Jackdaws Ken Follett
Eventually, you will very discover a new experience and capability by spending
more cash. nevertheless when? complete you understand that you require to
acquire those every needs in imitation of having significantly cash? Why dont
you attempt to get something basic in the beginning? Thats something that will
lead you to understand even more on the order of the globe, experience, some
places, later than history, amusement, and a lot more?
It is your extremely own time to play a part reviewing habit. in the middle of
guides you could enjoy now is Jackdaws Ken Follett below.

Nacht van het kwaad Ken Follett 2014-08-20 1933. Terwijl het Derde Rijk aan

een sluipende opmars begint, proberen vijf met elkaar vervlochten families
zich staande te houden in de schaduw van gebeurtenissen die de wereld
voorgoed zullen tekenen. In dit indrukwekkende tweede deel van de Centurytrilogie zoekt een dappere nieuwe generatie zich een weg in een door oorlog
geteisterde wereld.
Ken Follett World War II Thriller Collection Ken Follett 2011-09-06 This
collection of three books from the #1 New York Times bestselling master of
World War II suspense includes “the most exciting novel in years” (Cincinnati
Enquirer), about the espionage war between the British and the Nazis; “a very
entertaining, very cinematic thriller” (Publishers Weekly) about a gang of
female saboteurs behind German lines; and a “blitzkrieg-paced read” (People)
about one man’s desperate mission to bring crucial intelligence to England.
The Key to Rebecca Ken Follett 1993 Ken Follett's The Key to Rebecca took
readers and critics by storm when first published more than fifteen years ago.
Today, it remains one of the best espionage novels ever written. A brilliant and
ruthless Nazi master agent is on the loose in Cairo. His mission is to send
Rommel's advancing army the secrets that will unlock the city's doors. In all of
Cairo, only two people can stop him. One is a down-on-his-luck English officer

no one will listen to. The other is a vulnerable young Jewish girl....
Ik jaag op killers Barry Lyga 2013-02-25 Stel je voor: een prachtige, zonnige
dag en adembenemend natuurschoon Jammer alleen van dat lijk.Jasper Dent,
die liever Jazz wordt genoemd, is een leuke, aardige jongen. Charmant zelfs,
zouden sommigen zeggen. Maar hij is ook de enige zoon van de beruchtste
seriemoordenaar ter wereld, een vader die de `quality time met zijn zoon soms
wel erg letterlijk nam. Jazz heeft plaatsen delict gezien op een manier waar
politieagenten een moord voor zouden doen: door de ogen van de dader.Jazz
vader zit al jaren achter de tralies, maar toch duiken er ineens overal lijken op.
Alweer. Om te bewijzen dat moord echt niet in zijn genen zit besluit Jazz de
politie te helpen met zijn unieke kennis van zaken. Maar is hij wel zo anders
dan zijn vader ?`Heerlijk gruwelijk. Jazz angsten en twijfels maken dit tot een
diamant van een boek. Publishers Weekly
De schemering en de dageraad Ken Follett 2020-09-15 Ken Follett heeft
ontelbare trouwe fans, en van al zijn boeken is de Kingsbridge-saga toch wel
het populairst 997 na Christus. Engeland wordt van twee kanten belaagd, in
het westen door Wales en in het oosten door de Vikingen. Gerechtigheid is ver
te zoeken en geweld en wetteloosheid zijn aan de orde van de dag. De koning

staat machteloos en de chaos regeert. In deze turbulente tijden raken de
levens van drie mensen onlosmakelijk verbonden met elkaar en met een klein
gehucht dat later Kingsbridge zal worden genoemd. Het dorp van een jonge
botenbouwer wordt geplunderd door de Vikingen en hij vlucht met zijn familie
naar een ander dorp om daar een nieuw leven op te bouwen. Een
Normandische edelvrouw volgt haar geliefde echtgenoot naar Engeland, maar
realiseert zich al snel dat de gewoonten in haar nieuwe land heel anders zijn
dan ze gewend is, en dat iedereen op brute wijze vecht om de macht. Een
jonge monnik droomt ervan zijn bescheiden abdij ooit tot een roemrijk centrum
van kennis en geleerdheid te verheffen. Alle drie raken ze tegen hun wil
betrokken bij de machinaties van een bisschop die meedogenloos streeft naar
macht en rijkdom, en niets geeft om de levens van de gewone mensen.
Bookreporter.com: Author Profile: Ken Follett Book Report, Inc., based in New
York City, provides a biographical sketch of and a December 15, 2000
interview with the British novelist Ken Follett. Follett's novels include "Eye of
the Needle," "Jackdaws, " and "Code to Zero." Excerpts from "Code to Zero"
and "Jackdaws" are available online. An image of Follett is provided.
The Third Twin Ken Follett 1996 While doing research on twins and the

genetic components of aggression, scientist Jeannie Ferrari stumbles upon a
dangerous secret Cold War genetics experiment with ties to a deadly cabal of
big business, right-wing politics, and her own university president. 500,000 first
printing.
Pantsers des Doods Sven Hassel 1958-01-01 ALAN SILITOE: “EEN
GROOTSE OORLOGSROMAN” De soldaten van het Pantserregiment nr. 27
aanvaarden de terugtocht. Ze moeten deelnemen aan het verschrikkelijke
puinruimen nadat de geallieerde bommen op de Duitse steden zijn gevallen.
De rupsbanden van de tanks maken geulen in de Russische steppen in de
ijzige winterkou tijdens een doodsmars waar geen einde aan lijkt te komen. De
straten zijn bevolkt met duizenden ontheemden. Russische
gevechtsvliegtuigen gieren als slagers op lage hoogte over en veranderen de
vluchtelingenstroom in een lugubere roep naar de hemel. Sven Hassel werd
naar het strafbataljon gestuurd als gewoon soldaat in het Duitse leger. Op
huiveringwekkend realistische wijze vertelt hij de gruwelijkheden van de
oorlog, de misdaden van de nazi's en de cynische en grove humor van de
soldaten. Met meer dan 50 miljoen verkochte exemplaren zijn het de

succesvolste oorlogsromans ter wereld.
Fall of Giants Ken Follett 2018-09-20 The first in Ken Follett's bestselling
Century Trilogy, Fall of Giants is a huge novel that follows five families through
the world-shaking dramas of the First World War, the Russian Revolution, and
the struggle for votes for women. It is 1911. The Coronation Day of King
George V. The Williams, a Welsh coal-mining family, is linked by romance and
enmity to the Fitzherberts, aristocratic coal-mine owners. Lady Maud
Fitzherbert falls in love with Walter von Ulrich, a spy at the German Embassy
in London. Their destiny is entangled with that of an ambitious young aide to
U.S. President Woodrow Wilson and with two orphaned Russian brothers,
whose plans to emigrate to America fall foul of war, conscription and
revolution. In a plot of unfolding drama and intriguing complexity, Fall of Giants
moves seamlessly from Washington to St Petersburg, from the dirt and danger
of a coal mine to the glittering chandeliers of a palace, from the corridors of
power to the bedrooms of the mighty.
Winter of the World Ken Follett 2018-09-20 Berlin in 1933 is in upheaval.
Eleven-year-old Carla von Ulrich struggles to understand the tensions
disrupting her family as Hitler strengthens his grip on Germany. Into this

turmoil steps her mother's formidable friend and former British MP, Ethel
Leckwith, and her student son, Lloyd, who soon learns for himself the brutal
reality of Nazism. He also encounters a group of Germans resolved to oppose
Hitler - but are they willing to go so far as to betray their country? Such people
are closely watched by Volodya, a Russian with a bright future in Red Army
Intelligence. The international clash of military power and personal beliefs that
ensues will sweep over them all as it rages from Cable Street in London's East
End to Pearl Harbor in Hawaii, from Spain to Stalingrad, from Dresden to
Hiroshima. At Cambridge Lloyd is irresistibly drawn to dazzling American
socialite Daisy Peshkov, who represents everything his left-wing family
despise. But Daisy is more interested in aristocratic Boy Fitzherbert - amateur
pilot, party lover and leading light of the British Union of Fascists. Back in
Berlin, Carla worships golden boy Werner from afar. But nothing will work out
the way they expect as their lives and the hopes of the world are smashed by
the greatest and cruellest war in the history of the human race. Winter of the
World is the second novel in Ken Follett's uniquely ambitious and deeply
satisfying trilogy The Century. On its own or read in sequence with Fall of
Giants and Edge of Eternity, this is a magnificent, spellbinding epic of global

conflict and personal drama.
Door het oog van de naald Ken Follett 2018-04-09 Twee klassiekers van
bestsellerauteur Ken Follett in een nieuwe vormgeving Door het oog van de
naald was de internationale doorbraak van Ken Follett Zijn wapen is een mes
en zijn codenaam De Naald. Hij is Hitlers beste undercoveragent – een koude
en professionele moordenaar. Het is 1944, een paar weken voor D-Day. Een
niet-bestaande vloot en nepvliegtuigen vormen de afleidingsmanoeuvre die de
Duitsers ervan moet overtuigen dat de invasie van de geallieerden niet in
Normandië maar bij Calais zal plaatsvinden. Hun plannen zouden volledig in
het water vallen als een vijandelijke spion dat zou ontdekken... maar dat is
precies wat De Naald doet. Opgejaagd door MI5 laat hij een spoor van dood
en verderf achter in Engeland. Maar hij had niet gerekend op de jonge vrouw
die op een stormachtig afgelegen eiland woont en een vitale schakel blijkt te
zijn in een reeks niet te stuiten gebeurtenissen. De pers over Door het oog van
de naald ‘Een absoluut geweldige thriller, zo bloedstollend spannend, met zo’n
ingenieus plot en zo angstwekkend realistisch dat je gewoonweg niet kan
stoppen met lezen.’ Publishers Weekly ‘Een spionagethriller van de bovenste

categorie.’ The Baltimore Sun ‘Een geweldige thriller.’ The Miami Herald
World Without End Ken Follett 2008 Two centuries after the building of the
elaborate Gothic cathedral in Kingsbridge, its prior finds himself at the center
of a web of ambition and revenge that places the city at a crossroad of
commerce, medicine, and architecture.
Ken Follett and the Triumph of Suspense Carlos Ramet 2014-11-26 Ken
Follett wrote his first international bestseller, Eye of the Needle, when he was
25 years old. He has since been one of the most consistent international bestselling authors, with approximately 130 million copies of his books sold
worldwide. His manifold influences on the thriller genre includes the pioneering
use of strong female characters in espionage stories and the development of
the historical thriller as a new form of novel, exemplified by Winter of the World
(2012). This book is an investigation of Follett’s development as an author,
and of the craft of writing and the negotiation of serious versus popular literary
value, from his earliest short stories and screenplays through his mature
thrillers and entertainment fiction. Unpublished materials are also considered,
including his notes, business and personal correspondence, unpublished
drafts, journal entries and outlines. Follett’s dramatic shift to writing historical

fiction may be his most enduring legacy.
Jackdaws, the Villa, the Blue Nowhere, Entering Normal Ken Follett 2002
Jackdaws Ken Follett 2008-09-04 Jackdaws by Ken Follett is an irresistible
novel of the French Resistance, love, courage and revenge set in the Second
War War. A Failed Mission Two weeks before D-Day, the French Resistance
try to destroy a telephone exchange vital to Nazi communications. Heavily
defended, the mission fails disastrously. A Daring Plan With invasion looming,
Flick Clairet, a British secret agent, proposes a daring but perilous new plan.
She, along with an all-female team – the Jackdaws – will infiltrate and
neutralize the exchange before Allied Forces land in France. A Race Against
Time However, unbeknownst to Flick, Rommel has assigned a brilliant spycatcher – Dieter Franck – to crush the French Resistance. And now Franck is
closing in . . .
Books Emanuel Prostano 2004-05 BOOKS: The Quick and Easy Way to
Select the Best will guide you to the "Best" books published during the first
three years of the 21st century. Titles were drawn from: bestseller lists
published by the traditional media, "top sellers" from major online booksellers,
award-winning books, books recommended by book clubs and books

recommended by national television/radio personalities. Designed for adult
readers, many titles would also be suitable reading for high school and middle
school students.BOOKS has three sections. Sections I and II include
bestsellers cited in print and electronic sources. Section III focuses on other
useful sources that will help you find "Best" books: Book and Media Vendors
Online, Television/Radio Programs, Book Awards and Book Clubs. Equipped
with BOOKS you can go to your local bookstore, library, retail store or online
with specific titles in mind. The choices you make will suit your interests and
needs; the time you save will be yours. Number of bestsellers cited-635
Number of fiction bestsellers-363 Number of nonfiction bestsellers-272
Mysteries-the most populated fiction category-101 U.S. Government, politicsthe most populated nonfiction category-34
Edge of Eternity Ken Follett 2014-09-16 Ken Follett's extraordinary historical
epic, the Century Trilogy, reaches its sweeping, passionate conclusion. In Fall
of Giants and Winter of the World, Ken Follett followed the fortunes of five
international families—American, German, Russian, English, and Welsh—as
they made their way through the twentieth century. Now they come to one of
the most tumultuous eras of all: the 1960s through the 1980s, from civil rights,

assassinations, mass political movements, and Vietnam to the Berlin Wall, the
Cuban Missile Crisis, presidential impeachment, revolution—and rock and roll.
East German teacher Rebecca Hoffmann discovers she’s been spied on by
the Stasi for years and commits an impulsive act that will affect her family for
the rest of their lives. . . . George Jakes, the child of a mixed-race couple,
bypasses a corporate law career to join Robert F. Kennedy's Justice
Department and finds himself in the middle of not only the seminal events of
the civil rights battle but a much more personal battle of his own. . . . Cameron
Dewar, the grandson of a senator, jumps at the chance to do some official and
unofficial espionage for a cause he believes in, only to discover that the world
is a much more dangerous place than he'd imagined. . . . Dimka Dvorkin, a
young aide to Nikita Khrushchev, becomes an agent both for good and for ill
as the United States and the Soviet Union race to the brink of nuclear war,
while his twin sister, Tanya, carves out a role that will take her from Moscow to
Cuba to Prague to Warsaw—and into history.
Hornet Flight Ken Follett 2003-11-25 Ken Follett and the intrigue of World War
II—"a winning formula" (Entertainment Weekly) if ever there was one. With his
riveting prose and unerring instinct for suspense, the #1 New York Times

bestselling author takes to the skies over Europe during the early days of the
war in a most extraordinary novel. . . . It is June 1941, and the war is not going
well for England. Somehow, the Germans are anticipating the RAF's flight
paths and shooting down British bombers with impunity. Meanwhile, across
the North Sea, eighteen-year-old Harald Olufsen takes a shortcut on the
German-occupied Danish island of Sande and discovers an astonishing sight.
He doesn't know what it is, but he knows he must tell someone. And when he
learns the truth, it will fall upon him to deliver word to England—except that he
has no way to get there. He has only an old derelict Hornet Moth biplane
rusting away in a ruined church—a plane so decrepit that it is unlikely to ever
get off the ground . . . even if Harald knew how to fly it. Look out for Ken's
newest book, A Column of Fire, available now.
Weigering Felix Francis 2016-01-19 Detective Sid Halley heeft zichzelf en zijn
familie zes jaar geleden beloofd geen nieuwe zaken meer aan te nemen.
Wanneer Sir Richard Stewart, voorzitter van de hippische bond, hem vraagt
om enkele verdachte races te onderzoeken, weigert hij dan ook de zaak aan
te nemen. Hij is ervan overtuigd dat niets hem zo ver kan krijgen zijn
gevaarlijke oude vak weer op te pakken. De volgende dag wordt Sir Richard

dood gevonden. Sid ontvangt een duister telefoontje: als hij niet gauw in een
rapport verklaart dat er geen sprake lijkt te zijn van vuil spel op de renbaan, zal
hij het moeten ontgelden. Sid legt de bedreiging naast zich neer, maar al gauw
escaleert de situatie volledig. Zelfs het gezin van Sid is niet meer veilig. Sid zal
de confrontatie aan moet gaan, of zijn weigering met de dood moeten bekopen.
The Pillars of the Earth Ken Follett 2010-06-29 #1 New York Times Bestseller
Oprah's Book Club Selection The “extraordinary . . . monumental masterpiece”
(Booklist) that changed the course of Ken Follett’s already phenomenal
career—and begins where its prequel, The Evening and the Morning, ended.
“Follett risks all and comes out a clear winner,” extolled Publishers Weekly on
the release of The Pillars of the Earth. A departure for the bestselling thriller
writer, the historical epic stunned readers and critics alike with its ambitious
scope and gripping humanity. Today, it stands as a testament to Follett’s
unassailable command of the written word and to his universal appeal. The
Pillars of the Earth tells the story of Philip, prior of Kingsbridge, a devout and
resourceful monk driven to build the greatest Gothic cathedral the world has
known . . . of Tom, the mason who becomes his architect—a man divided in
his soul . . . of the beautiful, elusive Lady Aliena, haunted by a secret shame . .

. and of a struggle between good and evil that will turn church against state
and brother against brother. A spellbinding epic tale of ambition, anarchy, and
absolute power set against the sprawling medieval canvas of twelfth-century
England, this is Ken Follett’s historical masterpiece.
Ken Follett Ken Follett 1994-09
Generaal SS Sven Hassel GLASGOW DAILY RECORD, SCHOTLAND: “EEN
INDRUKWEKKENDE STUDIE VAN DE CAMPAGNE VAN LENINGRAD...
EEN STERK EN MEEDOGENLOOS PORTRET VAN DE NACHTMERRIE
VAN DE OORLOG” Er heerst een ijzige kou, 38 graden onder nul. Stalingrad
winter 1942-43. Een ijzige wind jaagt over de steppe en blaast de ijssplinters
in ons gezicht. We marcheren langs duizenden bevroren lijken. Voor de
colonne uit marcheert de stille en introverte Generaal SS. Hij is woedend. Dat
weten we al lang. Een fanaticus, die strijdend wil sterven. En de Generaal SS
wil zoveel mogelijk mensen mee de dood in sleuren. Sven Hassel werd naar
het strafbataljon gestuurd als gewoon soldaat in het Duitse leger. Op
huiveringwekkend realistische wijze vertelt hij de gruwelijkheden van de
oorlog, de misdaden van de nazi's en de cynische en grove humor van de
soldaten. Met meer dan 50 miljoen verkochte exemplaren zijn het de

succesvolste oorlogsromans ter wereld
A Column of Fire Ken Follett 2019-08-27 #1 NEW YORK TIMES
BESTSELLER “Absorbing . . . impossible to resist.” —The Washington Post
As Europe erupts, can one young spy protect his queen? #1 New York Times
bestselling author Ken Follett takes us deep into the treacherous world of
powerful monarchs, intrigue, murder, and treason with his magnificent new
epic, A Column of Fire. In 1558, the ancient stones of Kingsbridge Cathedral
look down on a city torn apart by religious conflict. As power in England shifts
precariously between Catholics and Protestants, royalty and commoners
clash, testing friendship, loyalty, and love. Ned Willard wants nothing more
than to marry Margery Fitzgerald. But when the lovers find themselves on
opposing sides of the religious conflict dividing the country, Ned goes to work
for Princess Elizabeth. When she becomes queen, all Europe turns against
England. The shrewd, determined young monarch sets up the country’s first
secret service to give her early warning of assassination plots, rebellions, and
invasion plans. Over a turbulent half century, the love between Ned and
Margery seems doomed as extremism sparks violence from Edinburgh to
Geneva. Elizabeth clings to her throne and her principles, protected by a

small, dedicated group of resourceful spies and courageous secret agents.
The real enemies, then as now, are not the rival religions. The true battle
pitches those who believe in tolerance and compromise against the tyrants
who would impose their ideas on everyone else—no matter what the cost. Set
during one of the most turbulent and revolutionary times in history, A Column
of Fire is one of Follett’s most exciting and ambitious works yet. It will delight
longtime fans of the Kingsbridge series and is the perfect introduction for
readers new to Ken Follett.
Kou uit het oosten Ken Follett 2014-09-30 Ken Follett Kou uit het oosten Deel
3 van de Century-trilogie De Oost-Duitse Rebecca Hoffman ontdekt dat ze
wordt afgeluisterd door de Stasi en doet iets impulsiefs dat haar leven
onherroepelijk zal veranderen. George Jakes, zoon uit een gemengd huwelijk,
bemachtigt een baan op het departement van Robert F. Kennedy, waar hij op
zeer persoonlijke wijze verstrikt raakt in de strijd voor gelijke burgerrechten.
Cameron Dewar moet als spion enorme risico’s nemen om zijn idealen na te
streven. Dimka Dvorkin raakt als assistent van Nikita Chroesjtsjov verwikkeld
in de wedloop die de VS en de Sovjet-Unie op het randje van een kernoorlog
zal brengen, terwijl zijn zus Tanja een politieke rol krijgt die haar van Moskou

naar Cuba en van Praag naar Warschau brengt. Tegen de turbulente
achtergrond van burgerprotesten, politieke schandalen, de val van de Berlijnse
Muur, de Cubacrisis en de opkomst van de rock-’n-roll vinden deze moedige
jonge mensen uit vijf met elkaar verweven families ieder hun weg door de
geschiedenis.
Whiteout Ken Follett 2004-11-23 "Everyone likes a page-turner, and Follett is
the best." —The Philadelphia Inquirer "A hell of a storyteller" (Entertainment
Weekly), #1 New York Times bestselling author Ken Follett reinvents the
thriller with each new novel. But nothing matches the intricate knife-edge
drama of Whiteout. . . . A missing canister of a deadly virus. A lab technician
bleeding from the eyes. Toni Gallo, the security director of a Scottish medical
research firm, knows she has problems, but she has no idea of the nightmare
to come. As a Christmas Eve blizzard whips out of the north, several people,
Toni among them, converge on a remote family house. All have something to
gain or lose from the drug developed to fight the virus. As the storm worsens,
the emotional sparks—jealousies, distrust, sexual attraction, rivalries—crackle;
desperate secrets are revealed; hidden traitors and unexpected heroes
emerge. Filled with startling twists at every turn, Whiteout rockets Follett into a

class by himself.
De Cobra Frederick Forsyth 2010-09-28 De godfather van de Amerikaanse
spionagethriller is terug! Wanneer de president van de VS geconfronteerd
wordt met de dood van de kleinzoon van een van zijn personeelsleden ten
gevolge van drugsgebruik, is voor hem de maat vol: hij besluit de handel in
cocaïne helemaal uit te roeien. Paul Devereaux, oud-hoofd van de afdeling
contra-spionage van de CIA zal de opdracht uitvoeren. Met een budget van
twee miljard dollar en de beschikking over het complete Amerikaanse militaire
arsenaal wordt hij de op één na machtigste man ter wereld. Zijn codenaam: de
Cobra. Samen met zijn vroegere tegenstander Cal Dexter neemt Deveraux het
op tegen de Colombiaanse drugskartels, die worden aangestuurd door Don
Diego Esteban. Het plan van de Cobra is even simpel als gevaarlijk: alle
cocaïne die Columbia verlaat, moet vernietigd worden zonder dat de Don het
merkt. Als het lukt, zou dat het grootste wapenfeit uit de Amerikaanse
geschiedenis zijn. Als hij echter faalt, zal er een drugsoorlog ontstaan die
Amerika compleet kan verwoesten... ‘Over De dag van de Jakhals ‘***** Een
meesterwerk door mooie plot, helder, zakelijk proza en een intrigerende
verhouding moordenaar-politieman.’ – Vrij Nederland ‘***** In deze

uitzonderlijk goede thriller staat geen woord teveel. Forsyth heeft zijn debuut
met anatomische precisie samengesteld. In De dag van de Jakhals
combineert de auteur feiten en fictie op dermate weergaloze wijze, dat de
lezer waarheid en fictie niet kan ontwarren.’ – Crimezone.nl Over De vuist van
God ‘Forsyth bewijst dat hij een van de weinige meesters van het genre is.’ –
de Volkskrant Over De Afghaan ‘Voor je het weet is het diep in de nacht en
heb je deze thriller uitgelezen.’ – Vrij Nederland ‘Fictionschrijver Frederick
Forsyth heeft het aan zijn voortreffelijke onderzoek te danken dat hij met De
Afghaan weer midden in de actualiteit staat.’ – De Telegraaf ‘Frederick Forsyth
is de man die zijn boeken kan beginnen met een zin die meteen maakt dat de
lezer het boek in de spreekwoordelijke ruk uitleest.’ – Esquire lt, zal er een
drugsoorlog ontstaan die Amerika compleet kan verwoesten...
Op vleugels van de adelaar Ken Follett 2021-03-16 Een echte klassieker van
Ken Follett, gebaseerd op historische feiten Teheran, december 1978. Het
regime van de sjah wankelt, de anti-Amerikaanse stemming groeit. EDS, een
Amerikaanse computermaatschappij, heeft het merendeel van haar personeel
naar veiliger oorden gestuurd. Slechts enkele topfunctionarissen zijn
achtergebleven. Dan wordt van twee EDS-directeuren het paspoort

afgenomen. Op grond van vage beschuldigingen worden ze, zonder enige
vorm van proces, gevangengezet. De Amerikaanse ambassade functioneert
nauwelijks meer en wanneer de revolutie in alle hevigheid losbarst, lijkt
ontsnappen helemaal onmogelijk geworden... In de pers ‘Follett is een
meester.’ The Washington Post ‘Dit boek knettert van de spanning.’ San
Francisco Chronicle ‘Een buitengewoon, zeldzaam geweldig boek. (...) Een
fantastisch waargebeurd verhaal dat net zo spannend is als een roman!’ USA
Today
De man van St. Petersburg Ken Follett 2019-08-15 'Griezelig aannemelijk.
Een van Folletts beste.' Time Londen, begin 1914: zijn naam is Feliks. Hij is
naar Londen gekomen om een moord te plegen die de loop van de
geschiedenis voorgoed zal veranderen. Feliks is een meester in het
manipuleren, en heeft vele andere wapens tot zijn beschikking. Maar zijn
tegenstanders zijn de voltallige Engelse politie, een briljante en invloedrijke
lord, en de jonge Winston Churchill zelf. Tegen zo’n overmacht is niemand
opgewassen – behalve de man van St. Petersburg. De pers over De man van
St. Petersburg ‘Een geweldige thriller en een uitstekende roman. Follett
overtreft zijn concurrenten!’ Newsday ‘Knetterende spanning, misschien wel

zijn beste tot nu toe!’ San Diego Union
The Big Needle Ken Follett 1993-10 Success came easily to Chad Carstairs.
Then, without warning evil invaded his pleasure-filled life... a chilling evil that
sent him racing from an elegant English country estate to the sleazy clubs of
London's West End, from the drug-ridden streets of Marseilles to a farmhouse
on the desolate coast of Wales. Driven by revenge, he was a man willing to
risk his fortune, his future, even his life in a desperate gambit to outwit the
world's deadliest organization at its own game and finger the powerful men
behind... The Big Needle.
Het Modigliani-schandaal Kenneth Martin Follett 1999 Een aantal mensen
maakt jacht op een onbekend, maar zeer belangrijk kunstwerk.
Papiergeld Kenneth Martin Follett 1989 Verslag van een dag in Londen
waarop een fortuin aan afgedankte bankbiljetten de inzet is van allerlei
gecompliceerde gebeurtenissen.
A Dangerous Fortune Ken Follett 1994 In 1866, a young student drowns in a
mysterious accident at the exclusive Windfield School, and the repercussions
will be felt in a growing circle of treachery during the next three decades.

Reprint.
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.
Jackdaws; Hornet Flight

Ken Follett 2005-09
Val der titanen Ken Follett 2013-03-26 In 1911 verandert de wereld voorgoed.
Arbeiders laten zich niet langer onderdrukken, vrouwen eisen hun rechten op,
de rijke aristocratie kan haar macht niet langer handhaven. En overal fluisteren
diplomaten elkaar woorden in die het lot van miljoenen mensen over de hele
wereld zullen veranderen. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog
proberen acht mensen hun weg in hun roerige wereld te vinden. Ieder op hun
eigen manier dragen zij bij aan een titanenstrijd die zijn weerga niet kent...
A Place Called Freedom Ken Follett 1996 Rebelling against the unfair and
hazardous conditions in the 1766 Scottish coal mines, young Mack McAsh
attracts the attention of headstrong Lizzie Hallim
De adelaar is geland Jack Higgins (pseud. van Henry Patterson.) 1976
Nooit Ken Follett 2021-11-09 Een angstaanjagend verhaal over wat er zou
kunnen gebeuren als de diplomatie faalt Midden in de hete woestijn van de
Sahara achtervolgen twee geheim agenten een machtige groep terroristen.
Met elke stap die ze zetten riskeren ze hun leven. In China vecht een hoge
regeringsfunctionaris met grote ambities voor zichzelf en zijn land tegen de
communistische oudgedienden in de regering, die China – en naaste militaire

bondgenoot Noord-Korea – een bepaalde richting op willen sturen. In de
Verenigde Staten bestrijdt Pauline Green, de eerste vrouwelijke president van
het land, terroristische aanslagen, illegale wapenhandel en de
lastercampagnes van haar politieke tegenstander met zorgvuldige en
behendige diplomatie. Green probeert op allerlei manieren een -onnodige
oorlog te voorkomen. Maar wanneer de ene confrontatie leidt tot de andere,
zitten de machtigste landen ter wereld gevangen in een complex web van
allianties. Een wereldwijde escalatie lijkt onafwendbaar. Zal deze
internationale crisis leiden tot een derde wereldoorlog? Nooit is een
buitengewone thriller vol helden en schurken, valse profeten en elitestrijders,
afgematte politici en opportunistische revolutionairen. Het levert een complex,
hartverscheurend en spannend verhaal op dat lezers tot aan de laatste
bladzijde in zijn greep zal houden. In de pers ‘Alles komt blijvend op je netvlies
te staan.’ NRC ‘De hoofdpersonen stappen ongemerkt het brein van de lezer
binnen en ze beklijven. Puur leesgenot.’ Utrechts Nieuwsblad ‘Liefde en haat,
trouw en verraad komen samen in dit vuistdikke epos met een uiterst actueel
thema. Dit is binge-lezen in optima forma.’ **** Algemeen Dagblad
Code Rebecca Ken Follett 2018-04-09 Spannende spionagethriller die zich

afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog In totaal werden van Ken Folletts
boeken bijna 400.000 exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen De
Duitsers kennen hem als De Sfinx, anderen als Alex Wolff, een Europese
zakenman. Als uit het niets duikt hij op vanuit de woestijn, gewapend met een
radio, een dodelijk mes en een exemplaar van Daphne du Mauriers Rebecca.
Noord-Afrika, 1942. Het leger van veldmaarschalk Rommel lijkt
onverslaanbaar. Alex Wolff is zijn geheime wapen, een briljante spion die in
Caïro inlichtingen vergaart bij de Britten. Zijn methode is zo oud als de wereld:
terwijl buikdanseres Sonja de Engelse officieren verleidt met haar sensuele
act, gaat Wolff op zoek naar informatie, die hij aan Rommel doorspeelt via een
ingewikkelde code in de roman Rebecca. Maar dan keert zijn eigen methode
zich tegen hem: Sonja blijkt niet de enige beeldschone jonge vrouw die als
dubbelspion wordt ingezet... De pers over Code Rebecca ‘Opwindende, zeer
gedetailleerde thriller gebaseerd op ware gebeurtenissen.’ Sunday Times
‘Briljant. Zo veel avontuur laat je ademloos achter.’ Time.com ‘Grandioos,
bloedstollend, de hit van het jaar.’ People ‘Van de openingsscène tot aan de
geweldige climax; Ken Follett levert de spanning die de lezers van hem

gewend zijn.’Los Angeles Times
Notre-Dame Ken Follett 2020-04-07 Ken Follett is een expert op het gebied
van geschiedenis, en kathedralen in het bijzonder. In april 2019 dreigde de
beroemde Parijse kathedraal Notre-Dame verslonden te worden door een
hevige brand. In dit korte, betoverende boek beschrijft Ken Follett zijn
persoonlijke reactie op het nieuws dat een van de mooiste kathedralen ter
wereld misschien wel helemaal verwoest zou worden. Daarnaast vertelt hij het
verhaal van de kathedraal, van de constructie tot aan de verschillende functies
die zedoor de tijd heen vervulde. Hij onthult de invloed die de Notre-Dame
gehad heeft op kathedralen over de hele wereld en op het schrijven van een
van zijn beroemdste en meest geliefde romans, Pilaren van de aarde. NotreDame is een prachtig eerbetoon aan een van de meest kenmerkende en
geliefde bouwwerken van de Europese beschaving. Ken Follett doneert zijn
opbrengsten van deze uitgave aan La Fondation du Patrimoine, ten behoeve
van de restauratie van de Notre-Dame. Lezers over Notre-Dame ‘Een
eerbetoon aan alle kathedralen geschreven door een geweldig persoon die de
Notre-Dame als geen ander kent.’ ‘Een klein juweeltje. Ken Follett geeft haast
fotografische beschrijvingen van het monument en weet de unieke sfeer te

vangen die de kathedraal “live” zo bijzonder maakt.’ ‘Een goed verteld verhaal
over de Notre-Dame door de eeuwen heen.’
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