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Bourne is vastberaden de moord op zijn geliefde te wreken in dit elfde deel van Robert Ludlums Jason Bourne-serie. Robert Ludlums De Bourne vergelding Jason Bourne is nagezeten door machtige
regeringen - en wist te ontsnappen. Opgejaagd door de meest ervaren moordenaars in de wereld - en was ze te slim af. Doelwit van terroristen - en verstoorde hun plannen voor wereldwijde chaos. Nu wil
Bourne maar één ding: wraak. Bournes vriend Eli Yadin, hoofd van de Mossad, leert dat Ouyang Jidan, een voornaam lid van het Politbureau van China, en een grote Mexicaanse drugsbaron, mogelijk
handelen in iets dat veel dodelijker is dan drugs. Yadin overtuigt Bourne op onderzoek uit te gaan. Bourne gaat akkoord, maar alleen omdat hij een persoonlijke agenda heeft: Ouyang Jidan is de man die
Rebeka - een van de weinige mensen om wie Bourne ooit echt gaf - liet vermoorden. Bourne is vastbesloten om haar dood te wreken, maar gaandeweg raakt hij verstrikt in een monsterlijk, wereldwijd
complot waarbij de Chinezen, Mexicanen en Russen betrokken zijn. Bourne komt steeds dichter bij het wreken van de vrouw van wie hij hield, maar ook steeds dichter bij zijn eigen dood... Robert Ludlums
Jason Bourne is een van de populairste en boeiendste personages in het moderne thrillerlandschap. Hij speelde de hoofdrol in 10 internationale bestsellers en in de beroemde films met Matt Damon.
'Aanslagen, kleurrijke personages en internationale locaties... Uitstekend!' - De Telegraaf 'Zeer spannend en opwindend geschreven.' - Veronica Magazine
In dit eerste deel van Robert Ludlums internationale bestsellerserie omtrent Jason Bourne wordt een man meer dood dan levend uit de zee gevist. Snel blijkt dat hij nog altijd in levensgevaar is... Het Bourne
Bedrog Op de Middellandse Zee redden vissers een bewusteloze man uit het water. In zijn rug zitten meerdere kogelwonden. De identiteit van de man is een mysterie: als hij bij bewustzijn komt, weet hij niet
wie hij is en wat er gebeurd is. Tot zijn eigen verbazing kan hij uitzonderlijk goed vechten, weet hij verschillende wapens moeiteloos te bedienen en spreekt hij meerdere talen. Op zoek naar zijn identiteit leidt
een bankrekeningnummer hem naar Zürich, waar hij in een bankkluis vier miljoen dollar en een naam vindt: Jason Bourne. Langzaam ontvouwt zich het geheime leven van Jason Bourne en voor hij het weet
moet hij rennen voor zijn leven... De Bourne belofte is succesvol verfilmd als The Bourne Identity met Matt Damon in de hoofdrol. `Robert Ludlum stopt meer verrassingen in zijn boeken dan welke auteur dan
ook. The New York Times
Jason Bourne returns in this stunning new thriller from Eric Van Lustbader, continuing Robert Ludlum's classic series. General Boris Karpov, head of the feared Russian FSB, is dead. But Karpov has reached
out from the grave with an unstoppable cyber operation he conceived before his murder, aimed at the heart of the United States--a way to steal the president's nuclear launch codes. Who has taken over the
operation? Karpov trusted only one man: Jason Bourne. But can Bourne be working against his own country? The U.S. Government is convinced of his treason, and is doing everything in its power to kill him.
Flushed from cover and gravely wounded, Bourne's only hope is to join forces with his bitterest enemy: a powerful Somali terrorist named Keyre, and his protoge, the Angelmaker. If he hopes to survive,
Bourne has no choice but unravel the mystery of Karpov's last legacy--a weaponized code that may bring about the unthinkable: a violent end to America.
In dit tweede deel van Robert Ludlums Jon Smith-reeks doet Smith er alles aan om een ongekend dodelijke pokkenepidemie te stoppen. Robert Ludlum & Philip Shelby, Het Cassandra verbond Jon Smith
werkt als onderzoeker bij USAMRIDD, het onderzoekslaboratorium van het Amerikaanse leger. Hij krijgt de opdracht naar Venetië te reizen voor een ontmoeting met een Rus. Maar wanneer beide mannen
elkaar ontmoeten, wordt de Rus neergeschoten. Voordat hij bezwijkt, weet hij nog net te vertellen dat iemand de Russische voorraad pokkenvirus wil stelen. Wie heeft er belang bij dat dit dodelijke virus
vrijkomt en mogelijk een ongekende epidemie zal veroorzaken? Voor Jon Smith begint een race tegen de klok om de samenzweerders te vinden en een ramp te voorkomen Robert Ludlum schreef samen
met Philip Shelby Het Cassandra verbond, een bloedstollende pageturner over uit de hand gelopen internationale intriges.
Robert Ludlum & Patrick Larkin, De Lazarus Vendetta De idealistische beweging der antiglobalisten is overgenomen door een ondergrondse antitechnologische groep, aangevoerd door een mysterieuze
figuur die bekendstaat als Lazarus. Luitenant-kolonel Jon Smith van Covert-One is er getuige van dat de Lazarus-beweging tijdens een protestactie bij een technologisch laboratorium een aanslag pleegt,
waarbij duizenden demonstranten een gruwelijke dood sterven. Smith krijgt van het Pentagon opdracht een onderzoek naar de terroristen te beginnen. Alle eerdere pogingen om deze radicalen te infiltreren
zijn mislukt en de betrokken agenten zijn dood of spoorloos verdwenen. >br? Terwijl Smith steeds dieper in de Lazarus-beweging weet door te dringen, ontdekt hij dat de beweging deel uitmaakt van een plan
dat miljarden levens dreigt te vernietigen en de wereld voorgoed zal veranderen. Robert Ludlum heeft meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam. Voor de Jon Smith-serie werkte hij voor het
eerst samen met andere auteurs. Eerder verschenen De Hades Factor, Het Cassandra Verbond, De Armageddon Machine en De Altman Code: spannende thrillers over ontspoorde wetenschap, spionage en
blunders van overheidsinstanties.
Supplementing Movies Made for Television: 1964-2004, this new volume contains entries on an additional 400 television films and mini-series produced between 2005 and 2009. Each entry includes
extensive production credits (director, writer, producer, composer, director of photography, and editor) and a complete cast and character listing.
For over thirty years, Robert Ludlum has been acknowledged as the master of international suspense and intrigue. In 2000, Ludlum managed to raise the bar yet again with his widely acclaimed bestsellers
The Prometheus Deception and The Hades Factor, the first novel in his exciting Covert-One series. Now Covert-One is back, in a novel that could only have come from the imagination of the world's greatest
storyteller. "What they're going to do, I never would have believed it. It's insanity!" They were the final words spoken by Yuri Danko, an officer in the medical division of Russia's security service, before his
body was ripped apart by a spray of assassins' bullets. In possession of Danko's classified papers, Covert-One operative Jon Smith and CIA undercover agent Randi Russell have unearthed a terrifying global
conspiracy that threatens to unleash a plague of immeasurable proportions. A Serb terrorist has been dispatched from Russia to spirit hazardous vials of deadly bacteria into the United States. His mission:
deliver it to an unknown American government agent-- a shadowy figure whose own motives for acquiring the bioweapon are made all the more unfathomable when both men are found murdered, and the
strain is stolen. Now Smith and Russell must track it down, find the madman who possesses it, and stop him before he holds a defenseless world hostage with the power to render the human race extinct.
Met deze ijzingwekkend spannende thriller vol politieke intriges, moordzaken en internationale terreur brak Robert Ludlum door als internationale bestsellerauteur. `De bruine personenauto met Amerikaanse
legertekens op de portieren sloeg rechts af in Twenty-Second Street en kwam uit in Gramercy Square. Matthew Canfield, die op de achterbank zat, boog voorover en legde de aktetas die hij op zijn knieën
had bij zijn voeten. Hij trok de rechtermouw van zijn overjas naar beneden om de dikke zilveren ketting te verbergen die strak om zijn pols zat en met het andere eind aan het metalen handvat van de tas was
bevestigd. Hij wist dat de inhoud van de aktetas, of liever gezegd het feit dat de inhoud in zijn bezit was, voor hem het einde betekende. Als alles voorbij was en hij nog in leven zou zijn, zouden ze hem laten
vallen als er een manier gevonden kon worden waarbij het leger vrijuit ging. De Scarlatti erfenis De Beste Thrillers Aller Tijden Met De Scarlatti erfenis brak Robert Ludlum door als wegbereider van
wereldomvattende complotten

An unknown doomsday virus has claimed the lives of four people - including the fiancée of Covert-One's Lt Col. Jon Smith. Devastated and enraged, Smith uncovers evidence that this was no
accident; someone out there has the virus, and the pandemic that threatens millions of lives was planned... Not knowing who to trust or where to turn, Smith assembles a private team to fight
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the deadly virus. As the death toll mounts, the quest leads them to the highest levels of power and the darkest corners of the earth. And Smith and his team must hunt down a genius
determined to destroy them.
For 30 years, Robert Ludlum's novels have set the standard for the finest in international intrigue and suspense. With an unbroken string of bestsellers in almost every country in the world,
Robert Ludlum's books have been enjoyed by hundreds of millions of readers, and are widely acknowledged as classics in the field. Now, after the bestselling Covert-One novels "The Hades
Factor" and "The Cassandra Compact" comes the third thrilling novel in the series - "The Paris Option." A fiery explosion in the dark of night shatters one of the laboratory buildings in Paris's
esteemed Pasteur Institute. Among the dead is Emile Chambord, one of the leaders in the global race to create a molecular - or DNA - computer. Unfortunately, Professor Chambord kept the
details of his work secret, and his notes were apparently destroyed in either the bomb blast or the raging fire that followed. The scientific community does not expect a workable DNA computer
to be developed for years. But suddenly U.S. fighter jets disappear from radar screens for a full five minutes, and there's no explanation. Utilities across the Western states cease functioning,
and all telecommunications abruptly stop, with devastating consequences. This is not the work of a clever hacker, although Washington, worried about a panic, assures the public it is. Only the
enormous power and speed of a DNA computer could have caused such havoc. Under the cover of visiting his friend Marty Zellerbach, who was severely injured when the Pasteur lab was
destroyed, Covert-One agent Jon Smith flies to Paris to search for the connection between the Pasteur explosion and the forces now wielding the computer. Following a trail that leads him
across two continents, Smith uncovers a web of deception that threatens to wreck havoc and forever reshape the world.
This is an encyclopedic work, arranged by broad categories and then by original authors, of literary pastiches in which fictional characters have reappeared in new works after the deaths of the
authors that created them. It includes book series that have continued under a deceased writer's real or pen name, undisguised offshoots issued under the new writer's name, posthumous
collaborations in which a deceased author's unfinished manuscript is completed by another writer, unauthorized pastiches, and "biographies" of literary characters. The authors and works are
entered under the following categories: Action and Adventure, Classics (18th Century and Earlier), Classics (19th Century), Classics (20th Century), Crime and Mystery, Espionage, Fantasy
and Horror, Humor, Juveniles (19th Century), Juveniles (20th Century), Poets, Pulps, Romances, Science Fiction and Westerns. Each original author entry includes a short biography, a list of
original works, and information on the pastiches based on the author's characters.
Robert Ludlum & James Cobb, Het Noordpool conflict Binnen de CIA bestaat een geheime afdeling die rechtstreeks onder bevel van de president staat en alleen wordt ingezet als alle andere
kanalen ontoereikend zijn gebleken. De leidinggevende van deze afdeling is kolonel Jon Smith. De codenaam voor deze eenheid is Covert One. Op een ruig, onherbergzaam eiland ten
noorden van Canada vinden expeditieleden de resten van een Russische bommenwerper uit de tijd van de Koude Oorlog. Slechts weinig mensen weten dat de lading nog steeds gevaarlijk is:
twee ton actieve antrax. Kolonel Jon Smith moet samen met een CIA-agent en een knappe maar gevaarlijke vrouwelijke wapenexpert de vondst veiligstellen. Maar de oude bommenwerper
verbergt een geheim dat een derde wereldoorlog kan ontketenen... Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde
bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
'Watch your back 007 - Bourne is out to get you' - Sunday Times 'Olympic style, all-out espionage' Daily Express Readers were first introduced to Jason Bourne's nemesis Leonid Arkadin, a
brilliant Russian assassin and fearless international mercenary, in THE BOURNE SANCTION. His girlfriend was killed during a fight for which an enraged Arkadin blames Bourne. In THE
BOURNE DECEPTION, Arkadin hunted Bourne to take revenge and kill him. Bourne, in a fight for his life, learned that Arkadin's skills mirror Jason's because he received the same original
CIA Treadstone training. Now, in THE BOURNE OBJECTIVE, Jason turns the tables and targets Arkadin. Hunter will become hunted. But revenge can cause great psychological devastation.
Has this become too personal for Bourne? Will this hunt be Bourne's downfall?
In Het Hoover archief bewijst Ludlum opnieuw dat hij de grootmeester van de complot-thriller is. In Het Hoover archief van Robert Ludlum overlijdt J. Edgar Hoover en laat hij een archief van
duizenden dossiers van vele invloedrijke burgers achter die hij in zijn carrière als hoofd van de FBI heeft aangelegd. Als Peter Chancellor, auteur van bestsellers, hoort dat Hoovers dood
mogelijk een gewelddadige was, ziet hij in dit gegeven een goed uitgangspunt voor een nieuwe roman. Chancellor gaat op onderzoek uit en stuit tot zijn verbijstering op een machtig
syndicaat: Inver Brass. De organisatie bestaat uit een groep hooggeplaatste intellectuelen die als een soort schaduwregering belangrijke politieke beslissingen nemen. Inver Brass ontziet
niets of niemand op hun jacht naar de dossiers van Hoover. Als Chancellor met hen in confrontatie komt, vlucht hij de wereld over. Er volgt een internationaal kat-en-muisspel vol geweld en
terreur... Robert Ludlum is de grootmeester van de complot-thriller. In zijn boeken strijden eenlingen tegen misstanden en de corruptie van grote ondernemingen en regeringen. Ludlums
debuut, De Scarlatti erfenis, werd meteen een ongekend wereldwijd succes. Hierna volgden tientallen succesvolle thrillers, waaronder de Jason Bourne-boeken, waarvan een aantal zijn
verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Bourne is back! Brian Freeman neemt het stokje over van Eric van Lustbader in dit zenuwslopende nieuwe deel van Robert Ludlums Jason Bourne-serie. Robert Ludlums Jason Bourne keert
terug in een explosief, nieuw verhaal van bekroond thrillerauteur Brian Freeman. Nadat zijn geliefde is doodgeschoten bij een schietpartij, is geheim agent Jason Bourne ervan overtuigd dat er
meer achter haar moord zit dan het lijkt. Hij weet zeker dat Treadstone, de organisatie die van Bourne de man heeft gemaakt die hij nu is, hem heeft verraden. Als Bourne vervolgens ook nog
wordt beschuldigd van de moord op een congreslid, moet hij vluchten voor zijn leven. In een poging zijn vijanden voor te blijven, besluit Bourne samen te werken met journaliste Abbey
Laurent. Het wordt een race tegen de klok om erachter te komen wie hem in de val heeft gelokt... En wat hun volgende zet zal zijn. ‘Freemans eerste Jason Bourne-thriller is een traktatie
voor fans van Ludlum.’ Kirkus Reviews (met ster)
In JUMP•CUT, the follow-up to the authors’ acclaimed Make the Cut, leading film/TV editors and industry veterans Lori Jane Coleman ACE and Diana Friedberg ACE offer editing techniques,
insider tips and unwritten rules that contribute to making a great production. They provide both seasoned and aspiring editors with the tools needed to jump•start the next stage of their editing
careers, or to break into this challenging industry. Using a mix of practical techniques and career-focused advice, JUMP•CUT covers best practices for editing dramatic motion pictures,
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episodic television, documentaries and reality TV, taking into account music, sound effects, and dialog. The book is rounded out by interviews with many leading Hollywood editors, including
Alan Heim ACE, Michael Tronick ACE and Mary Jo Markey ACE, who share their years of experience and unique paths through the industry.

Lynds returns with the sequel to the "New York Times" bestseller "Masquerade"--a high-octane international thriller.
450 jaar geleden verdween de beruchte bibliotheek van Ivan de Verschrikkelijke... maar één manuscript van onschatbare waarde vindt plots zijn weg naar de openbaarheid. Eva
Blake, een getalenteerde historica, wordt onverwacht door de CIA gerekruteerd om op zoek te gaan naar de verdwenen bibliotheek. Ze is nog maar net van die verrassing
bekomen als ze met de dood bedreigd wordt en op de vlucht moet slaan. Gelukkig wordt Eva hulp geboden door Judd Ryder. Als voormalig agent van de militaire
inlichtingendienst is hij in het bezit van de juiste kwalificaties om huurmoordenaars op een afstand te houden. In een levensgevaarlijke race die hen langs alle culturele
hoofdsteden van Europa voert, onthullen Eva en Judd stap voor stap een verbijsterende schaduwwereld. De vraag rijst wie de wereldheerschappij nu écht in handen heeft...
In dit eerste deel van Robert Ludlums spannende serie rond de sympathieke Jon Smith, probeert Smith de verspreiding van een dodelijk virus te voorkomen. Robert Ludlum &
Gayle Lynds, De Hades factor Wetenschapper en beroepsmilitair Jon Smith werkt bij USAMRIDD, het onderzoekslaboratorium van het Amerikaanse leger. Er breekt grote
paniek uit wanneer een nieuw, levensgevaarlijk virus ontdekt wordt. Het virus krijgt de codenaam Hades en de wetenschappers zetten alle mogelijke middelen in om de
samenstelling van het virus te ontraadselen voordat het kan uitgroeien tot een dodelijke epidemie. Jon Smith wordt door een bevriende FBI-agent gewaarschuwd op geen enkele
manier bij het Hades-onderzoek betrokken te raken. Smith is echter vastbesloten de zaak op te lossen. Wie heeft er belang bij de verspreiding van het levensgevaarlijke Hades?
Robert Ludlum schreef samen met Gayle Lynds De Hades factor, een bloedspannende en actuele thriller over uit de hand gelopen wetenschap, spionage en blunderende
overheidsinstanties.
Ludlum's exciting books of international suspense are enjoyed around the world while critics hail them as classics. Now comes the fourth volume in the bestselling Covert-One
series. Racing against the clock, Col. Smith uncovers a terrifying international cabal whose diabolical plan thrusts the world to the very brink of war.
Robert Ludlum & Gayle Lynds, De Altman code De Amerikaanse marine houdt een Chinees vrachtschip in de gaten dat onderweg is naar Irak. Volgens onbevestigde bronnen
bestaat de lading uit tonnen chemicaliën, waarmee een arsenaal aan nieuwe biologische wapens geproduceerd kan worden. Om te voorkomen dat de lading haar
eindbestemming bereikt, wil de Amerikaanse overheid het schip aanhouden. Maar alleen keihard bewijs van de dodelijke chemicaliën kan een ernstige diplomatieke crisis
bezweren. Jon Smith, als onderzoeker werkzaam bij het Amerikaanse leger, krijgt de opdracht dit bewijs onomstotelijk te leveren. In een race tegen de klok doet hij vervolgens
een aantal verbijsterende ontdekkingen... Robert Ludlum schreef De Altman Code samen met Gayle Lynds.
The Hades FactorPhoenix
Robert Ludlum has been acclaimed as the master of .suspense and international intrigue. His many books have thrilled millions of readers, reaching the top of bestsellers lists the
world over and setting a standard that has never been surpassed. Now, from the imagination of one of America's greatest storytellers comes Robert Ludlum's The Hades
Factor--a thrilling new entry in the Covert-One series. A homeless man in Boston, an Army Major in California, and a teenage girl in Atlanta all die suddenly and painfully--each a
victim of an unknown doomsday virus. For three days, a team of scientists is a U.S. government laboratory has been frantically trying to unlock the virus's secrets. When the
leading researcher from that lab, Lt. Col. Jonathan Smith, returns from overseas, he barely survives a series of well-orchestrated attempts made on his life. By the time Smith
eludes his pursuers and makes it home, he discovers that the virus has claimed its fourth victim, Dr. Sophia Russell--Smith's fiancee. Devastated and enraged, Smith quickly
uncovers evidence that his lover's death was no accident--that someone out there has the virus, and the pandemic that threatens hundreds of millions of lives is no accident. But
wherever he turns, Smith finds that some unseen force has blocked his quest for information. Not knowing whom to trust, Smith assembles a private team to search for the truth
behind the deadly virus. While the death toll mounts, their quest leads to the highest levels of power and the darkest corners of the earth, as they match wits with a determined
genius--and as the fate of the world lies in the balance.
Robert Ludlum & Gayle Lynds, De Armageddon machine De Amerikaanse wiskundige Marty Zellerbach en de befaamde computerexpert Emile Chambord hebben in Parijs in het
diepste geheim een prototype van een moleculaire computer ontwikkeld. Een explosie en een brand vernietigen een deel van het beroemde onderzoeksinstituut. Reden voor
wetenschapper en beroepsmilitair Jon Smith om in actie te komen. Zellerbach is namelijk zwaargewond en ligt in coma, en van Emile Chambord ontbreekt ieder spoor. Robert
Ludlum schreef De Armageddon Machine samen met Gayle Lynds.
In dit tiende deel van de superspannende Jason Bourne-serie redt Bourne een mysterieuze man uit een ijskoud meer. Lukt het hem de identiteit van de man op tijd achterhalen? `Aanslagen,
kleurrijke personages en internationale locaties, Eric Van Lustbader weet de sfeer rondom Jason Bourne uitstekend te treffen. De Telegraaf `De sneltreinvaart waarmee Van Lustbader
verhaalt, doet niet onder voor de beschrijvingen van Ludlum zelf. Pak het boek op en je legt het voorlopig niet meer neer. Een thriller zoals een thriller hoort te zijn. Autoreview Jason Bourne
redt een onbekende drenkeling uit een ijskoud meer. Eenmaal op het droge ziet Bourne dat de man hevig bloedt uit een schotwond. Als de man bijkomt kan hij zich niets herinneren; niet wie
hij is of waarom hij is neergeschoten. Dit doet Jason Bourne denken aan zijn eigen verleden. Ondertussen is Mossad-agent Rebeka zo vastberaden deze man te vinden dat ze haar baan en
zelfs haar leven ervoor op het spel zet. En bij Treadstone is een nieuwe agent aan het werk gegaan, maar is hij wel te vertrouwen? Alles lijkt te draaien om de mysterieuze man met
Page 3/5

Read Free The Hades Factor Covert One 1 Robert Ludlum
geheugenverlies. Zal Bourne op tijd achter zijn identiteit komen, of zijn anderen hem voor? Jason Bourne is het populairste personage van Robert Ludlum. Hij is de held in 9 thrillers en 4 films.
Nu heeft Eric Van Lustbader het karakter in Het Bourne bevel met veel succes verder ontwikkeld.
Now after the bestselling "The Hades Factor" and "The Cassandra Compact" comes a third novel in the Covert-One series. An explosion in Paris may be a coverup for the kidnapping of a top
computer scientist.
Jon Smith is op het juiste moment op de juiste plaats: Den Haag Binnen de CIA bestaat een geheime afdeling die rechtstreeks onder bevel van de president staat en alleen wordt ingezet als
alle andere kanalen ontoereikend zijn gebleken. De leidinggevende van deze afdeling, Covert One, is kolonel Jon Smith. Wanneer Jon Smith voor een conferentie in Den Haag is, ontploft er
een bom in zijn hotel. Maar het hotel is niet het enige gebouw dat wordt aangevallen: ook op Den Haag CS, Schiphol en in het Internationaal Strafhof ontploffen bommen In de chaos weet de
Pakistaanse oorlogsmisdadiger Oman Dattar te ontsnappen uit de gevangenis van het Strafhof. Dattar zint op wraak en hij heeft zich voorgenomen het Westen eens en voor altijd uit te
schakelen. Slechts één team kan hem tegenhouden... Covert One.
A comprehensive two-volume overview and analysis of all facets of espionage in the American historical experience, focusing on key individuals and technologies. • Includes over 750 entries
in chronologically organized sections, covering important spies, spying technologies, and events • Written by an expert team of contributing scholars from a variety of fields within history and
political science • Provides a chronology of key events related to the use of espionage by the United States or by enemies within our borders • A glossary of key espionage terms • An
extensive bibliography of print and electronic resources for further reading • Photos of key individuals plus maps of geographical locations and military engagements where espionage played
an important role
De Amerikanen en de Duitsers besluiten tijdens de Tweede Wereldoorlog in het diepste geheim tot een ruil van voor beide belangrijke goederen, om uit een inpasse te geraken.
Robert Ludlum & Patrick Larkin, De Moskou vector De nieuwe leiders van Rusland plannen een Blitzkrieg om Oost-Europa te heroveren. Dat kan alleen als de vijand verzwakt, bang en
gedemoraliseerd is. Hiervoor wenden ze zich tot Konstanin Malkovic. Malkovic is rijk en machtig, maar belangrijker: hij beschikt over een nieuw biowapen. Het is onnaspeurbaar en
ongeneeslijk: een perfecte moordmachine. Alleen het Covert One-team van kolonel Jon Smith kan dit sinistere complot laten mislukken en de expansie van Rusland tegenhouden... Robert
Ludlum heeft meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam. Voor de Jon Smith-serie werkte hij voor het eerst samen met andere auteurs. Eerder verschenen De Hades Factor,
Het Cassandra Verbond, De Armageddon Machine, De Altman Code en De Lazarus Vendetta: spannende thrillers over ontspoorde wetenschap, spionage en blunders van
overheidsinstanties.
The most riveting reads in history meet today's biggest thriller writers in Thrillers: 100 Must-Reads.Edited by David Morrell and Hank Wagner, Thrillers: 100 Must-Reads examines 100 seminal
works of suspense through essays contributed by such esteemed modern thriller writers as: David Baldacci, Steve Berry, Sandra Brown, Lee Child, Jeffery Deaver, Tess Gerritsen, Heather
Graham, John Lescroart, Gayle Lynds, Katherine Neville, Michael Palmer, James Rollins, R. L. Stine, and many more.Thrillers: 100 Must-Reads features 100 works - from Beowulf to The
Bourne Identity, Dracula to Deliverance, Heart of Darkness to The Hunt for Red October - deemed must-reads by the International Thriller Writers organization.Much more than an anthology,
Thrillers: 100 Must-Reads goes deep inside the most notable thrillers published over the centuries. Through lively, spirited, and thoughtful essays that examine each work's significance,
impact, and influence, Thrillers: 100 Must-Reads provides both historical and personal perspective on those spellbinding works that have kept readers on the edge of their seats for centuries.
An unknown doomsday virus has claimed the lives of four people including the fiancee of Covert One's Lt. Col. Jon Smith. Devastated and enraged, Smith uncovers evidence that this was no
accident - someone out there has the virus and the pandemic that threatens millions of lives was planned."
The fourth instalment in the COVERT-ONE series from the master of the thriller genre. On the dark waterside docks of Shanghai, a photographer records cargo being secretly loaded. He's brutally killed and
his camera destroyed. Two weeks later on the dangerous high seas, the US Navy covertly tracks a Chinese ship rumoured to carry tons of chemicals to create biological weapons of mass destruction. The
President cannot let the ship reach its destination - a rogue Middle East nation. But he doesn't want the navy to attack and board it either, because decades of negotiations with China have at long last yielded
a landmark human rights agreement that China is willing to sign. Covert-One operative Jon Smith is brought in to find solid proof of what the Chinese ship is ferrying. Then an agent is murdered and vital
evidence destroyed. Smith must find the truth about the ship, a truth that probes the deepest secrets of the Chinese ruling party...
The very first Covert-One novel from the Sunday Times bestselling author Robert Ludlum. An unknown doomsday virus has claimed the lives of four people - including the fiancée of Covert-One's Lt Col. Jon
Smith. Devastated and enraged, Smith uncovers evidence that this was no accident; someone out there has the virus, and the pandemic that threatens millions of lives was planned... Not knowing who to
trust or where to turn, Smith assembles a private team to fight the deadly virus. As the death toll mounts, the quest leads them to the highest levels of power and the darkest corners of the earth. And Smith
and his team must hunt down a genius determined to destroy them.
Outbreak narratives have proliferated for the past quarter century, and now they have reached epidemic proportions. From 28 Days Later to 24 to The Walking Dead, movies, TV shows, and books are filled
with zombie viruses, bioengineered plagues, and disease-ravaged bands of survivors. Even news reports indulge in thrilling scenarios about potential global pandemics like SARS and Ebola. Why have
outbreak narratives infected our public discourse, and how have they affected the way Americans view the world? In Going Viral, Dahlia Schweitzer probes outbreak narratives in film, television, and a variety
of other media, putting them in conversation with rhetoric from government authorities and news organizations that have capitalized on public fears about our changing world. She identifies three distinct types
of outbreak narrative, each corresponding to a specific contemporary anxiety: globalization, terrorism, and the end of civilization. Schweitzer considers how these fears, stoked by both fictional outbreak
narratives and official sources, have influenced the ways Americans relate to their neighbors, perceive foreigners, and regard social institutions. Looking at everything from I Am Legend to The X Files to
World War Z, this book examines how outbreak narratives both excite and horrify us, conjuring our nightmares while letting us indulge in fantasies about fighting infected Others. Going Viral thus raises
provocative questions about the cost of public paranoia and the power brokers who profit from it. Supplemental Study Materials for "Going Viral": https://www.rutgersuniversitypress.org/going-viral-dahliaschweitzer Dahlia Schweitzer- Going Viral: https://www.youtube.com/watch?v=5xF0V7WL9ow
For 30 years, Robert Ludlum's novels have set the standard for the finest in international intrigue and suspense. With an unbroken string of bestsellers in almost every country in the world, Robert Ludlum's
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books have been enjoyed by hundreds of millions of readers, and are widely acknowledged as classics in the field. Now, after the bestselling Covert-One novels The Hades Factor and The Cassandra
Compact comes the third thrilling novel in the series - The Paris Option. A fiery explosion in the dark of night shatters one of the laboratory buildings in Paris's esteemed Pasteur Institute. Among the dead is
Emile Chambord, one of the leaders in the global race to create a molecular - or DNA - computer. Unfortunately, Professor Chambord kept the details of his work secret, and his notes were apparently
destroyed in either the bomb blast or the raging fire that followed. The scientific community does not expect a workable DNA computer to be developed for years. But suddenly U.S. fighter jets disappear from
radar screens for a full five minutes, and there's no explanation. Utilities across the Western states cease functioning, and all telecommunications abruptly stop, with devastating consequences. This is not the
work of a clever hacker, although Washington, worried about a panic, assures the public it is. Only the enormous power and speed of a DNA computer could have caused such havoc. Under the cover of
visiting his friend Marty Zellerbach, who was severely injured when the Pasteur lab was destroyed, Covert-One agent Jon Smith flies to Paris to search for the connection between the Pasteur explosion and
the forces now wielding the computer. Following a trail that leads him across two continents, Smith uncovers a web of deception that threatens to wreck havoc and forever reshape the world.
Over 3,200 entries An essential guide to authors and their works that focuses on the general canon of British literature from the fifteenth century to the present. There is also some coverage of non-fiction
such as biographies, memoirs, and science, as well as inclusion of major American and Commonwealth writers. This online-exclusive new edition adds 60,000 new words, including over 50 new entries
dealing with authors who have risen to prominence in the last five years, as well as fully updating the entries that currently exist. Each entry provides details of a writer's nationality and birth/death dates,
followed by a listing of their titles arranged chronologically by date of publication.
In dit ijzingwekkend spannende tweede deel in Robert Ludlums Paul Janson-reeks moeten Paul Janson en Jessica Kincaid een ontvoerde arts bevrijden, voor het te laat is... 1 team, 1 missie, 1 kans om de
wereld te redden Ooit was Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar voor de Amerikaanse overheid, tot hij genoeg had van het werk. Hij werkt nu freelance als detective en schakelt als het nodig is
scherpschutter Jessica Kincaid in. Paul Janson neemt alleen nog opdrachten aan waarvan hij weet dat ze een bijdrage leveren aan een betere wereld. Voor de kust van Afrika is een kustvaarder overvallen.
Alle bemanningsleden zijn vermoord, alleen een traumachirurg is gespaard gebleven. Aan Paul Janson en zijn partner Jessica Kincaid de taak om de arts ongedeerd uit de klauwen van de overvallers te
bevrijden...
Jason Bourne is back this summer with a major motion picture starring Matt Damon and Alicia Vikander. Re-discover the original Jason Bourne in THE BOURNE ENIGMA – a brand new Jason Bourne novel.
Jason Bourne is in Moscow to attend the wedding of his old friend and fellow spymaster General Boris Karpov. But amid the celebrations, the General has an important message to deliver to Bourne – 'a
lifeline,' he says, 'for the end of the world'. Before Bourne can decipher this enigmatic warning, Karpov's wedding ends in chaos and bloodshed. Bourne discovers that the Russian has betrayed the Kremlin to
forewarn him of the crippling disaster about to engulf the world. Bourne has just four days to discover the nature of the catastrophe and halt it. To get to the truth, Bourne must first track down an infamous and
elusive arms dealer – a man both he and Karpov have been hunting for years. With the clock ticking, Bourne follows a labyrinthine path that weaves from the underbelly of Moscow to the pyramids of Egypt
and the war-torn border between Syria and Turkey as he races to stop a world-threatening conspiracy in its tracks.
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