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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Twelve Days A John Wells Novel by
online. You might not require more time to spend to go to the books establishment as competently as search for
them. In some cases, you likewise do not discover the pronouncement Twelve Days A John Wells Novel that you are
looking for. It will entirely squander the time.
However below, like you visit this web page, it will be therefore enormously simple to get as competently as
download guide Twelve Days A John Wells Novel
It will not give a positive response many grow old as we run by before. You can reach it though operate something
else at house and even in your workplace. therefore easy! So, are you question? Just exercise just what we have
enough money under as with ease as review Twelve Days A John Wells Novel what you subsequent to to read!

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?
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Het boek Joan Lidia Yuknavitch 2018-02-15 In de nabije
toekomst hebben wereldoorlogen de aarde veranderd in een
permanent slagveld. De overlevende mensen zijn sekse- en
haarloze wezens geworden die verhalen schrijven op hun
spierwitte huid. De bloeddorstige Jean de Men grijpt de
macht en onderwerpt iedereen aan zijn ijzeren tucht. Een
groep rebellen komt in opstand, aangevuurd door het lied
van de kind-strijder Joan. Joans verhaal en haar unieke
gave zullen het lot van de wereld voor altijd
veranderen.
The Genius of H. G. Wells: 120+ Sci-Fi Novels & Stories
in One Volume H. G. Wells 2017-10-16 This carefully
edited collection has been designed and formatted to the
highest digital standards and adjusted for readability
on all devices. H. G. Wells (1866-1946) was a prolific
English writer of fiction works, history and politics.
Wells is called a father of science fiction. Table of
Downloaded from laeducacionimporta.com on August 12,
2022 by guest

Contents: A Modern Utopia Ann Veronica Bealby In the
Days of the Comet The Chronic Argonauts The First Men in
the Moon The Invisible Man The Island of Dr Moreau The
New Machiavelli The Passionate Friends The Prophetic
Trilogy The Research Magnificent The Sea Lady The Secret
Places of the Heart The Soul of a Bishop The Time
Machine The Undying Fire The War in the Air The War of
the Worlds The World Set Free Tono-bungay When the
Sleeper Wakes Collections of Short Stories Short
Stories: A Catastrophe A Deal in Ostriches A Dream of
Armageddon A Slip Under the Microscope A Story of the
Days to Come A Story of the Stone Age A Tale of the
Twentieth Century A Talk with Gryllotalpa How Gabriel
Became Thompson How Pingwill Was Routed In the Abyss Le
Mari Terrible Miss Winchelsea's Heart Mr. Brisher's
Treasure Mr. Ledbetter's Vacation Mr. Marshall's
Doppelganger Mr. Skelmersdale in Fairyland My First
Aeroplane Our Little Neighbour Perfect Gentleman on
Wheels Pollock and the Porroh Man The Empire of the Ants
The Flying Man The Grisly Folk The Inexperienced Ghost
The Land Ironclads The Lord of the Dynamos The Loyalty
of Esau Common The Magic Shop The Man Who Could Work
Miracles The Man with a Nose The Moth The New
Accelerator The New Faust The Obliterated Man The Pearl
of Love The Presence by the Fire The Purple Pileus The
Rajah's Treasure The Reconciliation The Red Room The Sea
Raiders The Star The Stolen Body The Story of the Last
Trump The Story of the Stone Age The Temptation of
Harringay The Thing in No. 7...
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
Vaara-serie vertelt Kari zijn vrouw twee dagen na de
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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
Twelve Days Alex Berenson 2015-02-10 John Wells has only
twelve days to stop the United States from being tricked
into invading Iran in the new cutting-edge novel of
modern suspense from the #1 New York Times–bestselling
author. Twelve days. Wells, with his former CIA bosses
Ellis Shafer and Vinnie Duto, has uncovered a staggering
plot, a false-flag operation to convince the President
to attack Iran. But they have no hard evidence, and no
one at Langley or the White House will listen. Now 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, Shafer, and Duto know they have only
twelve days to find the proof they need. They fan out,
from Switzerland to Saudi Arabia, Israel to Russia,
desperately trying to tease out the clues in their
possession. Meanwhile, the United States is moving
soldiers and Marines to Iran’s border. And Iran has
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mobilized its own squad of suicide bombers. And as the
days tick by and the obstacles mount, they realize that
everything they do may not be enough…
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 Orphanproject, 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.
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 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
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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.
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...
England on Edge David Cressy 2006-01-12 England on Edge
deals with the collapse of the government of Charles I,
the disintegration of the Church of England, and the
accompanying cultural panic that led to civil war.
Focused on the years 1640 to 1642, it examines stresses
and fractures in social, political, and religious
culture, and the emergence of an unrestrained popular
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press. Hundreds of people not normally seen in
historical surveys make appearances here, in a drama
much larger than the struggle of king and parliament.
Historians commonly assert that royalists and
parliamentarians parted company over issues of
principle, constitutional scruples, and religious
belief, but a more complex picture emerges from the
environment of anxiety, mistrust, and fear. Rather than
seeing England's revolutionary transformation as a
product of the civil war, as has been common among
historians, David Cressy finds the world turned upside
down in the two years preceding the outbreak of
hostilities. The humbling of Charles I, the erosion of
the royal prerogative, and the rise of an executive
parliament were central features of the revolutionary
drama of 1640-1642. The collapse of the Laudian
ascendancy, the splintering of the established church,
the rise of radical sectarianism, and the emergence of
an Anglican resistance all took place in these two years
before the beginnings of bloodshed. The world of public
discourse became rapidly energized and expanded, in
counterpoint with an exuberantly unfettered press and a
deeply traumatized state. These linked processes, and
the disruptive contradictions within them, made this a
time of shaking and of prayer. England's elite
encountered multiple transgressions, some more imagined
than real, involving lay encroachments on the domain of
the clergy, lowly intrusions into matters of state, the
city clashing with the court, the street with
institutions of government, and women undermining the
territories of men. The simultaneity, concatenation, and
cumulative, compounding effect of these disturbances
added to their ferocious intensity, and helped to bring
down England's ancien regime. This was the revolution
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before the Revolution, the revolution that led to civil
war.
Station Elf Emily St. John Mandel 2015-06-29 WAT BLIJFT
ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN HOEVER ZOU
JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse avond in
Toronto sterft de beroemde acteur Arthur Leander op het
toneel terwijl hij de rol van zijn leven speelt.
Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op
het Noord-Amerikaanse continent. De wereld zal nooit
meer hetzelfde zijn. Twintig jaar later trekt Kirsten,
een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de
nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om
Shakespeare op te voeren voor de overlevenden van de
ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe wereld
wederom bedreigd.
The Number Alex Berenson 2003 Examines how companies
have put too much emphasis on "the number," companies'
quarterly earnings, and lost track of their true purpose
of building profititable businesses, which has led to
accounting fraud and the recent corporate scandals.
Het feest Elisabeth Day 2022-05-09 Roman
Genreflecting: A Guide to Popular Reading Interests, 8th
Edition Diana Tixier Herald 2019-05-31 Librarians who
work with readers will find this well-loved guide to be
a treasure trove of information. With descriptive
annotations of thousands of genre titles mapped by genre
and subgenre, this is the readers' advisor's go-to
reference. • Helps librarians answer the challenging
question "What should I read next?" • Helps LIS students
understand popular genres and better select books for
which readers are looking • Serves as a starting point
for library patrons looking for their next read
The Wolves Alex Berenson 2016 The latest thriller from
the New York Times-bestselling author of Twelve Days,
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Alex Berenson. John Wells has just barely managed to
stop an operation designed to drive the United States
and Iran into war, but the instigator himself
disappeared behind an impenetrable war of security. Now
it's time for him to pay, and Wells has made it his
personal mission. There are plenty of crosscurrents at
work, though. The White House doesn't want anybody
stirring the pot; his old CIA bosses have their own
agendas; other countries are starting to sniff around,
sensing something unusual. It is when Russia and China
enter the mix, however, that the whole affair is set to
combust. With alarming speed, Wells is once again on his
own . . . and the wolves are closing in.From the
Hardcover edition.
General Catalogue of the Books Detroit Public Library
1889
Jacht op de jager Vince Flynn 2015-07-21 ‘De koning van
de intelligente actiethriller.’ – Dan Brown ‘Vince Flynn
is een meester – misschien wel dé meester – in het
schrijven van thrillers waarvan de pagina’s vanzelf
omslaan.’ – Bookreporter Flynns thrillers worden
gewaardeerd vanwege hun actie én accuratesse en worden
door de CIA aangeraden aan hun medewerkers. Maak kennis
met Mitch Rapp, het eenmansleger dat terrorisme
bestrijdt... CIA-agent Mitch Rapp vecht in de frontlinie
mee in de oorlog tegen het terrorisme. Voor zijn
nieuwste missie moet hij nog een leven redden: zijn
eigen leven. Want oog om oog, tand om tand, dat is de
wraak die de vader van de door Rapp omgebrachte
terrorist eist. Rapp wordt doelwit van een wraakzuchtige
internationale klopjacht, omdat er een beloning van
twintig miljoen wordt uitgeloofd voor het lichaam van de
moordenaar van de terrorist. De normaal zo koelbloedige
agent komt tot de ontdekking dat zelfs onder bondgenoten
twelve-days-a-john-wells-novel

5/8

van de Verenigde Staten er mensen geloven dat Rapp voor
eens en voor altijd uitgeschakeld moet worden. Er
ontstaat een jacht op de jager, en Rapp moet terugvallen
op zijn instincten om rechtvaardigheid te doen laten
gelden én om het er levend vanaf te brengen.
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...
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:
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Mevrouw Osmond is een meesterlijke roman over verraad,
bedrog en moraal, en biedt een opwindend en verrassend
portret van een onvergetelijk personage.
Annual Report of the Attorney General of the United
States United States. Department of Justice 1884
The Power Couple Alex Berenson 2022-02-08 "When their
college-aged daughter is abducted on a European family
vacation, Brian and Rebecca Unsworth--both U.S.
intelligence staffers--race to find the kidnappers and
keep their fragile marriage intact"-Aan alle jongens van wie ik hield Jenny Han 2016-04-04
Elke keer dat Lara Jean verliefd is en het draait weer
op niks uit, schrijft ze een brief aan de desbetreffende
jongen om de periode af te sluiten. Ze stort haar hart
uit, adresseert de envelop, doet hem dicht... en stopt
de brief in een doos die ze bewaart onder haar bed.
Totdat op een dag de doos weg is, en alle brieven ook.
Ze blijken te zijn gepost, inclusief de laatste, die
gericht was aan Josh, het vriendje van haar oudere zus.
De verdwenen orde Steve Berry 2019-04-23 Steve Berry –
De verdwenen orde (The Lost Order), voor de fans van Dan
Brown en Ken Follett. Ridders van de Gouden Cirkel was
het grootste geheim genootschap in de Amerikaanse
geschiedenis. Ze vergaarden miljarden aan gestolen goud
en zilver, wat door het hele land verborgen werd. Nu,
ruim honderdvijftig jaar later zijn twee nazaten van de
Ridders op zoek naar de schatten. Cotton Malone raakt
betrokken op een manier die hij niet had kunnen
voorzien. Via de achterkamers van het Smithsonian
instituut, de bossen in Arkansas tot de bergen in Nieuw
Mexico; de jacht op een lang verloren schat is niet
zonder gevaar, vooral nu politiek Washington zich erin
mengt... De boeken van Steve Berry wordt alom geprezen
vanwege hun rijkdom aan historische details en de
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grondige research. ‘Steve Berry leert je bij elk boek
weer veel over de geschiedenis en hij combineert dat met
een ongekende vaart en spanning.’ David Baldacci
Urban Appetites Cindy R. Lobel 2014-04-28 Glossy
magazines write about them, celebrities give their names
to them, and you’d better believe there’s an app (or
ten) committed to finding you the right one. They are
New York City restaurants and food shops. And their
journey to international notoriety is a captivating one.
The now-booming food capital was once a small seaport
city, home to a mere six municipal food markets that
were stocked by farmers, fishermen, and hunters who
lived in the area. By 1890, however, the city’s
population had grown to more than one million, and
residents could dine in thousands of restaurants with a
greater abundance and variety of options than any other
place in the United States. Historians, sociologists,
and foodies alike will devour the story of the origins
of New York City’s food industry in Urban Appetites.
Cindy R. Lobel focuses on the rise of New York as both a
metropolis and a food capital, opening a new window onto
the intersection of the cultural, social, political, and
economic transformations of the nineteenth century. She
offers wonderfully detailed accounts of public markets
and private food shops; basement restaurants and
immigrant diners serving favorites from the old country;
cake and coffee shops; and high-end, French-inspired
eating houses made for being seen in society as much as
for dining. But as the food and the population became
increasingly cosmopolitan, corruption, contamination,
and undeniably inequitable conditions escalated. Urban
Appetites serves up a complete picture of the evolution
of the city, its politics, and its foodways.
De klokkenluider John Grisham 2016-10-25 Advocaten Lacy
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Stoltz en Hugo Hatch werken al bijna tien jaar voor de
Board on Judicial Conduct, een overheidsdienst die het
gedrag van rechters onderzoekt. In al die tijd hebben
slechts twee zaken ertoe geleid dat rechters uit hun
ambt werden gezet, in beide gevallen vanwege
onbekwaamheid. Maar dan wordt Lacy benaderd door Greg
Myers, een advocaat die noodgedwongen een nieuwe
identiteit heeft aangenomen. Greg vertegenwoordigt
slechts één cliënt, een man die een corruptiezaak
aanhangig wil maken onder de Klokkenluiderswet van
Florida. De zaak betreft een corrupte rechter die grote
sommen geld heeft verduisterd. Een rechter die in zee is
gegaan met de beruchte Coast Mafia. Het is een zaak die
de klokkenluider miljoenen dollars beloning zal
opleveren. Voor de betrokken advocaten blijkt het echter
een levensgevaarlijke zaak te zijn...
Radical Rule; Military Outrage in Georgia. Arrest of
Columbus Prisoners; With Facts Connected With Their
Imprisonment and Release. None 1868
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.
The London Journal 1871
Library Tracts 1852
1984 George Orwell 2013-05-16 Nieuwspraak, Big Brother,
het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en
een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell
uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op
het ministerie van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia
heeft niets van zijn literarie zeggingskracht verloren.
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In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de
wereld in de wurggreep van een systeem dat is
gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en
wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid
en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig
als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal
regime.
Vermont Public Documents Vermont 1888
Book News 1893
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.
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.
The Kidnapping Free Short Story Preview Alex Berenson
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2013-01-29 More information to be announced soon on this
forthcoming title from Penguin USA.
Maine Register Or State Year-book and Legislative Manual
from April 1 ... to April 1 ... 1896
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...
Het Kremlin Complot Joel C. Rosenberg 2018-06-05 Juist
op het moment dat oplopende spanningen tussen NoordKorea 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
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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 Hand-book of Politics for ... Edward McPherson 1874
Oorsprong Dan Brown 2018-10-26 Oorsprong is de nieuwe
Robert Langdon-thriller van Dan Brown, de populairste
thrillerschrijver ter wereld. Oorsprong speelt zich af
in Madrid, Barcelona, Bilbao en Sevilla, zit vol moderne
kunst, innovatieve technologie, geschiedenis en
architectuur en draait om de belangrijkste vragen ooit:
die naar onze herkomst en onze toekomst. Bilbao, het
Guggenheim. Robert Langdon, hoogleraar kunstgeschiedenis
en symboliek, is te gast bij de spectaculaire onthulling
van Edmond Kirsch' ontdekking. Kirsch, een
wereldberoemde, controversiële miljardair en futurist,
claimt dat zijn ontdekking de wetenschap voor altijd zal
veranderen, maar de onthulling ontaardt in chaos.
Langdon weet ternauwernood te ontsnappen samen met Ambra
Vidal, de elegante museumdirecteur. Ze vinden tegenover
zich een bijna alwetende vijand met banden naar het
Spaanse koningshuis en moeten, vertrouwend op hun
gebundelde kennis, in een race tegen de klok symbolen,
moderne kunst, extreme religies en verborgen
geschiedenissen weten te doorgronden om Kirsch'
schokkende geheim te ontsluiten. En de adembenemende
waarheid die ons tot nu toe is ontgaan, onder ogen te
zien...
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