertje Oz. Het is 1940 en ze hebben het niet gemakkelijk, want het inkomen van hun vader, die schrijver is, is niet hoog. Maar dat kan Lou niet zoveel schelen, want ze aanbidt haar vader en is gek op zijn verhalen. Maar dan, in één verschrikkelijk moment, verandert Lou's leven voorgoed. Een auto-ongeluk maakt een
einde aan hun vaders leven, waardoor zij en Oz moeten verhuizen naar het verre Virginia. Daar, in het isolement van de desolate bergen, komen ze te wonen bij hun excentrieke overgrootmoeder Louisa, Lou's naamgenote. Geplaatst tegenover nieuwe verantwoordelijkheden ziet Lou zich gedwongen snel volwassen te worden. Daar, op haar overgrootmoeders eenvoudige boerderij, op het land waarvan haar vader zo hield en waarover hij
steeds weer schreef, ontdekt zij wie zij werkelijk is en wat zij kan betekenen voor deze wereld. En wanneer een vernietigend noodlot hun nieuwe huis treft kan zij de strijd die volgt het hoofd bieden; een strijd die gaat om recht en overleving en die gestreden wordt in een overvolle rechtszaal in Virginia...
Uitleg van haaktechnieken, met ideeën en werkbeschrijvingen voor allerlei kledingstukken en accessoires om zelf te haken.
Lara Adrian, MIddernacht 1 Gabrielle Als Gabrielle Maxwell tijdens een avondje stappen door de knappe en mysterieuze vampier Lucan Thorne wordt gered van de honger van een bende wilde vampiers, wordt ze op slag verliefd. Lucan is voor haar onweerstaanbaar, maar hij houdt haar op afstand - hij kan en wil zich niet binden aan een sterfelijke vrouw nu er een heftige oorlog woedt tussen goede en slechte vampiers. Dan gebeurt er
iets wat Lucan dwingt een keuze te maken... 'Duister, scherp en vol passie. Dit zijn onweerstaanbare vampierromans.' Chicago Tribune 'Sexy en slimme pageturners, deze boeken hebben het allemaal - en het werkt!' Fresh Fiction
Nadat Delia Yebarra de gevaarlijke woestijn naar Mexico heeft doorkruist om bij haar goede vriend Ignacio te zijn, roept Edward haar terug naar zijn wereld van rijkdom en luxe in Palm Springs. ‘Delia’s geluk’ is het tweede deel van de driedelige Delia-serie van bestsellerauteur Virginia Andrews. Nadat Delia Yebarra de gevaarlijke woestijn terug naar Mexico heeft doorkruist om bij haar goede vriend Ignacio te zijn, is nu de tijd
aangebroken om haar Mexicaanse dorp weer te verlaten. Delia’s neef Edward overtuigt haar ervan om terug te komen naar zijn wereld van rijkdom en luxe in Palm Springs. Delia is al snel een mooie en populaire leerling op een exclusieve school, maar ze voelt zich soms een vreemde in haar nieuwe vaderland. Bovendien blijkt haar droomleventje een donkere kant te hebben: haar kwaadwillige nicht Sophia verspreidt afschuwelijke
roddels over haar. Dan stelt haar tante Isabela haar voor aan Adan, de knappe zoon van een Mexicaans-Amerikaanse politicus. Ze voelen zich direct tot elkaar aangetrokken en krijgen een vurige relatie. Maar Delia’s eenvoudige komaf blijft door haar hoofd spoken, net als Ignacio... Dan slaat het noodlot toe en moet Delia alles op alles zetten voor de mensen van wie ze houdt. ‘Delia’s geluk’ is het tweede deel in de driedelige Deliaserie. Dit boek wordt voorafgegaan door ‘Delia’s vlucht’ en wordt gevolgd door ‘Delia’s gave’.
Alisha Barba's lang gekoesterde droom om rechercheur te worden valt in duigen wanneer ze ernstig rugletsel oploopt. Dan krijgt ze een briefje van Cate, een vroegere schoolvriendin, die zegt in de problemen te zitten. Op de avond van een reünie wordt de zwangere Cate aangereden. Als artsen proberen haar leven te redden, wordt duidelijk dat ze helemaal niet zwanger is. Vanwaar de leugens? Alisha gaat op onderzoek uit en volgt het
spoor van Londen naar de Amsterdamse Wallen. Voor ze het in de gaten heeft, bevindt ze zich in de duistere onderwereld van mensenhandel en prostitutie en moet ze ook voor haar eigen leven vrezen.
‘Het is bij mij begonnen met nieuwsgierigheid’, zo verwoordt August Willemsen (1936) zijn levenslange toewijding aan het vertalen, in het bijzonder van Portugese en Braziliaanse literatuur. In Het hoge woord schrijft hij virtuoos over leven en werk van de door hem in Nederland geïntroduceerde Fernando Pessoa, maar ook over de architectuur van de Bijlmer, over Dante en de liefde, over het stotteren, over de tien geboden en
natuurlijk over de kunst van het vertalen. De reeks Athenaeum Boekhandel Canon verschijnt in samenwerking tussen Athenaeum Boekhandel en Amsterdam University Press. Voor meer informatie over de reeks zie www.aup.nl/aaa-serie en www.athenaeum.nl.
Met een enkel schot in het achterhoofd werd antiekhandelaar Johannes Smit vermoord duidelijk een professionele afrekening. De enige aanwijzingen zijn een stukje papier en het moordwapen, een M16, een wapen dat meestal gebruikt wordt door huurlingen en zelden door inbrekers. De partner van Smit roept de hulp in van privédetective Zatopek `Zed van Heerden. Die heeft zeven dagen om het testament te vinden, voor de nalatenschap
vervalt aan de staat. Hij komt tot de verbazingwekkende conclusie dat een groot deel van het leven van het slachtoffer volslagen onbekend is; de man is een schim. Als hij zijn aandacht richt op Smits activiteiten voor 1983, is het alsof hij de doos van Pandora opent de hel breekt los. Van Heerden raakt verwikkeld in een gewelddadig kat-en-muisspel tussen zijn vroegere vrienden bij de politie, de geheime dienst en de moordenaar.
In deze internationale bestseller van Hella S. Haasse volgen we Charles van Orléans op de voet. Zijn levensloop is nauw verweven met de machtsstrijd in het middeleeuwse Frankrijk tussen de concurrerende huizen van Bourgondië en Orléans, en met de Honderdjarige Oorlog tegen Engeland.
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Op een warme zomernacht wordt in een arbeidersbuurt van Boston een gezin vermoord. Eén meisje overleeft het drama. De vader en mogelijke verdachte vecht voor zijn leven op de intensive care. Rechercheur D.D. Warren weet één ding zeker: er is meer aan de hand. Danielle Burton is een toegewijde verpleegster die
hulp biedt aan gewelddadige kinderen op een gesloten psychiatrische afdeling. Ze wordt achtervolgd door een familietragedie die bijna vijfentwintig jaar geleden haar leven verwoestte. Wanneer D.D. Warren de psychiatrische inrichting bezoekt, beseft Danielle dat haar nachtmerrie opnieuw is begonnen. Want zij vraagt zich
nog steeds af: waarom heeft haar vader háár leven gespaard?
Roosje vindt het niet fijn om altijd met haar ouders op vakantie te gaan, zij blijft liever thuis. Haar vriendje Bart vindt het wel leuk om mee naar de sneeuw te gaan. Vanaf ca. 8 jaar.
In Amsterdam vestigt zich, in een pand van een voormalige drukkerij, de sekte De Zoekers van Osiris. Niet lang daarna wordt op de Kalkmarkt een psychiater geliquideerd. De sekte en de moord lijken met elkaar te maken te hebben. Althans, rechercheur De Cock en zijn assistent Vledder worden in die denkrichting geduwd.
Zeer tegen de wens van De Cock wordt de Binnenlandse Veiligheids Dienst bij de zaak van de psychiater betrokken. Waarom? De psychiater had ministers onder zijn patiënten... Het wordt een ingewikkelde kwestie, die Vledder doet opmerken: 'Waarom raken wij altijd in van die bizarre zaken verwikkeld?
Hoe komt het dat op sommige momenten alles hopeloos en utizichtloos lijkt en we geen kant meer op kunnen? De Rationeel Emotieve Therapie (RET) geeft een duidelijk antwoord: dat doen we zelf. We denken onszelf als het ware de put in: we stellen ons verkeerd op tegenover de onaangename kanten van het leven. Op
een andere manier gaan denken en voelen, is niet gemakkelijke en vereist veel oefening. In Moeten maakt gek wordt een en ander stapsgewijs duidelijk gemaakt en is eel plaats ingeruimd voor zelfwerkzaamheid: oefeningen en opdrachten helpen de lezer om zijn of haar emotionele lot in eigen hand te nemen.
Twaalf adviezen om het dagelijks leven bewuster, gezonder en levenslustiger te ervaren.
Voor De man en zijn fiets maakte Wilfried de Jong een selectie uit zijn mooiste wielerstukken voor NRC en De Muur. Daarnaast schreef hij nieuwe verhalen. Over kasseien, lege bidons, aanrijdingen en mist op de Mont Ventoux. `Wilfried de Jong voert je in een fauteuil door het wonderland van het cyclisme. Je schiet vaak in
de lach - wat hij schrijft is wáár.' Tim Krabbé `De meeste mensen denken dat Wilfried de Jong een tv-maker is. Ze vergissen zich; hij is een schrijver.' Bert Wagendorp `Wilfried de Jong is de enige schrijver die op papier kan demarreren.' Matthijs van Nieuwkerk Wilfried de Jong (1957) is professioneel sportliefhebber. Sinds
2003 is hij presentator van Holland Sport, dat bekroond werd met een Zilveren Nipkowschijf. In NRC en nrc.next heeft hij een wekelijkse sportcolumn. Eerder schreef De Jong de boeken Aal en De linkerbil van Bettini.
Een eeuwenoude tekst. Een bijzondere historische vrouw. En een opmerkelijk liefdesverhaal. Eeuwenlang bleef het verborgen. Maar de tijd voor de waarheid is aangebroken... Journaliste Maureen Paschal heeft zojuist een boek afgerond waarin het leven van Maria Magdalena centraal staat, wanneer ze een vreemd pakketje
met oude handgeschreven Latijnse teksten ontvangt. Ze ontdekt dat het document is geschreven door een belangrijke vrouw die in de geschiedenis vergeten is: Mathilde, gravin van Toscane. De teksten verwijzen naar een van haar meest waardevolle bezittingen, Het Boek der liefde. Het is het evangelie dat Jezus Christus
zelf zou hebben geschreven, en goed verborgen is gehouden door de katharen. Met dit evangelie wilden Mathilde en haar geheime geliefde, Paus Gregorius VII, de kerk veranderen. De nieuwe pauselijke macht streed jarenlang een bloederige strijd met de katharen om het document in zijn bezit te krijgen. Eeuwen later is
die strijd nog niet voorbij. Maureen moet het boek zo snel mogelijk vinden voordat het in de verkeerde handen valt. Maar wat is er precies mee gebeurd? Hoe dichter ze bij de waarheid komt, hoe meer ze verstrikt raakt in een oeroude strijd tussen Goed en Kwaad
Martin Redford, werkloos historicus, gaat gretig in op de uitnodiging om onderzoek te doen naar het aftreden van Edwin Strafford. Strafford was de jonge Engelse minister van Binnenlandse Zaken aan het begin van de vorige eeuw in een kabinet dat tegen vrouwenkiesrecht was. Uit de memoires van Strafford blijkt dat hij
aftrad om te kunnen trouwen met zijn geliefde, een voorvechter van kiesrecht voor vrouwen. Maar dan wijst zij hem plots af. Ontgoocheld en gebroken verdwijnt hij van het politieke toneel. Is de veelbelovende politicus bewust kapotgemaakt? Naarmate Martin dichter bij de waarheid komt, duiken steeds meer mensen op die
koste wat kost willen voorkomen dat zij moeten boeten voor verjaard bedrog. Robert Goddard, geboren in Hampshire in 1954, studeerde geschiedenis in Cambridge en werkte onder andere als docent. Hij schrijft fulltime sinds hij in 1986 met Verjaard bedrog debuteerde. ‘Elke keer als ik een boek van Goddard open, voelt
het alsof ik in een warm bad stap. Ook nu weer bij Bloedband. Vanaf de eerste zin wil je nog maar één ding en dat is doorlezen. Hij is een verteller pur sang, en weet de typisch Engelse sfeer als geen ander weer te geven in zijn boeken. Spanning wordt langzaam opgebouwd en de karakters komen tot leven.’ watleesjij.nu
over Bloedband
In het hart
Het woud der verwachting
Gevallen engel
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Gedichten 1820
Aanmerkingen over den oorsprong en verderen voortgang der Nederduitsche taale
Waar zijn de kinderen?
Beschouwingen en Boutades
wielerverhalen
Gedichten
Met Peter van Geffel moest het, zoals zijn moeder al dikwijls had voorspeld, wel misgaan. Op jeugdige leeftijd sterft hij een gewelddadige dood. Ergens in de duinen bij Noordwijk wordt hij, met een smalle dolk tot het heft in zijn rug, door een vroege wandelaar gevonden. Het onderzoek van de plaatselijke politie
levert niets op. Er komt een bericht op de landelijke telex. Natuurlijk belandt dat bij De Cock. Daarmee begint voor de Amsterdamse rechercheur - en zijn vaste maat Vledder - een nieuw avontuur, dat door Baantjer op zijn bekende laconieke wijze te boek is gesteld.
Digital Photography: Essential SkillsCRC Press
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps
Page 1/2

Download Free Fuji S100fs Manual
(as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual
or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the
public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Looking to take your photography to the next level? Need guidance on the basics, from choosing cameras to perfecting capture, managing files, editing images and developing a creative, critical eye? Packed with quality images to inspire and enthuse, Digital Photography: Essential Skills takes a refreshingly practical,
focused approach to cover exactly what you need to know develop a creative, competent style and a seamless photography workflow. As a working photographer and teaching lecturer, Mark Galer is the perfect guide to take you through the skills and knowledge needed to take fantastic images. Now updated to cover file
management and editing in Lightroom, Adobe's popular workflow software, for a stream-lined process from capture to output.
Gabriel Allon restaureert in het Vaticaan een Caravaggio. Totdat hij vroeg in de ochtend wordt ontboden door de privésecretaris van de paus. In de Sint-Pieter is het lijk van een beeldschone vrouw aangetroffen. De politie denkt aan zelfmoord. Gabriel niet. De secretaris vraagt Gabriel discreet de waarheid te
achterhalen.
Fotoboek met macro- en micro-opnamen van de diverse levensvormen op aarde.
Het lichaam van een student wordt gevonden in de streng afgesloten militaire academie van Venetië. Het is de zoon van arts en voormalig parlementslid dokter Moro, die een smetteloze reputatie heeft. Dokter Moro en zijn vrouw weigeren te geloven dat hun zoon zelfmoord heeft gepleegd. Toch zijn ze niet erg bereid mee
te werken aan het onderzoek. Commissario Brunetti ontdekt verontrustende feiten die angstvallig stil worden gehouden door de machtige elite van zijn land in het algemeen en door het echtpaar Moro in het bijzonder.
'***** - Haar beste blijft In de ban van bedrog. George schetst prachtig hoe tegengestelde belangen binnen een geïsoleerde gemeenschap kunnen leiden tot moord en doodslag.' - VN's Detective en Thrillergids'Georges krachttoer van meer dan 500 pagina's - met en passant het liefdesleven van Lynley en Helen, en Barbara
Havers' schoorvoetende contacten met de buren - is fascinerend, boeiend en ontroerend, een meesterwerk. En dat geldt ook voor In handen van de vijand.' -VN over Waar rook is...'Het is weer indrukwekkend te lezen hoe George zich een weg heeft kunnen banen naar het hart van haar tweede land, naar de zeden, gewoonten en
taal. Daarom past haar die kroon, die altijd Engels bezit is geweest, zo goed.' - de Volkskrant over In de ban van bedrog'De schrijfster eindigt met een forse cliffhanger die zeer nieuwsgierig maakt naar het vervolg. Elizabeth George is weer in topvorm.' - Crimezone.nl over In volmaakte stilte
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Teruggeroepen van zijn vakantie in Drenthe, moet De Cock nieuw leven blazen in het op dood spoor geraakte onderzoek naar de moord op een prostituee. Een tweede moord wordt ontdekt, weer op zondag, onder dezelfde omstandigheden. Geen sporen van een worsteling of een vechtpartij. Door een toevallige ontmoeting met een zonderlinge 'zendeling' in de buurt, kan De Cock een
lijn ontdekken in het denken dat de vermoedelijke dader aanzet tot zijn akelige moorden. En toch, slechts op het nippertje kan De Cock hem verhinderen nog een slachtoffer te maken.
Het best verkochte handboek over ITIL Dit boek is, met zijn voorgaande edities, al jaren het toonaangevende boek over ITIL. Het boek heeft zijn plaats verdiend bij de vele experts die zich bezighouden met de implementatie van best practices op het gebied van IT-servicemanagement, bij ITIL-trainingen, in het MBO en HBO, enz. Deze versie van sluit aan op ITIL V3. Het boek is
net als de vorige edities bondig geschreven, maar dit neemt niet weg dat alle aspecten van ITIL V3 aan bod komen: de levenscyclusbenadering van ITIL V3 wordt uitvoerig behandeld. En allen die bekend zijn met ITIL V2, zullen blij zijn dat in deze editie de processen apart worden behandeld. De lezer kan hierdoor gemakkelijk de processen eruit lichten die voor hem of haar
belangrijk zijn, in zijn dagelijks werk of in een opleiding of training. Hoofdindeling van dit boek: DEEL 1: De ITIL Servicelvenscyclus • De servicelevenscyclus: concept en overzicht • Levenscyclusfase: Servicestrategie • Levenscyclusfase: Service-ontwerp • Levenscyclusfase: Servicetransitie • Levenscyclusfase: Serviceproductie • Levenscyclusfase: Continue serviceverbetering
DEEL 2: Functies en processen • Inleiding functies en processen • Functies en processen in Servicestrategie • Functies en processen in Service-ontwerp • Functies en processen in Servicetransitie • Functie en processen in Serviceproductie • Functies en processen in Continue serviceverbetering Reacties op vorige edities van dit boek: “….als je op zoek bent naar het beste ITILintroductieboek op de markt, zoek dan niet verder.” “….dit boek zou door alle IT-professionals gelezen moeten worden.” “….geen enkel boek heb ik meer aanbevolen dan dit boek. Het versterkt het begrip van de core ITIL-boeken….leest gemakkelijk weg….geen poespas…. dit is zonder enige twijfel het beste IT-servicemangementboek.” “….. complimenten voor de heldere tekst,
prima leesbaar met goede figuren - het maakt ITIL een stuk toegankelijker.”
.
Conversatiegids voor het Modern Standaard Arabisch; met audio-cd.
'Ik bleef schier onbeweeglijk / op heure lipjes kleven. / Doch na zo vele proeven / was't ons nog gans onmooglijk / een kusje te beschrijven', dichtte Jacobus Bellamy. De theologiestudent deed niet alleen van zich spreken als dichter van speelse liefdespoëzie, maar ook als de auteur van politieke strijdverzen, waarin hij zich keerde tegen de politiek van stadhouder Willem V. Groot is
zijn oeuvre niet geworden: Bellamy was slechts negenentwintig jaar oud toen hij stierf in 1786. De Alfa-reeks omvat Poëzie, proza en toneel uit verschillende eeuwen en van verschillende auteurs. De reeks richt zich in eerste instantie op eerste- en tweedejaars studenten Nederlands, maar is ook bedoeld voor een in literatuur geïnteresseerd publiek. De teksten zijn, waar nodig, door
deskundigen van commentaar en woordverklaringen voorzien.
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The British Journal of Photography
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