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Een andere waarheid Lucie Whitehouse 2016-05-03 ‘Een andere waarheid’ van Lucie Whitehouse is een thriller voor de fans van Nicci French, Camilla Läckberg en Clare Mackintosh’’Mea culpa’. Hannah wil onder geen beding worden als haar moeder: een verbitterde, gescheiden
vrouw. Maar als ze Mark ontmoet en een hartstochtelijke relatie met hem begint, zet ze alle bezwaren tegen een huwelijk opzij en trouwt met hem. Wanneer Mark op een dag niet thuiskomt van een zakenreis naar de VS, beginnen Hannahs angsten en twijfels te groeien. Waarom
zeggen zijn collega’s dat hij in Parijs was voor zijn werk? Waarom is er geen registratie van hem in het hotel waar hij zei te verblijven? En wie is de mysterieuze vrouw die hem al wekenlang blijkt te bellen? Hannah duikt dieper in het leven van haar man en ze wat ze ontdekt trekt
alles in twijfel wat ze over hem dacht te weten. Is het dubbelleven dat hij leidt zijn manier om haar te beschermen, of is de waarheid nog duisterder dan ze kan vermoeden? Dubbelleven. Leugens.
De tweede slaap Robert Dennis Harris 2019 Een priester onderzoekt eeuwen na de vernietiging van de moderne beschaving de dood van een oudere collega die geobsedeerd was door verboden geschriften en archeologie van die tijd.
Conversations on an Officer and a Spy: a Novel by Robert Harris Daily Books 2016-12-17 An Officer and a Spy: A Novel by Robert Harris A Brief Look Inside: EVERY GOOD BOOK CONTAINS A WORLD FAR DEEPERthan the surface of its pages. The characters and its world
come alive, and even after the last page of the book is closed,the story still lives on, inciting questions and curiosity.Conversation Starters is peppered with questions designed tobring us beneath the surface of the pageand invite us into this world that continues to lives on. These
questions can be used to... Create Hours of Conversation: * Foster a deeper understanding of the book* Promote an atmosphere of discussion for groups* Assist in the study of the book, either individually or corporately* Explore unseen realms of the book as never seen
beforeDisclaimer: This book you are about to enjoy is an independent resource to supplement the original book, enhancing your experience of An Officer and a Spy. If you have not yet purchased a copy of the original book, please do before purchasing this unofficial Conversation
Starters.Read it on your PC, Mac, iOS or Android smartphone, tablet and Kindle devices.
The Second Sleep Robert Harris 2020-07-09
Imperium Robert Harris 2009-10-31 Op zijn eenentwintigste heeft Marcus Cicero slecht één levensdoel: heerschappij over de Romeinse staat, imperium. In zijn adembenemende literaire thriller beschrijft Robert Harris hoe Cicero uitgroeit tot de meest briljante en welbespraakte
advocaat uit de geschiedenis, die zich met zijn gevreesde, bijtende humor en gedreven door een verpletterende ambitie een weg vecht naar het absolute machtscentrum van Rome.
Laat me niet los Louise Doughty 2013-11-07 Yvonne Carmichael heeft altijd hard gewerkt voor het leven dat ze nu leidt: ze is een succesvolle geneticus, ze heeft een mooi huis en een goede relatie met haar echtgenoot en twee kinderen. Tot ze op een dag een onbekende,
intrigerende man tegenkomt en een gepassioneerde affaire met hem begint, een impulsieve beslissing waarmee ze haar leven en alles wat ze belangrijk vindt op het spel zet. Aanvankelijk denkt Yvonne dat ze de affaire en haar dagelijks leven gescheiden kan houden, maar wat
begint met zorgvuldig geplande ontmoetingen, mondt uit in steeds roekelozer gedrag en uiteindelijk in een onomkeerbare daad van geweld. Laat me niet los is enerzijds een psychologische thriller die de lezer vanaf de eerste pagina in zijn greep houdt, anderzijds is het een heldere
observatie van morele dilemmaâ s en de keuzes die we allemaal moeten maken.
Summary of an Officer and a Spy by Robert Harris: Conversation Starters Bookhabits 2018-01-30 An Officer and a Spy by Robert Harris: Conversation Starters A Brief Look Inside: EVERY GOOD BOOK CONTAINS A WORLD FAR DEEPER than the surface of its pages. The
characters and their world come alive, and the characters and its world still live on. Conversation Starters is peppered with questions designed to bring us beneath the surface of the page and invite us into the world that lives on. These questions can be used to... Create Hours of
Conversation: - Promote an atmosphere of discussion for groups - Foster a deeper understanding of the book - Assist in the study of the book, either individually or corporately - Explore unseen realms of the book as never seen before Disclaimer: This book you are about to enjoy is
an independent resource meant to supplement the original book. If you have not yet read the original book, we encourage you to before purchasing this unofficial Conversation Starters.
Lustrum Robert Harris 2010-09-07 Rome, 63 BC. In a city on the brink of acquiring a vast empire, seven men are struggling for power. Cicero is consul, Caesar his ruthless young rival, Pompey the republic's greatest general, Crassus its richest man, Cato a political fanatic, Catilina
a psychopath, Clodius an ambitious playboy. The stories of these real historical figures - their alliances and betrayals, their cruelties and seductions, their brilliance and their crimes - are all interleaved to form this epic novel. Its narrator is Tiro, a slave who serves as confidential
secretary to the wily, humane, complex Cicero. He knows all his master's secrets - a dangerous position to be in. From the discovery of a child's mutilated body, through judicial execution and a scandalous trial, to the brutal unleashing of the Roman mob, Lustrum is a study in the
timeless enticements and horrors of power.
Dictator Robert Harris 2015-10-08 'Confirms Harris's undisputed place as our leading master of both the historical and contemporary thriller' Daily Mail LAWS ARE SILENT IN TIMES OF WAR. There was a time when Cicero held Caesar's life in the palm of his hand. But now Caesar
is the dominant figure and Cicero's life is in ruins. Cicero's comeback requires wit, skill and courage. And for a brief and glorious period, the legendary orator is once more the supreme senator in Rome. But politics is never static. And no statesman, however cunning, can safeguard
against the ambition and corruption of others. 'The finest fictional treatment of Ancient Rome in the English language' - The Scotsman
Een onberispelijke man Jane Gardam 2017-03-23 Alles aan Edward Feathers is vlekkeloos - zijn garderobe, zijn manieren, zijn naam en faam als topadvocaat met een glansrijke carrière in Hongkong. Door en door een gentleman, die zijn bijnaam Old Filth - Failed In London, Try
Hong Kong - geen eer aandoet. Maar zijn onberispelijkheid is bedrieglijk en misleidt vaak ook hemzelf. Na de dood van Betty, zijn geliefde echtgenote, komen met de herinneringen ook de twijfels. Wat in hun huwelijk was genegenheid, wat respect en wat onvoorwaardelijke liefde?
Wat hebben zij voor elkaar verborgen willen houden? Waarom heeft zij zijn collega en tegenpool Terence Veneering altijd verdedigd, of tenminste nooit een kwaad woord over hem gesproken? Edward heeft moeite het beeld van Betty helder te krijgen. Met Een onberispelijke man
valt een grote auteur te ontdekken, een meester van de lichte toon en de zinderende sfeer. Niet voor niets noemt de Engelse pers haar in één adem met Katherine Mansfield en Jane Austen.
V2 Robert Harris 2020-09-17 'Immersive' Guardian 'Stunning' Daily Express 'Riveting' Telegraph Victory is close. Vengeance is closer. Rudi Graf used to dream of sending a rocket to the moon. Instead, he has helped to create the world's most sophisticated weapon: the V2 ballistic
missile, capable of delivering a one-ton warhead at three times the speed of sound. In a desperate gamble to avoid defeat in the winter of 1944, Hitler orders ten thousand to be built. Graf is tasked with firing these lethal 'vengeance weapons' at London. Kay Caton-Walsh is an
officer in the Women's Auxiliary Air Force who joins a unit of WAAFs on a mission to newly liberated Belgium. Armed with little more than a slide rule and a few equations, Kay and her colleagues will attempt to locate and destroy the launch sites. As the death toll soars, Graf and
Kay fight their grim, invisible war - until one final explosion of violence causes their destinies to collide... 'A riveting read with a corker of a twist' Daily Telegraph 'Supremely readable' Observer 'Delivers one hell of a punch' Express 'Captures the real nature of war. Gripping' Ben
MacIntyre
Pompeï Robert Harris 2015-02-05 Het is een hete, broeierige week aan het eind van augustus. De beste plaats om aan de hitte te ontsnappen is de prachtige baai van Napels. Langs de kust vertoeven de rijken van het Romeinse Rijk in hun pompeuze villas. Maar er zijn
onheilspellende waarschuwingen die niet genegeerd kunnen worden. Bronnen en rivieren drogen op, mensen verdwijnen, en het grootste aquaduct ter wereld, het enorme Aqua Augusta, stroomt ineens niet meer. Robert Harris vertelt op de van hem zo geroemde wijze het verhaal
van een decadente wereld aan de vooravond van de totale vernietiging.
An Officer and a Spy: A Novel By Robert Harris | Conversation Starters dailyBooks 2016-09-13 An Officer and a Spy: A Novel by Robert Harris | Conversation Starters A Brief Look Inside: EVERY GOOD BOOK CONTAINS A WORLD FAR DEEPER than the surface of its pages.
The characters and its world come alive, and even after the last page of the book is closed, the story still lives on, inciting questions and curiosity. Conversation Starters is peppered with questions designed to bring us beneath the surface of the page and invite us into this world that
continues to lives on. These questions can be used to… Create Hours of Conversation: • Foster a deeper understanding of the book • Promote an atmosphere of discussion for groups • Assist in the study of the book, either individually or corporately • Explore unseen realms of the
book as never seen before Disclaimer: This book you are about to enjoy is an independent resource to supplement the original book, enhancing your experience of An Officer and a Spy. If you have not yet purchased a copy of the original book, please do before purchasing this
unofficialConversation Starters.
Een Berlijnse kwestie Philip Kerr 2019-12-05 Bernhard Gunther, door iedereen Bernie genoemd, is een voormalige politiefunctionaris en werkt sinds kort voor zichzelf als privédetective. Hij wordt benaderd door een rijke zakenman die de roofmoord op zijn dochter en schoonzoon
wil oplossen. Dit is Bernies eerste zaak en die neemt vrijwel direct angstaanjagende proporties aan als hij betrokken raakt bij een schandaal met twee wel heel bekende en beruchte hoofdrolspelers: Hermann Göring en Heinrich Himmler. Door zijn zoektocht naar de waarheid raakt
hij steeds verder verstrikt in de duistere wereld van Duitslands hoogste militaire en politieke rangen en blijkt ook zijn eigen leven niet meer zeker...
Het pionnenspel Steve Berry 2020-05-01 Cotton Malone onderzoekt een zaak uit de start van zijn carrière waarin gekeken werd of een conflict tussen FBI en het ministerie van justitie de basis vormde voor de moord op Dr. Martin Luther King. Het pionnenspel (The Bishop's Pawn)
van Steve Berry verscheen vijftig jaar na de moord op Dr. Martin Luther King Jr. 50 jaar na de moord op Dr. Martin Luther King Jr, moet Cotton Malone de waarheid achterhalen over wat er werkelijk gebeurde in Memphis op 4 april 1968. Het brengt hem terug naar het begin van zijn
carrière waarin hem gevraagd werd een zaak te onderzoeken waarbij de FBI tegenover het ministerie van justitie kwam te staan. Lag deze vete, waarin FBI-baas J. Edgar Hoover een hoofdrol had, aan de basis van de moord op Dr. King? De boeken van Steve Berry worden alom
geprezen vanwege hun rijkdom aan historische details en de grondige research. ‘Een zeer indrukwekkende what if-thriller over een van de belangrijkste historische figuren in van de 20e eeuw.’ Associated Press
The Fear Index Robert Harris 2011-09-29 'Harris is a master of pace and entertainment' Observer 'Could scarcely be more of the moment' The Times Nothing spreads like fear . . . In the secretive inner circle of the ultra-rich, Alex Hoffmann is a legend. He has developed an
algorithm for playing the financial markets that generates billions of pounds - and feeds on panic. When one day his system is threatened by a terrifying intruder who breaches the elaborate security of his lakeside home, his life becomes a waking nightmare of violence and paranoia.
But who is trying to destroy him? And is it already too late? 'There are moments when this book feels so up to date it could have been written next week . . . spookily exciting' Express
De angst-index Robert Harris 2011-11-25 Dr. Alexander Hoffmann is een legende. Hij werkte als wetenschapper aan de deeltjesversneller van cern, maar tegenwoordig gebruikt hij zijn kennis voor een systeem waarmee computeralgoritmen de financiële markten kunnen
voorspellen. Niemand weet hoe hij het doet, maar Hoffmanns hedgefonds behaalt enorme winsten voor zijn investeerders. Op de avond voor een belangrijke bijeenkomst met zijn cliënten wordt Hoffmann in zijn zwaar beveiligde huis aangevallen door een insluiper. In de

daaropvolgende 48 uur, waarin de financiële markten lijken af te stevenen op een crisis, valt Hoffmanns imperium langzaam uiteen. Er is iemand uit op zijn vernietiging, maar wie? De angst-index is een fascinerende thriller over de ongekende mogelijkheden en gevaren van de
moderne technologie.
An Officer and a Spy Robert Harris 2013-09-26 IN THE HUNT FOR A SPY, HE EXPOSED A CONSPIRACY 'Seriously riveting . . . a testament to Robert Harris's storytelling power' The Times 'Taut and exciting' Guardian Paris, 1895: an army officer, Georges Picquart, watches a
convicted spy, Alfred Dreyfus, being publicly humiliated in front of a baying crowd. Dreyfus is exiled for life to Devil's Island; Picquart is promoted to run the intelligence until that tracked him down. But when Picquart discovers that secrets are still being handed over to the Germans,
he is forced to confront the dangerous truth that Dreyfus may be innocent. Soon Picquart is being drawn into a labyrinth of deceit and corruption that threatens not just his honour but his life . . . 'Menace and suspense twist tight in a narrative of tremendous tension' Sunday Times
Lustrum Robert Harris 2010-08-19 Verleid door macht Verblind door ambitie Verraden door Rome Het is 63 voor Christus, het jaar waarin Cicero consul wordt en toetreedt tot het centrum van de Romeinse macht. Maar hij heeft met zijn rechtlijnigheid en zijn genadeloze retoriek
machtige vijanden gemaakt. Dan geeft de Tiber het lichaam prijs van een wreed en ritueel geofferd kind, waardoor een web van verdorvenheid en corruptie aan de dag treedt. Cicero neemt de handschoen op en trekt ten strijde. Pas als hij als kroongetuige optreedt in een
schandaleuze rechtszaak beseft Cicero dat hij meer vijanden onder de Romeinen heeft dan hij kan bevroeden. Langzaam wordt de omvang duidelijk van de krachten die samenspannen om zijn ondergang te bewerkstellingen. Lustrum is na het succesvolle Imperium het tweede
deel in het drieluik over Cicero.
An officer and a spy, Robert Harris Robert Harris 2015
Vaderland Robert Harris 2012-10-04 In april 1964 drijft het lijk van een ontklede man in een meer aan de rand van Berlijn. Xavier March werkt bij de recherche en wordt belast met het onderzoek. Hij komt op een gruwelijk spoor dat leidt naar gevaar, passie, corruptie en Zwitserse
bankiers. Vaderland is gesitueerd in een Europa waar Hitler de oorlog heeft gewonnen in plaats van de geallieerden. Met Berlijn, hoofdstad van het Derde Rijk, als decor.
De officier Robert Harris 2014-04-30 Op een ijskoude dag in januari 1895 wordt de Joods-Franse officier Alfred Dreyfus voor het oog van een woedende menigte van zijn zwaard en rang ontdaan en veroordeeld tot levenslange opsluiting op Duivelseiland. Dreyfus is schuldig
bevonden aan spionage voor de Duitse aartsvijand. Een van de toeschouwers is Georges Picquart,officier van de Franse geheime dienst. De slimme en vindingrijke Picquart krijgt de opdracht om een geheim onderzoek te leiden naar de Dreyfus-affaire. Enkele maanden later
ontdekt hij dat de werkelijke spion nog steeds in het Franse leger actief is en hij zet een listige operatie in werking om hem in de val te lokken. Het resultaat van de operatie is echter vele malen schokkender dan verwacht: een spoor van corruptie en leugens leidt tot in de hoogste
regionen van het Franse leger en de regering. De memoires van Picquart lagen meer dan honderd jaar achter slot en grendel; ze vertellen het ware verhaal van een schandaal dat Frankrijk volledig op zijn kop zette. Robert Harris (1957) is de auteur van internationale bestsellers als
Vaderland, Imperium en Geest. Hij woont met zijn vrouw en vier kinderen vlak bij Hungerford in het zuiden van Engeland.
Pompeii Robert Harris 2003 When the aqueduct that brings fresh water to thousands of people around the bay of Naples fails, Roman engineer Marius Primus heads to the slopes of Mount Vesuvius to investigate, only to come face to face with an impending catastrophe.
Archangel Robert Harris 2018-05-10 Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie reist historicus Fluke Kelso van Oxford naar Moskou voor een conferentie. Op een avond wordt hij in zijn hotelkamer bezocht door een oud-bewaker van Lavrenti Beria, voormalig hoofd van de Russische
geheime politie. De oude man beweert dat hij aanwezig was toen Stalin stierf en vertelt over een mysterieus schrift dat Beria toen heeft ontvreemd. Kelso besluit het verhaal te onderzoeken, maar wat begint als een onopvallend bezoek aan de staatsarchieven ontaardt in een
levensgevaarlijke achtervolging tot in het uiterste noorden van Rusland, naar de eindeloze bossen nabij de havenstad Archangelsk,waar het grootste geheim van Josef Stalin al vijftig jaar verborgen is.
An Officer and a Spy Robert Harris 2014 January 1895. On a freezing morning in the heart of Paris, an army officer, Georges Picquart, witnesses a convicted spy, Captain Alfred Dreyfus, being publicly humiliated. Picquart is made the French army??s youngest colonel and put in
command of "the Statistical Section" - a shadowy intelligence unit. Meanwhile Dreyfus is shipped off to a lifetime of solitary confinement on Devil's Island - unable to speak to anyone, his case seems closed forever. But gradually Picquart comes to believe there is something rotten
at the heart of the Statistical Section. When he discovers another spy operating on French soil, his superiors are oddly reluctant to pursue it. Despite official warnings, Picquart persists, and soon the officer and the spy are in the same predicament...
Conclaaf Robert Harris 2016-10-13 De paus is dood. De deuren van de Sixtijnse Kapel sluiten en volgens de eeuwenoude traditie zullen honderdzeventien kardinalen hun stem moeten uitbrengen in de geheimzinnigste verkiezing ter wereld. De kardinalen zijn allen zeer vrome
mannen. Maar ze zijn ook ambitieus en elkaars rivalen. In de volgende tweeënzeventig uur zal een van hen de machtigste spirituele leider op aarde worden. Al snel wordt duidelijk dat een van de gedoodverfde kanshebbers een groot geheim verbergt. Een geheim dat het
voortbestaan van het Vaticaan op het spel kan zetten.
The Ghost Robert Harris 2007 Having served as Great Britain's longest-enduring prime minister, Adam Lang accepts a large cash advance to write a tell-all memoir of his life and controversial political career, an effort for which he hires a ghostwriter who uncovers dangerous secrets
about the former leader's term. 250,000 first printing.
An Officer and a Spy Robert Harris 2014 IN THE HUNT FOR A SPY, HE EXPOSED A CONSPIRACY. The winner of the Walter Scott Prize for Historical Fiction 2014, this is a gripping historical thriller from Robert Harris - Sunday Times bestselling author of Fatherland and The
Ghost. Paris, 1895: an army officer, Georges Picquart, watches a convicted spy, Alfred Dreyfus, being publicly humiliated in front of a baying crowd. Dreyfus is exiled for life to Devil's Island; Picquart is promoted to run the intelligence unit that tracked him down. But when Picquart
discovers that secrets are still being handed over to the Germans, he is drawn into a dangerous labyrinth of deceit and corruption that threatens not just his honour but his life...
Enigma Robert Harris 1995 A fictional account of the desperate efforts to break the Nazi's Enigma code takes place in a British railway town, a struggle that becomes complicated by the pivotal disappearance of a beautiful cryptographer. By the author of Fatherland. 200,000 first
printing. Tour.
Imperium Robert Harris 2006 Notes: Summary: When Tiro, the confidential secretary (and slave) of a Roman senator, opens the door to a terrified stranger on a cold November morning, he sets in motion a chain of events that will eventually propel his master into one of the most
suspenseful courtroom dramas in history. The stranger is a Sicilian, a victim of the island's corrupt Roman governor, Verres. The senator is Marcus Cicero - an ambitious young lawyer and spellbinding orator, who at the age of twenty-seven is determined to attain imperium supreme power in the state.
V2 Robert Harris 2020-10-13 De nieuwe oorlogsthriller van grootmeester Robert Harris Aan het einde van de oorlog geloofde Adolf Hitler nog stellig in een overwinning door middel van zijn nieuwste V2-raketten. Deze konden een explosieve lading van meer dan 1000 kilo met drie
keer de snelheid van het geluid vervoeren. De nieuwe raket had ook een enorm bereik, net genoeg om vanuit de bossen van Den Haag de Engelse hoofdstad te bereiken. In november 1944 wordt de Duitse wetenschapper Rudi Graf naar de Hollandse kust gestuurd. Graf werkte
ooit samen met Wernher von Braun aan een ruimteraket, maar is inmiddels het brein achter de onvoorspelbare en dodelijke V2. Zijn afkeer van de oorlog zorgt er echter voor dat hij in Scheveningen al snel verdacht wordt van sabotage. De bombardementen op Londen eisen
vreselijk veel slachtoffers, en de Engelse regering besluit om een groep jonge vrouwen naar Vlaanderen te sturen in een wanhopige poging om de Duitse raketten uit te schakelen. Kay Caton-Walsh is een officier van de WAAF en zal met gevaar voor eigen leven moeten
achterhalen waarvandaan de V2-raketten precies worden afgevuurd.
Archangel Robert Harris 1999 While in Moscow, historian Fluke Kelso is approached by someone claiming to have been present when Stalin died, but a simple check into the old man's story turns into a murderous chase into the dark forests of northern Russia near the White Sea
port of Archangel. (Adventure & Suspense).
Munich Robert Harris 2018 A spy thriller set against a backdrop of the fateful Munich Conference of 1938 follows the experiences of a rising star in the British diplomatic service who is on a disastrous collision course with an Oxford friend, a secret member of the anti-Hitler
resistance.
Het derde geheim Steve Berry 2010-10-08 De gedoodverfde opvolger van de paus stelt alles in het werk om een aantal cryptische voorspellingen te achterhalen. Daarvoor is hij zelfs bereid de Tien Geboden te overtreden. De feiten:1917. In Fatima, Portugal, verschijnt Maria aan
een paar boerenkinderen en doet drie cryptische voorspellingen. De eerste twee worden openbaar gemaakt, maar de tekst van de derde voorspelling wordt angstvallig geheim gehouden in het Vaticaan. Het verhaal: Heden. De eerste Duitse paus, Clemens XV, heeft een
obsessieve belangstelling voor de laatste openbaring en wordt dood aangetroffen. Zijn Ierse secretaris gaat op zoek naar de vertaler van de openbaringen en stuit daarbij op een aantal zaken die de toekomst van de katholieke Kerk in gevaar kunnen brengen. Een reactionaire en
zeer ambitieuze kardinaal, Alberto Valendrea, de gedoodverfde opvolger van Clemens, stelt alles in het werk om de waarheid te achterhalen. Daarvoor is hij zelfs bereid de Tien Geboden te overtreden. Terwijl de spanningen binnen het Vaticaan hoog oplopen, moet in dezelfde
periode een nieuwe paus gekozen worden.
Afscheid van Clouds Frome Robert Goddard 2011-03-02 Architect Geoffrey Staddon is het huis Clouds Frome nooit vergeten. De bouw ervan was zijn eerste grote project, en tijdens de bouw werd hij bovendien verliefd op Consuela, de Braziliaanse vrouw van zijn opdrachtgever.
Samen met Consuela vatte Geoffrey het plan op naar het buitenland te vertrekken, maar omwille van zijn carrière besloot hij op het laatste moment toch niet mee te gaan. Twaalf jaar later, in 1923, leest Geoffrey in de krant dat Consuela ervan wordt beschuldigd haar nichtje te
hebben vergiftigd. Geoffrey kan zich niet voorstellen dat zijn voormalige geliefde hiertoe in staat is geweest en ook Consuela's dochter is overtuigd van haar onschuld. Geoffrey besluit alles opzij te zetten om te echte moordenaar op te sporen. Zijn zoektocht brengt hem terug naar
het huis waar het allemaal begon: Clouds Frome.
München 1938 Robert Harris 2017-10-12 September 1938. Hugh Legat maakt carrière bij de Britse diplomatieke dienst; hij werkt op 10 Downing Street als privésecretaris voor premier Neville Chamberlain. In een laatste poging om de wereldvrede te redden, vliegen de Britten naar
München om daar tijdens een cruciale conferentie te onderhandelen met Hitler, Mussolini en de Franse premier Daladier. Tien jaar daarvoor was Hugh tijdens zijn studie in Oxford goed bevriend met een jonge Duitser. Hugh weet niet dat Paul von Hartmann tegenwoordig voor het
Ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn werkt en dat hij in het diepste geheim lid is van het verzet tegen Hitler. Hugh en Paul hebben al jaren geen contact gehad, maar in de volgende vier dagen zullen hun levens elkaar kruisen, met dramatische gevolgen voor de toekomst
van Europa.
V2 Robert D. Harris 2021-08-03 The first rocket will take five minutes to hit London. You have six minutes to stop the second. From the best-selling author of Fatherland and Munich comes a WWII thriller about a German rocket engineer, a former actress turned British spy, and the
Nazi rocket program. Rudi Graf is an engineer who always dreamed of sending rockets to the moon. But instead, he finds himself working alongside Wernher von Braun, launching V2 rockets at London for the Nazis from a bleak seaside town in occupied Holland. As the SS
increases its scrutiny on the project, Graf, an engineer more than a sol - dier, has to muster all of his willpower to toe the party line. And when rumors of a defector circulate through the German ranks, Graf be - comes a prime suspect. Meanwhile, Kay Caton-Walsh, a young English
intelligence officer, is living through the turmoil of war. After she and her lover, an RAF officer, are caught in a V2 attack, she volunteers to ship out for newly liberated Bel - gium. Armed with little more than a slide rule and a few equations, Kay and her colleagues hope to locate and
destroy the launch sites. But at this stage in the war it's hard to know who, if anyone, she can trust. As the death toll soars, these twin stories play out against the background of the German missile campaign during the Second World War. And what the reader comes to under stand is that Kay's and Graf's destinies are on a collision course
Dictator Robert Harris 2015-10-09 Marcus Tullius Cicero, de briljantste advocaat uit de geschiedenis, leeft in ballingschap, ver van Rome. Hij is een gebroken man en heeft al zijn invloed verloren. Maar zoals hij zelf zegt: ‘Zolang er leven is, is er hoop.’ Zijn steun aan zijn politieke
rivaal Caesar zorgt ervoor dat hij Italië weer in mag. Cicero vecht zich een weg terug naar de macht om nog eenmaal de belangrijkste speler in de Romeinse politieke wereld te zijn. Dictator is de meesterproef van Robert Harris, een ongekende weergave van twee van de
belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis: de val van het Romeinse Rijk en de moord op Julius Caesar.
Het proces Dreyfus getoetst aan wet en recht

Aaron Adolf Pinto 1899
The Cicero Trilogy Robert Harris 2016-10-06 This epic trilogy by Robert Harris includes his bestselling novels: Imperium, Lustrum and Dictator Imperium - Compellingly written in Tiro's voice, Imperium takes us inside the violent, treacherous world of Roman politics, to describe how
one man - clever, compassionate, devious, vulnerable - fought to reach the top. Lustrum - From the discovery of a child's mutilated body, through judicial execution and a scandalous trial, to the brutal unleashing of the Roman mob, Lustrum is a study in the timeless enticements and
horrors of power. Dictator - Riveting and tumultuous, Dictator encompasses some of the most epic events in human history yet is also an intimate portrait of a brilliant, flawed, frequently fearful yet ultimately brave man – a hero for his time and for ours. This is an unforgettable
collection from a master storyteller.
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