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Target Patton The Plot To Assassinate General George S Patton
Aan het begin van de twintigste eeuw dachten veel mensen dat een lange periode van welvaart, vooruitgang en vrede
was begonnen: 1913 was een bruisend en optimistisch jaar. Maar een jaar later begon voor Europa de bloedigste
periode in haar geschiedenis, die mensenlevens en economieën verwoestte en aan het slot waarvan het zijn wereldwijde
invloed ook nog eens kwijt was. Hoe kon dit gebeuren? Wát is er eigenlijk gebeurd? In 1914, een fascinerende
reconstructie, laat Margaret MacMillan zien dat niet alleen technologische en politieke ontwikkelingen maar ook
momenten van menselijke zwakte Europa richting afgrond leidden.
Elke keer als Allie Brosh iets nieuws plaatst op haar immens populaire blog staat het internet op z'n kop. Even
ontroerend als absurd, Allie Brosh heeft een unieke toon en het vermogen om complexe emoties te vangen in bedrieglijk
eenvoudige illustraties. Allie Brosh is zonder twijfel dé belangrijke Amerikaanse humorist van dit moment, met de nodige
diepgang die net de juiste snaar raakt. Haar bestseller uit de VS is nu verkrijgbaar in het Nederlands, en belooft hier net
zo'n hit te worden als in haar thuisland. 'Stel je voor dat David Sedaris kon tekenen... Betoverend' - People Magazine
Rechercheur Lauren Stillwell is niet het type vrouw dat snel opgeeft. Dus wanneer ze haar man een hotel ziet verlaten in
het gezelschap van een jonge blonde vrouw, besluit ze hem terug te pakken. Maar haar wraakactie loopt compleet
verkeerd af en ze ziet haar wereld stukje bij beetje in een hel veranderen. Wat een ordinaire affaire had moeten zijn,
draait uit op een nachtmerrie wanneer ze getuige is van een misdaad met dodelijke afloop. Het huiveringwekkende
geheim dreigt haar leven te verscheuren, want welke keuze ze ook maakt, het zal haar altijd duur komen te staan. De
affaire is een wervelende thriller over liefde, verlangens en levensgevaarlijke geheimen, die de lezer continu zal
verrassen en uiteindelijk ademloos achterlaten.
Vier studenten, vier geheimen, één moord De zeventienjarige Simon Kelleher heeft Bayview Highs beruchte roddel-app
ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij sappige nieuwe verhalen over vier populaire medescholieren gaat onthullen.
Maar dan sterft hij onverwacht voor hun neus. Bronwyn, Cooper, Addy en Nate - het brein, de atleet, de prinses en de
crimineel van de school - zijn het onderwerp van Simons roddels en veranderen in verdachten zodra bekend wordt dat
zijn dood geen ongeluk was. Wie is er te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van hen heeft iets te verberen.
Ieder van hen zou het gedaan kunnen hebben, om te voorkomen dat de roddels op de app onthuld zouden worden. En
een van hen liegt.
From the New York Times bestselling author of War Letters and Behind the Lines, Andrew Carroll’s My Fellow Soldiers
draws on a rich trove of both little-known and newly uncovered letters and diaries to create a marvelously vivid and
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moving account of the American experience in World War I, with General John Pershing featured prominently in the
foreground. Andrew Carroll’s intimate portrait of General Pershing, who led all of the American troops in Europe during
World War I, is a revelation. Given a military force that on the eve of its entry into the war was downright primitive
compared to the European combatants, the general surmounted enormous obstacles to build an army and ultimately
command millions of U.S. soldiers. But Pershing himself—often perceived as a harsh, humorless, and wooden
leader—concealed inner agony from those around him: almost two years before the United States entered the war,
Pershing suffered a personal tragedy so catastrophic that he almost went insane with grief and remained haunted by the
loss for the rest of his life, as private and previously unpublished letters he wrote to family members now reveal. Before
leaving for Europe, Pershing also had a passionate romance with George Patton’s sister, Anne. But once he was in
France, Pershing fell madly in love with a young painter named Micheline Resco, whom he later married in secret.
Woven throughout Pershing’s story are the experiences of a remarkable group of American men and women, both the
famous and unheralded, including Harry Truman, Douglas Macarthur, William “Wild Bill” Donovan, Teddy Roosevelt, and
his youngest son Quentin. The chorus of these voices, which begins with the first Americans who enlisted in the French
Foreign Legion 1914 as well as those who flew with the Lafayette Escadrille, make the high stakes of this epic American
saga piercingly real and demonstrates the war’s profound impact on the individuals who served—during and in the years
after the conflict—with extraordinary humanity and emotional force.
Fiona Davis schreef met De meisjes van Manhattan een roman over New York, liefde en obsessie. De New Yorkse Rose
heeft haar leven op orde. Ze heeft een nieuwe baan bij een website en is bij haar vriend ingetrokken in het
appartementencomplex The Barbizon. Haar enige probleem is dat ze snel met een artikel voor de site moet komen. Haar
verhuizing brengt haar op een idee: The Barbizon wordt het onderwerp, waar vroeger beroemde actrices zoals Grace
Kelly hebben gewoond. Wanneer ze in de lift de bejaarde Darby McLaughlin ontmoet, die er al sinds de jaren vijftig
woont, weet ze het precies: Darby moet centraal staan in het artikel. Het gerucht gaat dat Darby betrokken is geweest bij
een schandaal. Ze moet haar er dan wel van zien te overtuigen met haar te praten. Op ingenieuze wijze wisselen de
verhalen van Darby en Rose elkaar af, om te eindigen in een fatale avond.
Het adembenemende verhaal van ambitie, intriges en moord John F. Kennedy begint in de vrieskou van januari 1961
aan zijn presidentschap. In de verstarde wereld van de Koude Oorlog brengt hij nieuw en ongekend elan; Jackie, zijn
ravissante vrouw, verandert het Witte Huis in een sprookjespaleis. Door schade en schande leert jfk wat het is om
president te zijn, en onderweg treft hij formidabele vijanden in Nikita Chroestjov, Fidel Castro en Allen Dulles, de
directeur van de cia. Ook de georganiseerde misdaad lijkt op zijn val en die van zijn broer Robert uit te zijn. In november
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1963 doet een ontevreden, jonge nietsnut in Dallas wat hun niet lukte. Met een paar schoten maakt hij een einde aan de
Kennedy-droom. In Killing Kennedy vertellen Bill OReilly en Martin Dugard het schokkende relaas van de pracht van
Kennedys Witte Huis en de vuile was in de kelder, van zijn successen en faliekante misslagen, en van de ware toedracht
rond de moord op de 35e president van de Verenigde Staten. Bill OReilly is een van de bekendste televisiepresentatoren
van Amerika. Ook is hij de auteur van een reeks non-fictiebestsellers, waaronder de millionseller Killing Lincoln, dat hij
eveneens in samenwerking met Martin Dugard schreef. Dugard is auteur van diverse bestsellers over de drang van grote
historische figuren en sportlieden om de top van hun kunnen te bereiken. De pers over Killing Lincoln: 'Het is non-fictie,
maar verteld op bloedstollende, John Grisham-achtige wijze.' New York Post 'Een historische thriller van formaat. () Een
hoogst vermakelijk, adembenemend boek.' Vince Flynn, auteur van American Assassin
Truth is that my colleagues and I would not have taken our snapshot cameras out onto the streets one day BEFORE that
Saturday morning when it seemed that all hell had broken loose all over Moscow! But the several of us, off duty, were
sitting in the Belgrad II Hotel, listening to the chaos on the streets through open windows when someone shouted, "Hey,
with all the excitement out there the Militia Boys with their big black-and-white-striped batons will be preoccupied! Let's
go shoot some picture
General George S. Patton Jr. is one of the most successful yet misunderstood figures in American military history. Despite the many books
and articles written about him, none considers in depth how his love of history shaped the course of his life. In this thematic biography,
Furman Daniel traces Patton’s obsession with history and argues that it informed and contributed to many of his successes, both on and off
the battlefield. Patton deliberately cultivated the image of himself as a warrior from ages past; the more interesting truth is that he was an
exceptionally dedicated student of history. He was a hard worker and voracious reader who gave a great deal of thought to how military
history might inform his endeavors. Most scholars have overlooked this element of Patton’s character, which Daniel argues is essential to
understanding the man’s genius.
Het begon als een bevlieging. Pollie moest als de wiedeweerga een jongen worden. Haren afknippen en een broek aantrekken was zo
gebeurd. Leren om in het openbaar winden en boeren te laten en hoe erbij te lopen als een gorilla duurde wat langer... En nu is ze dan
ingelijfd in het leger en ze is op zoek naar haar verdwenen broer. Terwijl er een oorlog woedt. Er woedt altijd wel een oorlog. Pollie en haar
mederekruten zitten opeens midden in het gewoel, zonder een greintje oefening – en de vijand zit ze op de hielen.
George Smith Patton est le général américain le plus célèbre et le plus controversé de la Seconde Guerre mondiale. Surnommé « Blood and
Guts » à cause de son tempérament colérique et intransigeant, il est doté d’un sens inné du commandement et d’un génie tactique
incontestable. À la tête de la 3e armée, il combat sans relâche, depuis la Tunisie jusqu’en Allemagne, devenant un véritable mythe.
Originaire du Sud mais né dans le Far West californien, Patton possédait une personnalité haute en couleur : patriote convaincu, homme
d’honneur, meneur audacieux aux coups de gueules retentissants, il suscitait autant de détestation que d’admiration auprès de ses soldats
et de ses supérieurs. Avide de gloire depuis son plus jeune âge, Patton est persuadé d’être destiné à laisser son empreinte dans l’histoire
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militaire. Initiateur du développement de l’arme blindée aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, il est l’un des pionniers de la
guerre de mouvement au XXe siècle. Par son apport aux campagnes majeures de la Seconde Guerre mondiale – notamment lors de
l’opération Torch en Afrique du Nord, de la percée d’Avranches ou de sa « chevauchée » dans les Ardennes –, il a contribué à conduire
l’armée américaine à la victoire finale. Benoît Rondeau nous offre aujourd’hui la première grande biographie de Patton. De son enfance
dans le ranch familial à son séjour à West Point, des batailles de la Grande Guerre à l’épopée de la Seconde Guerre mondiale, il fait le
portrait d’un général d’exception loin de n’être que le va-t-en-guerre magnifié par Hollywood et d’un homme complexe qui a su forger sa
propre légende.
Most subsidiaries of multinational organizations in developing countries are managed like modern-day saladeros, beef-jerking companies
where, in the process of salting beef, workers salted themselves out of life. In Gaucho Dialogues on Leadership and Management Alfredo
Behrens illustrates the Latin American organizational how-to through a dialogue attributed to two iconic literary characters, Martín Fierro and
Don Segundo Sombra. Fierro—passionate, nonpragmatic, xenophobic—and Sombra—with a more nuanced affection toward old ways—comment
on the militia-led insurrections from Argentina and Uruguay through Brazil, Venezuela, Central America and Mexico, and draw lessons about
leadership, strategy and people management in Latin America and the United States. While the book’s argument covers the ethos prevailing
in the Americas, Behrens believes it may be relevant elsewhere among similar societies where people prefer to act as members of clans than
as autonomous individuals. If so, the book’s argument may be relevant for the vast majority of humankind at work.
Autobiografie van de grootste sportschoenenmaker ter wereld Phil Knight richtte in 1964 samen met hardloopcoach Bill Bowerman Blue
Ribbon Sports op, in het begin als distributeur voor de Japanse schoenmaker Onitsuka Tiger. Ze begonnen met een startkapitaal van slechts
$1200. In 1971 ging het bedrijf verder als Nike Inc. Knight wilde het oorspronkelijk Dimension 6 noemen. Jeff Johnson, Knights eerste
werknemer, verzon de naam Nike – uitgesproken als naikie. Phil Knight over de naam Nike: 'Er spookten een heleboel dingen door mijn
hoofd. Ten eerste dat Johnson erop gewezen had dat alle grote merken korte namen hebben. Twee lettergrepen of minder. En dat ze
allemaal een harde klank in de naam hebben, een letter als de K of de X, die in je hoofd blijft hangen. Dat klonk allemaal zinnig. En was van
toepassing op Nike. Ik vond het mooi dat Nike de godin van de overwinning was. Ik wilde winnen.' De swoosh van Nike werd in 1971 voor
slechts $ 35 ontworpen door Carolyn Davidson. Knight was niet razend enthousiast over het logo. 'Ik zal er wel aan wennen,' was zijn eerste
reactie.
Op een zinderend hete dag in augustus 1954 gaat de 13-jarige Jubie Watts met haar familie voor het eerst met vakantie. Vanuit North
Carolina rijden ze in een volgepakte auto naar Florida, samen met de zwarte hulp Mary. Zo lang als Jubie zich kan herinneren is Mary er; om
schoon te maken, om te koken, om Jubie te kalmeren na een woede-uitbarsting van haar vader, om haar te troosten als haar moeder
onbereikbaar is. Onderweg vallen Jubie de verbodsborden voor zwarte mensen op, en ze realiseert zich dat die ook voor Mary gelden. Hoe
verder ze naar het zuiden komen, hoe meer de spanningen toenemen. Dan neemt hun reis een schokkende wending. Jubie moet onder ogen
zien dat niet alleen de wereld om haar heen een verschrikkelijk oord kan zijn, maar dat ook haar ouders daarin geen verschil willen maken.
Tegen wil en dank wordt Jubie op zichzelf teruggeworpen en neemt ze de moedigste beslissing van haar leven. Het verhaal van Jubie Watts,
die opgroeit in een tijd die broeit van spanning en verandering, is tegelijk het universele verhaal van liefde, verdriet, hoop en moe
Lara, Marcus en hun drie kinderen verheugen zich op een lange zomervakantie op Trout Island, ten noorden van New York. Ze zijn Engeland
ontvlucht om in een nieuwe omgeving weer nader tot elkaar te komen. Lara heeft Marcus nog niet vergeven dat hij haar aangezet heeft tot
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een abortus, maar ze hoopt ver weg van huis haar man weer lief te kunnen hebben. Op een feest ontmoeten ze toevallig een oude vriend
van Marcus, de acteur Stephen. Lara voelt zich direct aangetrokken tot de man met wie ze ooit een affaire had. Ze weet dat ze haar relatie
verder onder druk zet, maar beseft niet dat er nog veel meer op het spel zal komen te staan.
The Pacific is een miniserie van de Amerikaanse tv-zender hbo, geproduceerd door Tom Hanks, Steven Spielberg en Gary Goetzman, het
producerende team achter de miniserie Band of Brothers uit 2001, die met een Emmy Award en een Golden Globe is bekroond. Deze
tiendelige miniserie volgt de met elkaar verweven avonturen van drie Amerikaanse mariniers - Robert Leckie (James Badge Dale), Eugene
Sledge (Joe Mazello) en John Basilone (Jon Seda) - tegen de achtergrond van de strijd in de Pacific tijdens de Tweede Wereldoorlog. In The
Pacific worden deze mannen en hun collega-mariniers gevolgd vanaf hun eerste slag tegen de Japanners op Guadalcanal, van de tropische
regenwouden van Cape Gloucester en de bolwerken op Peleliu tot de bloedige strijd op de stranden van Iwo Jima en de gruwelen van
Okinawa. Uiteindelijk, na de overwinning op de Japanners, volgt hun triomfantelijke maar ongemakkelijke terugkeer naar huis.

Een briljante misleidingsoperatie die het verloop van de oorlog DRASTISCH veranderde Op 30 april 1943 ziet een visser vlak voor
de Spaanse kust een lijk drijven. Eenmaal aan land gebracht wordt het lichaam geïdentificeerd als de Britse officier William Martin
van de Royal Marines. Een leren aktetas die aan zijn riem is vastgemaakt bevat zeer geheime documenten over de
invasieplannen van de geallieerden. Majoor Martin heeft echter nooit bestaan. Het lichaam was van een overleden zwerver uit
Wales en alle documenten zijn vervalst. Operatie Mincemeat vertelt het ongelooflijke verhaal van een uitzonderlijke
misleidingsoperatie, waar de Duitsers met open ogen intrapten. Dankzij deze briljante leugen slaagde de geallieerde landing op
Sicilië en werd een begin gemaakt met de bevrijding van West-Europa. Ben Macintyre (1963) is historicus en columnist bij The
Times. Zijn zeer succesvolle geschiedenisthrillers worden in meer dan 15 landen gepubliceerd, waaronder Spanje, Duitsland en
de Verenigde Staten. In Nederland verscheen ook Agent Zigzag. Ben Macintyre woont en werkt in Londen. `Grandioos. Prachtig
verteld, meeslepend en vaak zeer aangrijpend. John le Carré `Macintyre s neus voor een fantastisch verhaal is die van de
journalist, zijn verteltechniek is die van de romanschrijver. Mail on Sunday `Briljant en bijna belachelijk onderhoudend. Malcolm
Gladwell, The New Yorker
Sospeso tra due mondi, Francia e Germania, Heine diventa poeta e scrittore, assumendo una funzione mediatrice e al tempo
stesso critica nei confronti della patria, dalla quale ha dovuto allontanarsi per le sue vere o presunte simpatia rivoluzionarie. Libero
di esprimersi scopre le origini etico-culturali della Weltanschauung germanica, nata per lui con la Riforma. La grande filosofia
tedesca, secondo Heine, si muove con la mentalità riformistica.
Karma isn’t a mystery. Karma isn’t an esoteric philosophy. Karma is a natural law--the Law of Cause and Effect--and, just like
gravity, it is constantly at work in the world and in your life, whether you know it or believe in it or not. The book you are holding will
give you the knowledge and tools necessary to discover and understand the playing-out of karma in your physical, mental,
psychological, social, and spiritual life. It will help you to make sense of your life-circumstances and provide a road map for
traveling to a more fulfilling, joyous, and purposeful future.
Buell in Pennsylvania is een oud, prachtig gelegen mijnwerkersstadje waar de economische crisis diepe sporen heeft nagelaten.
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Roest vertelt het verhaal van Isaac en Billy, twee jongemannen die niets liever willen dan de fabriek en hun hopeloze omgeving
verruilen voor een nieuw bestaan in Californië. Isaac, de intelligentste jongen van zijn klas, zorgt na de zelfmoord van zijn moeder
noodgedwongen voor zijn vader. Maar nu wil Isaac weg en niemand zal hem in de weg staan, zelfs niet zijn beste vriend Billy. Nog
voordat ze samen het stadje goed en wel hebben verlaten, raken ze betrokken bij een moord, een moord die hun vriendschap en
hun verhouding met de inwoners van Buell zwaar op de proef zal stellen. In Roest beschrijft Philipp Meyer met veel oog voor
psychologie de teloorgang van de American Dream en de vriendschap tussen twee jongens die de hoop op een beter bestaan niet
willen opgeven.
Important General Patton news! This book is your ultimate resource for General Patton. Here you will find the most up-to-date 67
Success Facts, Information, and much more. In easy to read chapters, with extensive references and links to get you to know all
there is to know about General Patton's Early life, Career and Personal life right away. A quick look inside: Bastogne - Sights,
Patton (film), Military history of the United States during World War II - Allied victory in North Africa, George Patton IV - Military
biography, List of King of the Hill characters - Arlen VFW, Places named for George S. Patton - Other, Jacob L. Devers - Chief of
the Armored Force Fort Knox, Kentucky, Walter Bedell Smith - North African Theater, Bonus March - Aftermath, Gilbert R. Cook World War II, Hubert Gough - Contemporary views, Brass Target - Cast, Battle of Gela (1943) - 12 July, Hermann Balck - Second
World War, Palm Springs, California - World War II, Places named for George S. Patton - Museums, Miracle of the White Stallions
- Plot, Leuzinger High School - Notable alumni, 6th Cavalry Regiment (United States) - World War II, Big Boi - Solo work, The
Bronx Is Burning - Summary, Places named for George S. Patton - Schools, George Patton - As viewed by Allied and Axis
leaders, Peeping Tom (band) - History, Historical revisionism - Influences, Combat stress reaction - American, Brass Target Production Notes, Battle of the Kasserine Pass - New leadership, X-Ecutioners - History, Bad Nauheim - Generalities, George
Patton IV - Family name, Red Ball Express (film) - Plot synopsis, Omar Bradley - Normandy 1944, Battle of Arracourt - Perceptions
of the battle, Henry L. Stimson - General Patton, and much more...
Onweerstaanbaar vervolg op De maan-zaak Op de maanbasis waar Dash en zijn ouders nog steeds verblijven, kun je je niet
verstoppen. Het complete bouwwerk is tenslotte niet veel groter dan een voetbalveld. En terwijl de mysterieuze dood van een van
de voornaamste wetenschappers op de basis nog steeds niet is opgelost, is Nina Stack, de nieuwe commandant, opeens
verdwenen. Dash is pas twaalf jaar oud is en nu al de beste detective van de hele maan. Maar deze vreemde verdwijning geeft
zelfs Dash kopzorgen – ook omdat hij toevallig een alien heeft ontmoet, wat absoluut geheim moet blijven. Wanneer het
voortbestaan van de mensheid op het spel komt te staan, wordt de druk op Dash onnoemelijk groot. Kan hij het mysterie van de
verdwenen commandant oplossen?
The death of General George S. Patton is shrouded in mystery. While officially the result of an unfortunate car accident, the
evidence points to a far more malevolent plot: murder. So says investigative and military journalist Robert K. Wilcox in his book:
Target: Patton: The Plot to Assassinate General George S. Patton. Written like a WWII spy thriller and meticulously researched,
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Target: Patton leads you through that fateful December day in 1945, revealing a chilling plan to assassinate General Patton.
Backing up this shocking story with facts, photos, and eyewitness statements, Wilcox reveals long-hidden documents and
accounts that explain how secrets Patton knew; and his strong anti-Soviet views;may have cost him his life. Not only does Wilcox
reveal how, why, and when, he also names names; exposing little-known stories and secrets of such key players as General "Wild
Bill" Donovan, the storied head of the OSS (the predecessor to the CIA); an OSS assassin; an Army intelligence agent; and even
Josef Stalin himself. Target: Patton challenges readers to look at the evidence and question the conventional wisdom. After
reading it, few will think of General Patton; or the circumstances surrounding his death; in the same way again.
The real Top Gun - the dramatic account of the US Navy's fighter pilots and how they took back the skies over Vietnam In the
darkest days of the Vietnam War, the US Navy's kill ratio had fallen to 2:1 - a deadly decline in pilot combat effectiveness. To
improve the odds, a corps of hardened fighter pilots founded the Fighter Weapons School, a.k.a. Top Gun. Utilising actual enemy
fighter planes in brutally realistic dogfights, the Top Gun instructors dueled with their students and each other to achieve a lethal
new level of fighting expertise. The training paid off and the Top Gunners dominated the skies over Vietnam. This gripping account
takes you inside the cockpit for an adventure more explosive than any fiction, in the dramatic true story of the legendary military
school that has created the most dangerous fighter pilots the world had ever seen.

In het vierde hoofdstuk van de Bijbel doodt Kaïn Abel. Het is de bekendste moord ter wereld. Maar de Bijbel zwijgt over
het wapen waarmee Kaïn zijn broer doodde. In 1932 werd Mitchell Siegel gedood door drie kogels in zijn borst. Tijdens
het rouwproces droomde zijn zoon Jerry van een kogelvrije man en schiep de bekendste held ter wereld: Superman. En
net als in het Bijbelverhaal werd het wapen waarmee deze onopgeloste moord begaan werd, nooit gevonden. Vandaag
staat Cal Harper oog in oog met zijn vermiste vader. Hij is neergeschoten door het wapen dat gebruikt werd bij de moord
op Mitchell Siegel. Maar voordat Cal één vraag kan stellen, worden hij en zijn vader aangevallen door een meedogenloze
moordenaar, getatoeëerd met het oeroude teken van Kaïn. Wat is het verband? Wat heeft Kaïn gemeen met Superman?
Patton Forward Observers is a story told by a unique collection of highly trained artillery observers who fought every step
of the war with Patton's famed Third Army. We remember Patton today only through the service of men like these. This is
a soldier's story. Derived from wartime letters and oral histories told by the veterans themselves, we see the classic
American Army experience of World War II--the friendships, courage, terror, carnage, humor and ultimate victory that all
part of the Patton legend--a legend build by soldiers.
Een van de beroemdste cold cases van Amerika: de man die in Californië tussen 1974 en 1986 verdacht werd van
tientallen moorden en verkrachtingen, en te boek stond als de East Area Rapist. Michelle McNamara raakte door hem
gefascineerd en gaf hem de bijnaam Golden State Killer. Vijf jaar lang werkte ze dag en nacht aan de zaak, een
obsessie. Ze publiceerde in aanloop naar dit boek veelvuldig over haar onderzoek, maar overleed plots in 2016.
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McNamara's echtgenoot, komiek en acteur, Patton Oswalt, vroeg na haar dood schrijver Billy Jensen en researcher Paul
Haynes haar boek te voltooien.
The history that the textbooks left out. For far too long, American history has been left in the unreliable hands of those
that author Donald Jeffries refers to as the court historians. Crimes and Cover-ups in American Politics: 1776-1963 fights
back by scrutinizing the accepted history of everything from the American War of Independence to the establishment
reputation of Thomas Jefferson and the other Founding Fathers, the Civil War, the Lincoln assassination, both World
Wars, US government experimentation on prisoners, mental patients, innocent children and whole populated areas, the
Lindbergh baby kidnapping and much, much more. Secular saints like Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, and
Franklin D. Roosevelt are examined in a critical way they seldom have been. Jeffries spares no one and nothing in this
explosive new book. The atrocities of Union troops during the Civil War, and Allied troops during World War II, are
documented in great detail. The Nuremberg Trials are presented as the antithesis of justice. In the follow-up to his
previous, bestselling book Hidden History: An Expose of Modern Crimes, Conspiracies, and Cover-Ups in American
Politics, Jeffries demonstrates that crimes, corruption, and conspiracies didn't start with the assassination of President
John F. Kennedy. History should be much more than cardboard villains and impossibly unrealistic heroes. Thanks to the
efforts of the court historians, most Americans are historically illiterate. Crimes and Cover-ups in American Politics:
1776-1963 is a bold attempt at setting the record straight.
In 1993 is Nick Stone samen met een team specialisten wekenlang undercover in Bogota en de jungle van Colombia.
Zijn missie: het opsporen van de meest beruchte drugslord ter wereld... en hem elimineren. Maar om het fatale schot te
lossen moet Stone zó dicht bij het doelwit komen dat hij zal worden herkend. Een risico dat hij durft te nemen, want
alleen de man die op het punt staat te sterven zal zijn gezicht zien. Of toch niet... Twintig jaar later leeft Stone een
teruggetrokken bestaan in Moskou, samen met Anna en hun zoontje. Wanneer zijn zoontje ernstig ziek wordt en de
dokter die hem kan redden wordt bedreigd, ziet hij zich gedwongen zijn oude beroep weer op te pakken. Het spoor leidt
hem naar Hongkong, waar de Triades de dienst uitmaken, en verder: naar een wereld die hij dacht voorgoed achter zich
te hebben gelaten. Zijn vijanden beschikt over een privéleger en een ruim arsenaal aan wapens. Maar Nick Stone heeft
meer dan twintig jaar ervaring in elke vorm van oorlogvoering mogelijk. En meer dan ooit is hij vastbesloten om het
gevecht te winnen, voor Anna en zijn zoontje...
De psycho-historische thriller over een van de bloedigste hoofdstukken uit Nederlands maritieme geschiedenis In de
vroege morgen van 4 juni 1629 loopt de Batavia, een pronkschip van de VOC, op haar eerste reis naar 'de Oost' op een
rif voor de kust van Australië. Terwijl opperkoopman Francisco Pelsaert met de enige sloep koers zet naar Java om hulp
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te halen, richt de gemankeerde onderkoopman Jeronimus Cornelisz, gedreven door een explosief mengsel van ambitie
en halfbegrepen esoterische ideeën, een ware slachting aan onder de opvarenden. De ondergang van de Batavia is een
verbijsterende thriller over de schipbreuk van de roemruchte Oost-Indiëvaarder en de bloedigste muiterij in de
geschiedenis van de VOC. Tegelijkertijd is het boek een intrigerende zoektocht naar de motieven van een moorddadige
psychopaat die een zeereis kon maken tot een afdaling in de hel. Met vaart en stijl laat Mike Dash Nederlands Gouden
Eeuw herrijzen, en hij gunt de lezer een macaber kijkje achter de weelderige façade van de VOC, het boegbeeld van de
zeventiendeeeuwse handelsnatie.
Het levensverhaal van een Afrikaanse vrouw die zich onderwierp aan de rite van de besnijdenis (cliterodectomie).
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.
Target PattonThe Plot to Assassinate General George S. PattonSimon and Schuster
Celebrated historian Winston Groom tells the uniquely American tales of George Patton, Douglas MacArthur, and George
Marshall, from World War I to World War II. These three remarkable men-of-arms who rose from the gruesome hell of the
First World War to become the finest generals of their generation during World War II redefined America's ideas of
military leadership and brought forth a new generation of American soldier. Their efforts revealed to the world the grit and
determination that would become synonymous with America in the post-war years. Filled with novel-worthy twists and
turns, and set against the backdrop of the most dramatic moments of the twentieth century, The Generals is a powerful,
action-packed book filled with marvelous surprises and insights into the lives of America's most celebrated warriors.
Illustrated with 3 charts, 28 maps and 88 photos. This insightful work by David N. Spires holds many lessons in tactical
air-ground operations. Despite peacetime rivalries in the drafting of service doctrine, in World War II the immense
pressures of wartime drove army and air commanders to cooperate in the effective prosecution of battlefield operations.
In northwest Europe during the war, the combination of the U.S. Third Army commanded by Lt. Gen. George S. Patton
and the XIX Tactical Air Command led by Brig. Gen. Otto P. Weyland proved to be the most effective allied air-ground
team of World War II. The great success of Patton’s drive across France, ultimately crossing the Rhine, and then racing
across southern Germany, owed a great deal to Weyland’s airmen of the XIX Tactical Air Command. This deft
cooperation paved the way for allied victory in Western Europe and today remains a classic example of air-ground
effectiveness. It forever highlighted the importance of air-ground commanders working closely together on the battlefield.
Page 9/11

Get Free Target Patton The Plot To Assassinate General George S Patton
This is a short story spanning two years from 1956 to 1958. It includes the author’s Marine Corps service as a Second
Lieutenant artillery forward observer attached to Third Battalion Sixth Marine Regiment led by Colonel Austin C. “Shifty”
Shofner (one of only nine men ever to escape a Japanese prisoner of war camp). It describes the maturation of Phase III
warfare—the landing by helicopter of an intact infantry battalion ready to fight behind enemy lines (Operation Deep Water)
and the beginnings of Phase IV warfare with the return of knights to the battlefield (Yasser Arafat/eventually Osama bin
Landen) and an MI6/CIA joint clandestine, frustrated effort to overthrow the Syrian government (Operation Wappen).
ALLES WAT GEBEURT MOET OPENBAAR ZIJN Mae Holland kan haar geluk niet op als ze wordt aangenomen bij de
Cirkel, het machtigste internetbedrijf ter wereld. De persoonlijke e-mails van de gebruikers, hun sociale media,
betalingsverkeer en aankopen zijn met elkaar verbonden door een universeel besturingsprogramma. Het resultaat:
iedereen heeft slechts één online identiteit. Een nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin is aangebroken.
PRIVACY IS DIEFSTAL Mae laat zich meeslepen door de energie van het bedrijf, de groepsactiviteiten en de feestjes,
de oneindige mogelijkheden - zelfs als ze het leven buiten de campus langzaam uit het oog verliest, een ontmoeting met
een collega haar in verwarring brengt, en haar bijdrage aan de Cirkel steeds meer openbaar wordt. GEHEIMEN ZIJN
LEUGENS De Cirkel is een intelligente, geestige en spannende roman die vragen oproept over ons geheugen, onze
geschiedenis, privacy, democratie en de grenzen aan onze kennis van de wereld.
In the Netherlands, a small group of biracial citizens has entered its eighth decade of lives that have been often puzzling
and difficult, but which offer a unique insight into the history of race relations in America. Though their African American
fathers had brought liberation from Nazi tyranny at the end of World War II, they were in a segregated American military
derived from a racially divided American society. Decades later, some of their children could finally know of a father's
identity and the life he had led after the war. Just one would be able to find an embrace in his arms, and just one would
arrive at her father's American grave after 73 years. But they could now understand their own Dutch lives in the context
of their fathers' lives in America. This book relates their experiences, offering fresh insight into the history of American
race relations.
Part I of a very fine, richly illustrated reference book on General Patton’s Third Army. The XII Corps fought from northern
France to Austria in World War II. Constituted in the Organized Reserves in 1933, it was activated on 29 August 1942 at
Columbia, South Carolina. XII Corps became operational in France as part of Lieutenant General George S. Patton’s
Third Army on 1 August 1944. Initially commanded by Major General Gilbert R. Cook, bad health forced MG Cook to
relinquish command to Major General Manton S. Eddy within three weeks. MG Eddy commanded the corps until late
April 1945, when his own health problems forced him to turn over command to MG Stafford LeRoy Irwin.
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How did these famous people REALLY die? * Princess Diana * Napoleon Bonaparte * Glenn Miller * Lawrence of Arabia
* General George Patton * President Warren Harding * The popular gossip columnist who planned to "blow the lid off" the
JFK assassination * nuclear whistleblower Karen Silkwood * TV's Superman * Marilyn Monroe * presidential advisor
Vince Foster * The European prince whose romantic "suicide" has been immortalized in books, plays and movies * The
woman in Ted Kennedy's car at Chappaquiddick * John F. Kennedy, Jr. WHAT THIS BOOK SAYS ABOUT THE DEATH
OF THESE AND MANY OTHER FAMOUS PEOPLE WILL SURPRISE YOU!
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