Twelve Days A John Wells Novel
As recognized, adventure as well as experience nearly lesson, amusement, as
competently as bargain can be gotten by just checking out a ebook Twelve Days
A John Wells Novel after that it is not directly done, you could endure even more
a propos this life, around the world.
We present you this proper as skillfully as simple exaggeration to acquire those
all. We have enough money Twelve Days A John Wells Novel and numerous book
collections from fictions to scientific research in any way. in the midst of them is
this Twelve Days A John Wells Novel that can be your partner.

La belle sauvage Philip Pullman 2017-10-20 22 jaar na Het gouden kompas, het
eerste deel van de beroemde Noorderlicht-trilogie, keert Philip Pullman terug
naar de parallelle wereld die al meer dan 17,5 miljoen lezers wereldwijd wist te
betoveren. Malcolm Polstead is een eerlijke en hulpvaardige jongen - maar hij is
ook vreselijk nieuwsgierig. In het klooster verderop wordt in het diepste geheim
het baby'tje Lyra verzorgd. Er is niets aan de hand, tot op een dag handlangers
van het Magisterium hem opzoeken en alles over Lyra willen weten.
Nietsvermoedend gaat Malcolm op onderzoek uit en raakt langzamerhand
verstrengeld in een gevaarlijk complot. Ondertussen is er een storm op komst, en
een overstroming dreigt. Deze overstroming zal ieders leven op zijn kop zetten.
Wat kan Malcolm nog doen om Lyra in veiligheid te houden? Voor oude Pullmanfans werpt dit avontuurlijke verhaal nieuw licht op oude bekenden; voor
aanstaande Pullman-fans is het een meeslepende introductie. Eén ding staat
vast: deze nieuwe held zal alle harten veroveren. Philip Pullman (1946) won vele
prijzen, waaronder de Smarties Prize, de Carnegie Medal, The Guardian
Children's Fiction Prize, de Whitbread Award en de prestigieuze Astrid Lindgren
Memorial Award. In 2008 noemde The Times Pullman in zijn lijst van 'De 50
Grootste Britse schrijvers sinds 1945'.
Maine Register Or State Year-book and Legislative Manual from April 1 ... to
April 1 ... 1896
Annual Report of the Attorney General of the United States United States.
Department of Justice 1884
The Silent Man Alex Berenson 2010-01-26 A novel of international intrigue and
catastrophic terrorism from the #1 New York Times bestselling author of The
Ghost War and The Faithful Spy. For CIA operative John Wells, the underworld
has become more real than the real world. He's spent years in the close company
of evil men. And he's paid the price in every possible way. Now, he's on the
ragged edge of burnout. His nights are plagued by twisted dreams. He's
beginning to doubt if he can ever live a normal life—and he's right to think so.
When a power adversary from Wells's past finds him, he must once again enter
the fray. For his country. For his soul. For revenge....
In ogenschouw Julian Barnes 2015-04-02 Julian Barnes heeft kunst en literatuur
zelf moeten ontdekken, en dat gebeurde pas op latere leeftijd. Op een dag
bezocht hij het Musée Gustave Moreau, zonder precies te weten wie de schilder

was, en werd getroffen door zijn ongewone, weelderige werk. De mystiek van de
schilderijen in combinatie met het feit dat hij een ‘eigen ontdekking’ had
gedaan, zette hem in vuur en vlam. Julian Barnes weet hoe kunst je hart kan
veroveren en hoe dat op de lezer over te brengen. Hij neemt de lezer mee op
ontdekkingsreis langs de romantiek, het realisme naar zijn favoriete stroming,
het modernisme. Gepassioneerd en uitnodigend leert hij ons het werk kennen
van grote schilders als Delacroix, Courbet, Manet, Cézanne, Degas, Redon,
Bonnard, Magritte, Howard Hodgkin en Lucian Freud.
Dode leeuwen Mick Herron 2019-02-08 Winnaar van de CWA Gold Dagger Award
The Times Thriller van het jaar Waarom gaan bij Jackson Lamb, de baas van
Slough House, het afvalputje van de Britse geheime dienst, alarmbellen rinkelen
wanneer een man in een bus overlijdt? De stemming wordt nog grimmiger
wanneer het mobieltje van het slachtoffer een veelzeggend codewoord blijkt te
bevatten. De vermoorde man was aan het einde van de Koude Oorlog een collega
van Lamb, een oude rot in het spionnen-vak. Herleven nu de Sovjet-praktijken?
Een Rus, wiens dagen zijn geteld (maar onderschat nooit de mensen die niets te
verliezen hebben) zint op wraak vanwege de geheimzinnige verwoesting van
ZT/53235, een plaats waar plutonium werd geproduceerd. Intussen meldt een
andere Rus, wiens tijd juist nog lijkt te moeten beginnen, zich voor een
veelbelovend onderhoud in Londen. Dode leeuwen is een ongekend spannende,
maar ook heel geestige literaire thriller van Mick Herron, het nieuwe wonder van
de Britse spionageroman. Mick Herron werd in 1968 geboren in Newcastle en
studeerde Engels aan Balliol College in Oxford. Zijn spionagereeks rondom agent
Jackson Lamb werd bejubeld in de Engelse pers en maakte hem op slag beroemd.
'De fraaiste nieuwe misdaadserie van dit millennium.' Mail On Sunday 'Behoort
beslist tot de beste Britse spionagefictie van de afgelopen 20 jaar.' Metro
Orphan X Gregg Hurwitz 2016-09-27 Hij is een mythische figuur, een man wiens
naam alleen maar wordt gefluisterd. De emNowhere Manem. Er wordt beweerd
dat hij alles zal doen om je te beschermen als je om zijn hulp vraagt en dat hij
nooit faalt. Maar de Nowhere Man is geen sprookje, hij bestaat echt... Evan
Smoak zet zijn aanzienlijke persoonlijke vaardigheden en middelen in om hen te
helpen die zich tot niemand anders kunnen wenden. Als kind werd hij
geselecteerd voor het Orphan-project, een officieel niet-bestaand
trainingsprogramma binnen de geheime dienst. De Orphans werden opgeleid tot
de beste sluipmoordenaars ter wereld en de allerbeste onder hen was Orphan X:
Evan Smoak. Maar op een dag verdween Evan in het niets.
Hard tegen hard Brad Taylor 2012-05-30 Ze worden de Taskforce genoemd. Ze
werken in opdracht van de hoogste kringen van de Amerikaanse regering, buiten
het zicht van het Congres en de media. Doel: missies uitvoeren buiten de grenzen
van de wet. Pike Logan is een van de succesvolste leiders van de Taskforce - tot
een tragedie zijn kijk op de wereld verandert...
Library Tracts 1852
De Aquitaine samenzwering Robert Ludlum 2009 Een kleine groep mensen
ontdekt een complot om de militairen in de westerse wereld aan de macht te
brengen.
General Catalogue of the Books Detroit Public Library 1889
Geloof je ogen Linwood Barclay 2013-10-28 Een dodelijk complot en slechts één
onbetrouwbare getuige... Thomas Kilbride is geobsedeerd door kaarten. Hij
verlaat zelden zijn huis, maar via het computerprogramma Whirl360 doorkruist
hij hele steden. Hij grift iedere straat en ieder huis in zijn geheugen. Dan valt

zijn scherpe blik op een verontrustende weerspiegeling in een raam. Het gezicht
van een vrouw die wordt vermoord? Sinds de onverwachte dood van hun vader
wordt Thomas verzorgd door zijn broer Ray, die zijn enige connectie met de
buitenwereld is. Ray gelooft Thomas eigenlijk niet, maar om hem een plezier te
doen start hij een halfhartig onderzoek. Al snel wordt echter duidelijk dat
Thomas’ ontdekking een ijzingwekkend complot aan het licht brengt, waardoor
het leven van de broers in gevaar komt...
Ridder zonder hart Cornelia Funke 2012-04-27 Jon heeft het moeilijk. Omdat hij
niet met zijn stiefvader overweg kan wordt hij naar een kostschool gestuurd. En
dan verschijnen op een nacht ook nog vier geesten van middeleeuwse ruiters
onder zijn raam. Ze kondigen aan niet te zullen rusten voor ze hem hebben
vermoord. Jon is doodsbang, want hoe kun je het opnemen tegen geesten? De
enige die Jons verhaal serieus neemt is Ella, die bij hem op school zit. Ze stelt
voor de geest van Willem Langzwaard om hulp te vragen. Deze ridder is begraven
in de kathedraal en heeft gezworen iedereen te helpen die in nood verkeert.
Samen met Ella laat Jon zich â s avonds insluiten in de kathedraal. Zal ridder
Langzwaard werkelijk verschijnen en kan hij Jon helpen?
Achter de spiegel Cornelia Funke 2012-10-02 Jacob Reckless vlucht al jarenlang
door een magische spiegel naar een donkere, betoverende wereld, die bewoond
wordt door mensen, feeën, dwergen en goyl, een vijandig stenen ras. Bij toeval
ontdekt zijn jongere broer Will Jacobs geheim en volgt hem naar de andere
wereld. Met rampzalige gevolgen: Will wordt getroffen door een vloek en zal
langzaam maar onherroepelijk verstenen. Om zijn broer te redden besluit Jacob
alles op het spel te zetten wat hem lief is. Samen met zijn trouwe bondgenoot
Vos en Wills grote liefde Clara gaat hij op zoek naar de machtige maar
gevaarlijke fee die de vloek ongedaan kan maken. Zal het Jacob lukken om haar
op tijd te vinden? Cornelia Funke schept in Reckless Achter de spiegel een
fantastische nieuwe wereld boordevol gemene schurken en sprookjesachtig
gespuis. Een adembenemend avontuur vol vriendschap, liefde en verraad.
De wezenmoeder Ellen Marie Wiseman 2020-08-18 ‘De wezenmoeder’ is een
aangrijpende roman over een thema dat nu weer actueel is: de Spaanse Griep van
1918. In 'De wezenmoeder' neemt Ellen Marie Wiseman de lezer mee naar het
Philadelphia van 1918. De Spaanse Griep verspreidt zich in een razend tempo
door de stad. Vooral in de achterbuurten waar veel immigrantengezinnen wonen,
is het besmettingsrisico hoog. In een van de vele benauwde appartementen moet
de dertienjarige Duitse Pia Lange na de dood van haar moeder in haar eentje
voor haar twee babybroertjes zorgen. Als het eten op raakt, is ze gedwongen om
hen alleen thuis achter te laten om op zoek te gaan naar voedsel in de afgesloten
stad. Maar ook Pia blijkt besmet met het virus. Onderweg valt ze flauw, om pas
dagen later wakker te worden in het ziekenhuis. Bernice Groves is in diepe rouw
gedompeld na het overlijden van haar zoontje, en vervuld met verbittering:
vanwege de immigranten die elkaar verdrongen bij het ziekenhuis, kon haar
zoontje niet geholpen worden. Als ze Pia haar huis ziet verlaten, besluit ze
impulsief om de jongetjes mee te nemen. Zo begint een sinistere missie: Bernice
steelt steeds meer kinderen van immigrantengezinnen. Ze brengt ze onder bij
Amerikaanse gezinnen die een kindje hebben verloren, zodat de kinderen zullen
opgroeien als ‘echte Amerikanen’. Als Pia eindelijk terugkomt in het
appartement, ontdekt ze dat haar broertjes verdwenen zijn. Een jarenlange
zoektocht begint. Zal Pia haar broertjes ooit nog terugzien?
Helsinki noir James Thompson 2013-11-27 Helsinki Noir is het derde deel in de

inspecteur Vaara-serie. `Een must voor fans van Stieg Larsson en Henning
Mankell. Booklist (starred review) In dit derde deel van de Inspecteur Vaaraserie vertelt Kari zijn vrouw twee dagen na de geboorte van hun dochter dat hij
een zware operatie moet ondergaan vanwege een hersentumor én dat hij
gerekruteerd is voor een black ops-missie. Nadat hij hersteld is van de operatie,
gaat hij aan de slag. De geheime eenheid is klein, rapporteert rechtstreeks aan
het hoofd van de nationale politie en begint schoon schip te maken. De zware
jongens van Helsinki worden zonder genade van hun geld, drugs en illegale
wapens beroofd. Maar Karis team is te goed en hun acties hebben onbedoelde
gevolgen. Alsof dat niet genoeg is krijgt Vaara, van de president zelf, de zaak van
de moord op de meest vooraanstaande Finse immigrantenrechtadvocate
toegewezen en krijgt hij te maken met de onopgeloste ontvoering van
miljonairskinderen. Na eerder aan de dood te zijn ontsnapt dreigt het hem
alsnog te veel te worden als hij moet kiezen tussen gerechtigheid en zijn familie
Mevrouw Osmond John Banville 2018-03-13 Isabel Archer, gevangen in een
verstikkend huwelijk, vlucht van Rome naar Londen, waar ze piekert over wat ze
kortgeleden heeft ontdekt: haar echtgenoot heeft haar vele jaren misleid. Wat
moet ze doen, welke afslag moet ze nemen in het emotionele labyrint waarin ze
zo lang is verdwaald? Wakker geschud door het verdriet en de wetenschap dat
haar groot onrecht is aangedaan, besluit ze om, net als in haar jeugd, voor haar
vrijheid en onafhankelijkheid te vechten. Spoedig zal Isabel naar Italië moeten
terugkeren om daar de confrontatie met haar echtgenoot aan te gaan en zich te
bevrijden van zijn machtige greep op haar. Zal ze hem te slim af kunnen zijn?
John Banville blaast de heldin uit Henry James’ befaamde en verfilmde roman
The Portrait of a Lady nieuw leven in: Mevrouw Osmond is een meesterlijke
roman over verraad, bedrog en moraal, en biedt een opwindend en verrassend
portret van een onvergetelijk personage.
De bedriegers Alex Berenson 2018-05-01 Het moest een val voor terroristen zijn.
De wapens zouden onklaar zijn gemaakt. Waarom was er dan zo veel bloed? Als
voormalig CIA-agent John Wells naar Washington wordt gezonden, verwacht hij
de vraag om het bloedbad in het American Airlines Center in Dallas te
onderzoeken. Maar de oud-CIA-directeur en nu president Vinny Duto stuurt
Wells naar Colombia. Daar ontmoet hij een oude relatie met zeer geheime
informatie - en deze leidt Wells naar de dodelijkste missie van zijn leven.
Sluipschutters, dubbelagenten en sleeper cells blijken geïnfiltreerd tot in de
hoogste regionen. Bovendien stuit John op tekenen van Russische inmenging in
de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Als het complot om de Amerikaanse
regering over te nemen zal slagen, is de aanslag in Dallas slechts het begin... Een
ijzersterke thriller die verder gaat dan de actualiteit. Berenson brengt een
angstaanjagend realistische bedreiging van de toekomst in beeld. Over De
infiltrant: 'Berenson behoort tot de meest solide schrijvers van kwalitatieve
spionagethrillers van dit moment.' - Publishers Weekly 'Een spionagethriller
waar je u tegen zegt.' - Veronica Magazine 'Het plot zit knap in elkaar.' - NBD
Alex Berenson deed als journalist voor The New York Times verslag van onder
meer de oorlog in Irak, de overstroming van New Orleans en de financiële
misdaden van 'Bernie' Madoff. Hij won voor zijn eerdere werk de prestigieuze
Edgar Allan Poe Award.
De vrouw in het raam A.J. Finn 2018-02-06 Anna Fox woont alleen, ze verlaat
haar huis in New York bijna nooit. Ze drinkt de hele dag door, kijkt oude films en
bespioneert haar buren. In het huis tegenover Anna woont sinds kort een gezin:

vader, moeder en tienerzoon. Alles lijkt bij hen perfect, maar op een nacht ziet
Anna uit haar raam iets wat ze beter niet had kunnen zien. De twijfel slaat
meteen toe: heeft ze het wel goed gezien? Wat is waarheid? Wat is verzonnen?
Dreigt er gevaar? Niets is wat het lijkt in deze verslavende en volkomen
onvoorspelbare psychologische thriller die doet denken aan het beste van Alfred
Hitchcock.
The Counterfeit Agent Alex Berenson 2014-02-11 “Berenson’s strength is his
deep understanding of geopolitics and of the shoddy compromises it demands.
He clearly has excellent contacts in the world of shadows. Wells is a complex and
satisfying protagonist, tackling bad guys across the world’s conflict zones.”--The
New York Times Book Review John Wells goes undercover as the threat of
nuclear war skyrockets between the United States and Iran, in the cutting-edge
new novel from the #1 New York Times–bestselling author. In an Istanbul hotel,
a deep source warns a CIA agent that Iran intends to kill a CIA station chief.
Quickly, John Wells is called in to investigate, but before he can get far, the tip
comes true. Which means that the next warning the source gives will be taken
very seriously indeed. And it’s a big one. We’ve put a package on a ship from
Dubai to the United States. A radioactive one. A bomb? Not yet. It’s a test run. As
the threat level jumps and the government mobilizes, something still doesn’t
smell right to Wells’s old CIA boss Ellis Shafer, and so he sends Wells on a
private mission to find out what’s going on. But the two of them are swimming
against the tide. From Guatemala to Thailand to Hong Kong to Istanbul, Wells
uses every skill he has, including his ability to go undercover in the Arab world,
to chase down leads. But it might not be enough. Soon there might be nothing
anyone can do to pull the United States back from the brink of war.
Machtsovername Vince Flynn 2016-11-22 'Als Tom Clancy, maar dan spannender
en met meer actie!' - Goodreads 'Het tempo is hoog, er is actie en spanning.
Kortom: een aanrader!' - NBD Biblion In Machtsovername wordt de president
van Amerika het doelwit van nietsontziende terroristen - een angstaanjagend
realistisch rampscenario, want hoe goed is een vrijstaande villa in het midden
van een drukke stad nu echt te beveiligen? Op een ochtend wordt de rust in
Washington wreed verstoord door een groep terroristen die tientallen mensen
vermoorden en bijna honderd mensen gijzelen terwijl ze zich een bloederige weg
banen naar het Witte Huis. De geheime dienst brengt de president nog net op
tijd naar een ondergrondse bunker, en terwijl de overheid discussieert over de
juiste manier om met de vijand te onderhandelen, sluipt Mitch Rapp, de beste
antiterreuragent van de CIA, door geheime gangen en verborgen tunnels van het
enorme landhuis om de gijzelaars te redden voordat de terroristen de president
bereiken. Maar een andere vijand - een hooggeplaatst persoon in Washington - is
vastberaden Rapps reddingsmissie te laten falen...
De toerist Olen Steinhauer 2016-01-15 Ooit was hij de gevaarlijkste `toerist van
de cia een undercoveragent zonder vaste verblijfplaats en zonder identiteit. Nu
heeft Milo Weaver een kantoorbaan bij de cia in New York, een vrouw, een
dochter en een huis in Brooklyn. Maar dan wordt hij door het verleden
ingehaald: rellen in Soedan, een moordenaar die zelfmoord pleegt, Chinese
spionnen en een oude vriendin die geheimen verkocht zou hebben. Al snel zitten
de cia en Homeland Security achter Milo aan. De enige manier om te overleven is
halsoverkop terug te keren naar de afdeling `Toerisme. En voor deze Spy who
came in from the cold is geen ontsnappen meer mogelijk. Olen Steinhauer werd
in 1970 geboren in de vs maar woont al een aantal jaren in Boedapest. Hij

publiceerde eerder thrillers over de Koude Oorlog, waarvan er twee werden
genomineerd voor de Edgar Award, maar deze magistrale thriller wordt
internationaal gezien als zijn grote doorbraak.
Barāqish/Yathill (Yemen) 1986-2007 Sabina Antonini 2021-05-06 This richly
illustrated volume presents the remarkable results of the Italian Archaeological
Mission's investigations at the site of the walled town of Barāqish in interior
Yemen, ancient Yathill of the Sabaeans and Minaeans, between 1986 and 2007.
De onzichtbare man H.G. Wells 2015-05-30 De vader van de moderne science
fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed
van deze productieve auteur is aanzienlijk geweest en zijn boeken laten zich nog
altijd uitstekend lezen. In het Engelse dorpje Iping in West Sussex zorgt de
komst van een vreemdeling voor grote opschudding. Hij is vanwege zijn kleding
onherkenbaar en wil vooral met rust worden gelaten door de bewoners. Wanneer
er echter vreemde overvallen plaatsvinden in het dorp en getuigen steeds
beweren dat ze niemand hebben gezien, begint de positie van de vreemdeling te
wankelen. Welk geheim draagt hij met zich mee?
Het blauwe goud Clive Cussler 2014-03-15 Professor Francesca Cabral is op weg
naar een conferentie in Rio om een sensationele ontdekking wereldkundig te
maken. Haar vliegtuig wordt gekaapt door terroristen en stort neer in de jungle
van Venezuela. Tien jaar later Kurt Austin onderzoekt de mysterieuze sterfte van
een school walvissen voor de kust van Californië. Het spoor leidt naar een groep
bio-piraten die erop uit is de snel slinkende zoetwatervoorraad van de wereld te
monopoliseren. Om hun plannen te dwarsbomen vertrekt Austin naar ZuidAmerika, op zoek naar 'de blanke godin van het regenwoud'. Deze mythische
vrouw zou over een geheime formule beschikken die de loop van de
wereldgeschiedenis kan veranderen.
Gespleten Karin Slaughter 2018-06-12 ‘Karin Slaughter is wederom in
bloedvorm.’ ???? TelegraafSterke personages, bloedstollende spanning, met
verve en vakmanschap geschreven.Andrea Cooper denkt haar moeder, Laura,
door en door te kennen. Maar wanneer het restaurant waar ze samen lunchen
onder vuur wordt genomen en een doodgewone middag in een bloedbad eindigt,
ziet Andrea een heel andere kant van haar. De koelbloedigheid waarmee moeder
de schutter overmeestert en doodt, vindt ze ronduit schokkend. Het blijkt dat
Laura zich al dertig jaar schuilhoudt onder een andere naam en haar verleden
één grote leugen is. Wat is er gebeurd en waarom wil iemand haar het zwijgen
opleggen? En wat moet je doen als je eigen moeder een leugenaar blijkt te zijn of ergen dan dat? Over Gespleten‘Karin Slaughter is adembenemend sterk in
haar deconstructie van Laura, het übermoederdier in wie goed en kwaad een
verbluffend spel spelen.’ Knack‘Opnieuw een plot om van te smullen van de
Queen of Crime’ - Nouveau‘Gruwelijk knap opgeschreven.’ de
Volkskrant‘Vakwerk.’ De Standaard‘Waanzinnig goed.’ Twan Huys
Twelve Days Alex Berenson 2015-02-10 Those in power always need an unofficial
option. Meet John Wells. Wells and his former CIA bosses Ellis Shafer and Vinnie
Duto have uncovered a false-flag operation to convince the President to attack
Iran. But with no hard evidence, no one at the top will listen. The President has
set a deadline for Iran to give up its nuclear program, and the mullahs in Tehran
- furious and frightened - have responded with a deadly terrorist attack. Wells
and his team now have only twelve days to prove their theory. From Switzerland
to Saudi Arabia, Israel to Russia, they desperately pursue all clues, while the
United States orders forces into place and Iran mobilizes a squad of suicide

bombers. As the deadline approaches, will Wells be able to do enough to stop a
full-scale escalation into war?
The Ghost War Alex Berenson 2009-01-27 Another thrilling adventure featuring
John Wells, the deep cover CIA operative from the #1 New York Times
bestselling author of The Faithful Spy and The Deceivers. John Wells barely
survived his homecoming when it was thought he’d become too close to the
terrorists. Though his wounds have healed, his mind is far from clear. He needs
to get back in the fight. And there is a fight waiting for him. A power play in
China is causing chaos around the globe. And even as Wells does what he does
best, a mole within the CIA is preparing to light the final fuse that will propel an
unsuspecting world toward open war and annihilation. And this time, there may
be nothing John Wells can do to stop it...
Dark matter Blake Crouch 2016-08-26 Het leven bestaat uit keuzes. Door één
pad te kiezen, sluit je het andere af. Maar wat als dat nu eens niet zo is? Wat als
je in een andere werkelijkheid dat andere pad volgt. Wat als je spijt krijgt van je
keuzen? 'Ben je gelukkig met je leven?' Dat zijn de laatste woorden die Jason
Desson hoort vóórdat de gemaskerde ontvoerder hem bewusteloos slaat. En
voordat hij wakker wordt en merkt dat hij vastgeketend is aan een
ziekenhuisbed, omgeven door mensen die hij niet kent, die gekleed zijn in
beschermende pakken en een man die Jason nog nooit heeft gezien naar hem
glimlacht en zegt: 'Welkom terug, vriend.' IN de wereld waarin Jason Wakker is
geworden is niets zoals hij gewend is. Zijn vrouw is niet zijn vrouw. Zijn zoon is
nooit geboren. Jason zelf is geen doorneeprofessor in natuurkunde. Is déze
wereld of de wereld waar hij vandaan komt een droom? En zelfs als de wereld die
hij zich herinnert echt is, hoe kan hij die dan ooit weer terugvinden? De
antwoorden liggen in een reis die wonderlijker en afschuwelijker is dan alles wat
hij zich ooit had kunnen voorstellen. Een reis die hem dwingt naar de donkerste
krochten van zijn ziel te kijken, terwijl hij het moet opnemen tegen een
angstaanjagende, nagenoeg onverslaanbare vijand.
Het Kremlin Complot Joel C. Rosenberg 2018-06-05 Juist op het moment dat
oplopende spanningen tussen Noord-Korea en Iran het uiterste vergen van de
Amerikaanse president, verschijnt er een nieuwe, onheilspellende dreiging aan
de horizon: de Russische president is koortsachtig bezig de macht in handen te
krijgen en de oppositie de mond te snoeren. Hij plant een gewaagde,
bliksemsnelle militaire aanval die de NAVO uiteen kan rukken en Washington en
Moskou op de grens van een kernoorlog kan brengen. Joel C. Rosenberg is een
internationaal vermaard thrillerauteur. Van zijn titels werden wereldwijd
miljoenen exemplaren verkocht.
A Handbook of Politics for 1868 [to 1894] Edward McPherson 1874
De infiltrant Alex Berenson 2017-04-25 Angstaanjagend actuele spionage
thriller over de reële dreiging van jihadisme. Winnaar van de Edgar Allan Poe
Award! Spionage thriller voor de fans van David Baldacci en John Grisham. De
ergste nachtmerrie van de directeur van de CIA lijkt werkelijkheid te worden:
een topspion doet het ondenkbare en stuurt berichten door aan IS om hen te
waarschuwen voor geplande operaties. Het achterhalen van de identiteit van
deze mol zonder hem te alarmeren, zal buitengewoon moeilijk worden. Om deze
verrader binnen de eigen gelederen uit te schakelen, zal topspion John Wells in
een rol moeten kruipen waarvan hij hoopte dat hij die voor altijd achter zich had
gelaten. Hij heeft geen andere keus dan zijn vorige gefabriceerde identiteit van
Al Qaida-jihadist weer aan te nemen en zich tussen de meest wantrouwende en

gewelddadige mensen ter wereld te begeven.
American Assassin Vince Flynn 2017-09-01 New York Times-bestseller American
Assassin is Verfilmd met Dylan O'Brien en Michael Keaton in de hoofdrollen.
'Flynn is een meester - misschien wel dé meester - van thrillers waarbij de
pagina's zichzelf om lijken te slaan.'- Book Reporter Mitch Rapp was een
veelbelovende atleet in zijn studententijd... En toen sloeg het noodlot toe:
terroristen doodden tijdens een wrede aanslag meer dan tweehonderd
onschuldige burgers, onder wie zijn vriendin. Familie en vrienden die
achterbleven waren in diepe rouw en probeerden troost te vinden. Maar Rapp
wilde slechts één ding: vergelding. Na twee decennia van politiek falen staan de
Verenigde Staten en de CIA er slecht voor. De Operations Director van de CIA,
Koude Oorlog-veteraan Thomas Stansfield, weet dat hij zich moet voorbereiden
op de volgende oorlog: de strijd tussen de VS en islamitische jihadisten. Hij geeft
zijn opvolger Irene Kennedy en zijn beste vriend Stan Hurley de opdracht om een
groep clandestiene operatives op te richten. Agenten die in het diepste geheim
opereren. Zes maanden wordt het uiterste van Rapp gevergd tijdens een training
die zo intens is dat hij er bijna aan ten onder gaat. Gehard door deze eliteopleiding is hij er klaar voor om zijn vijanden uit te schakelen. Hij begint in
Istanboel, waar de wapenhandelaar die de explosieven voor de aanslag verkocht
zijn eerste doelwit is. Daarna trekken hij en zijn team door Europa, waar ze de
ene na de andere terrorist zonder genade uitschakelen. In de stoffige straten van
Beiroet bereikt het verhaal zijn hoogte punt als Rapp plotseling zelf doelwit is.
Hij zal zijn training en vaardigheden tot het uiterste moeten inzetten als hij wil
overleven in deze door oorlog geteisterde stad.
Rode liefde Jennie Rooney 2014-07-03 In het boek Rode liefde van Jennie
Rooney staat Joan Stanley centraal. Ze is een 87-jarige vrouw die een rustig leven
leidt tot op een dag spionagedienst MI5 voor haar deur staat; een bezoek dat ze
al jaren verwachtte. Tijdens het verhoor komt haar verborgen verleden als
spionne aan het licht. Cambridge University is in 1937 het kloppend hart van
ideologieën en idealisten. Een overdonderende wereld voor Joan, die daar als
studente van bescheiden afkomst in terechtkomt. Met haar bontjas, haar enige
waardevolle bezit, trekt ze de aandacht van de charmante Russische Sonya en
haar charismatische neef Leo, die haar inwijden in hun communistische
overtuigingen. Joan wordt verliefd op Leo, maar houdt zich afzijdig van politiek
activisme. Wanneer aan het eind van de oorlog de bom op Hiroshima valt besluit
Joan, die inmiddels werkt aan de faculteit voor atoomonderzoek, te gaan
spionneren voor de Russen. Daarmee verraadt ze niet alleen haar land maar ook
haar nieuwe liefde Max. Rode liefde is een intrigerend boek over liefde, trouw en
spionage gezien vanuit een vrouwelijke hoofdpersoon.
Twelve Days Alex Berenson 2016-01-26 New York Times–bestselling author Alex
Berenson is back with another gripping tale. John Wells, with his former CIA
bosses Ellis Shafer and Vinny Duto, have uncovered a staggering plot, a falseflag operation to drive the United States and Iran into war. But they have no
proof and only twelve days to find a way to stop the headlong momentum. They
fan out, from Switzerland to Saudi Arabia, Israel to Russia, desperately trying to
tease out the clues in their possession. And meanwhile, the forces gather.
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid 2020-09-17 De zeven
echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is de internationale
lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de
liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van

Taylor Jenkins Reid is een internationale lezersfavoriet, over het leven en de
geheimen van een Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy Jones & The Six.
Hollywoodfilm-icoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na jaren
van stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar glamoureuze, maar door
schandalen geteisterde leven. Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter
Monique Grant benadert, is niemand zo verbaasd als Monique zelf. Vastberaden
grijpt ze deze kans om naam te maken. In het luxueuze New Yorkse appartement
van Evelyn luistert Monique gefascineerd naar haar verhaal. Over het begin van
haar carrière in de jaren vijftig wanneer ze naar Los Angeles trekt, tot aan haar
onverwachte besluit om de spotlights de rug toe te keren in de jaren tachtig.
Evelyn openbaart een leven van nietsontziende ambitie, onverwachte
vriendschap, grote liefde en de prijs van roem. De band tussen de twee vrouwen
wordt steeds sterker, en naarmate het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk
dat Evelyns leven op tragische en onomkeerbare wijze samenkomt met dat van
Monique. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo is een betoverende reis, van de
grandeur van het Hollywood van de jaren zestig tot aan de hedendaagse, harde
realiteit, waarin twee vrouwen worstelen met de onontkoombare gevolgen van
gebeurtenissen uit het verleden. Het is een verhaal over meedogenloze ambitie,
onverwachte vriendschap en een grote, verboden liefde, geïnspireerd op de
levens van Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en Ava Gardner. 'Een heerlijk boek
over een dame wier leven niet zo is gelopen zoals ze had gewild. Met een
heerlijke plottwist. Echt een aanrader.' – LINDA.nl 'Een flinke dosis dramatiek,
creativiteit, menselijkheid en voldoende plotwendingen. Een femme fatale in
boekvorm!' – Humo 'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het boek op voor de
Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het ontroerende
verhaal van een jonge journalist en een ster van het witte doek.’ – Cosmopolitan
‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur; een van de
aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn
Monroe en Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus Reviews
‘Als je van glitter en glamour houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal goed met
dit boek. In De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo lees je over Hollywoodfilmicoon Evelyn, die inmiddels 79 is.’ - Trendalert
Radical Rule; Military Outrage in Georgia. Arrest of Columbus Prisoners; With
Facts Connected With Their Imprisonment and Release. None 1868
Gallant V.E. Schwab 2022-03-01 Voor de lezers van J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling
en Holly Black Er zijn een paar dingen die de tienjarige Olivia zeker weet: ze
heeft geen familie, geen stem en één groot geheim. Als ze kon praten, zou ze het
vooral willen hebben over de ouders die ze nooit heeft gehad, en hoe ‘anders’ ze
zich voelt dan de andere meisjes in het weeshuis. Maar zelfs mét een stem zou
Olivia zwijgen over de schimmen en wezens die alleen zij kan zien. Het enige wat
haar leven draaglijk maakt, is het dagboek van haar verdwenen moeder, Grace.
Ze brengt haar dagen door met het ontcijferen van haar moeders laatste
boodschap, maar het lijken wel de woorden van een vrouw die haar grip op de
werkelijkheid aan het verliezen is. De laatste zin luidt: ‘Alles komt goed, Olivia,
zolang je maar wegblijft van Gallant.’ Dan ontvangt het weeshuis een brief van
Olivia’s oom, die haar uitnodigt om zich te herenigen met de rest van haar
familie op zijn immense landgoed. Het enige probleem? Het is precies de plek
waar haar moeder haar tegen wilde beschermen: Gallant. Maar wat kan er nou zo
erg zijn aan een huis? Natuurlijk zal Olivia gaan, vastbesloten om meer over haar
verloren familie en haar moeder te weten te komen. Maar elke familie heeft een

duistere kant; zo ook de bewoners van Gallant. In de pers ‘Het sleept je mee,
breekt je hart en geeft ook hoop. Een betoverend mooi boek!’ Bol.com Lees
Magazine ‘Een boek om bij weg te dromen.’ Lonely Planet Magazine ‘Betoverend,
liefdevol, onvergetelijk en bevat een aloude boodschap: heb je naasten lief en
geniet van elk moment.’ ThrillZone.nl
Congressional Record United States. Congress 1886 The Congressional Record
is the official record of the proceedings and debates of the United States
Congress. It is published daily when Congress is in session. The Congressional
Record began publication in 1873. Debates for sessions prior to 1873 are
recorded in The Debates and Proceedings in the Congress of the United States
(1789-1824), the Register of Debates in Congress (1824-1837), and the
Congressional Globe (1833-1873)
The Faithful Spy Alex Berenson 2008-01-29 #1 New York Times Bestseller
Winner of the Edgar® Award Drawing from his experience as a correspondent in
Iraq, Alex Berenson exploded onto the thriller scene with this perfectly crafted,
highly-acclaimed debut novel—“a timely reminder of the extremely precarious
way we live now” (The Washington Post). Years ago, John Wells was an allAmerican boy from Montana. Now, he is roaming the mountains of Pakistan as a
member of al Qaeda. After a decade away from home, he despises the United
States for its decadence. He hates America’s shallow, mindless culture of vice
and violence. He is a devout Muslim. He is a brave warrior for Allah. He is a CIA
operative. And he is coming home…
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