Event Group Adventure 1 David Lynn Golemon
As recognized, adventure as with ease as experience roughly lesson, amusement, as well as concurrence can be gotten by just checking out a ebook Event Group Adventure 1 David Lynn Golemon in addition to it is
not directly done, you could recognize even more as regards this life, in relation to the world.
We give you this proper as without diﬃculty as easy pretension to get those all. We allow Event Group Adventure 1 David Lynn Golemon and numerous book collections from ﬁctions to scientiﬁc research in any way. in the
middle of them is this Event Group Adventure 1 David Lynn Golemon that can be your partner.

Beyond the Sea David L. Golemon 2017-06-13 The Soviet battle cruiser Simbirsk, which launched in June
1940 and was reported sunk in 1944 with the loss of all hands, is still sailing the open sea. January of 2017:
American Los Angeles class submarine U.S.S. Houston is tracking a surface target that is not listed as part of
the Russian navy’s response to the NATO maneuvers. What they ﬁnd will set in motion the answers to one of
the great mysteries of World War II. With the Russian navy bearing down on the Houston and international
tensions running high, the United States Navy declares the Soviet-era derelict legal salvage under
international law. With the world’s most powerful navies going toe-to-toe in the North Atlantic, the President
of the United States calls upon the one organization that has a chance to ﬁgure out why this ship is in this
time, in this place—Department 5656, also known as the Event Group. When the Group arrives, they are
confronted by three warships of the Russian Navy who have come to claim Russian property. The two groups
meet and soon discover that the ancient battle cruiser is not a derelict at all, but fully functional with a
mysterious apparatus that sent the original crew to their deaths. In the midst of their warfare in the tossing
seas, both navies are sent into a realm of unimaginable terror—an alternate world of water, ice, and death.
The Event Group has a new mission when relics of the fabled Philadelphia Experiment surface in Beyond the
Sea, the twelfth thrilling hit in New York Times bestselling author David L. Golemon's Event Group series.
Het blauwe goud Clive Cussler 2014-03-15 Professor Francesca Cabral is op weg naar een conferentie in
Rio om een sensationele ontdekking wereldkundig te maken. Haar vliegtuig wordt gekaapt door terroristen
en stort neer in de jungle van Venezuela. Tien jaar later Kurt Austin onderzoekt de mysterieuze sterfte van
een school walvissen voor de kust van Californië. Het spoor leidt naar een groep bio-piraten die erop uit is de
snel slinkende zoetwatervoorraad van de wereld te monopoliseren. Om hun plannen te dwarsbomen vertrekt
Austin naar Zuid-Amerika, op zoek naar 'de blanke godin van het regenwoud'. Deze mythische vrouw zou
over een geheime formule beschikken die de loop van de wereldgeschiedenis kan veranderen.
Legend David Lynn Golemon 2014-04-10 Let David Lynn Golemon thrill you with Legend from the
magniﬁcent Event Group series. BURIED FOR CENTURIES, THE VATICAN'S DARKEST SECRET IS ABOUT TO BE
DISCOVERED And that attracts the attention of the Event Group, a top secret government organisation made
up of soldiers, scientists and historians, dedicated to uncovering the truth behind history's greatest myths.
When an old manuscript, buried deep within the Vatican archives, suggests that the legendary lost city of El
Dorado may be more than a myth, it also reveals the terrible price that's been paid to protect it. An Event
Group team, led by Major Jack Collins, is dispatched to the jungles of Amazon Basin. Their mission: a quest
that has over centuries meant disappearance and death. For Collins and his people neither is an option . . .
Praise for David Lynn Golemon and the EVENT series: 'Sure to satisfy fans of The X-Files' Publishers Weekly
'Imagine mixing in a blender Tom Clancy with the movie Predator and the X-Files ... non-stop action' Library
Journal 'Spectacularly cinematic . . . a ﬂat out adrenalin rush' New York Times bestselling authors Judith and
Garﬁeld Reeves Stevens David Lynn Golemon grew up in Chino, California and worked for the US military in a
classiﬁed role. He now lives and writes in Long Island, New York. His Event Group Series includes the titles
Event, Legend, Ancient, Leviathan and Primeval.
The Event Group Thrillers, Books 1-3 David L. Golemon 2017-11-21 New York Times bestselling author David
L. Golemon's Event Group series is an "increasingly clever series" (Booklist) about Department 5656, also
known as the Event Group, a secret government agency dedicated to solving America's past mysteries and
bringing forth the truth behind myths and legends. Here together in a low priced eBook bundle are the ﬁrst

Emotionele ﬂexibiliteit Susan David 2017-01-17 Een revolutionaire aanpak die ons in staat stelt negatieve
emoties te begrijpen en te omarmen, ontwikkeld door dé expert op het gebied van menselijk gedrag en
emoties De weg naar succes, of dat nu thuis is of op het werk, verloopt bijna nooit in een rechte lijn. Vraag
het iemand die zijn grote doel heeft bereikt of een goede relatie heeft, en je krijgt te horen over alle
omwegen die hij heeft moeten maken. Wat is het verschil tussen mensen die zich niet uit het veld laten
slaan en mensen die de weg kwijtraken? Het antwoord is emotional agility: emotionele ﬂexibiliteit.
Emotionele ﬂexibiliteit is een vierstappenplan dat je leert omgaan met onverwachte wendingen in het leven.
Op basis van twintig jaar onderzoek constateert Susan David dat het niet uitmaakt hoe intelligent,
veerkrachtig of creatief je bent; als je je niet bewust bent van hoe je je voelt in situaties en gesprekken, dan
mis je de kans om inzichten te krijgen en kom je vast te zitten in gedachten, emoties en gewoonten die je
ervan weerhouden je volledige potentieel te bereiken. Emotioneel ﬂexibele mensen ervaren evenveel stress
en tegenslag als anderen, alleen weten zij ermee om te gaan en hun reacties op dezelfde lijn te krijgen als
hun waarden. Met kleine veranderingen bereiken ze een leven vol groei. Op basis van uitvoerig onderzoek en
persoonlijke ervaring laat Susan David zien hoe je emotioneel ﬂexibel wordt en kunt gedijen in een onzekere
wereld. Emotionele ﬂexibiliteit laat je het beste uit je leven halen, wie je ook bent en wat je ook tegenkomt.
De pers over Emotionele ﬂexibiliteit 'Baanbrekend idee van het jaar.' Harvard Business Review ‘Op basis van
haar werk als een van de toonaangevende onderzoekers op het gebied van emoties, schrijft David met
gezag, mededogen en inzicht. Essentieel leesmateriaal.’ Susan Cain, auteur van Stil ‘In Emotionele
ﬂexibiliteit biedt Susan David een baanbrekende manier om onze gevoelens te herkennen..’ Gretchen Rubin,
auteur van Het happiness project ‘Susan David combineert overtuigend onderzoek met praktische wijsheid
waarmee ze laat zien hoe je een betekenisvolle verandering kunt creëren om zo de beste versie van jezelf te
zijn.’ Peter Salovey, bestuursvoorzitter Yale University en bedenker van het concept ‘Emotionele Intelligentie’
The Event Group Thriller Collection, Books 1-12 David L. Golemon 2017-11-21 New York Times
bestselling author David L. Golemon's Event Group series is an "increasingly clever series" (Booklist) about
Department 5656, also known as the Event Group, a secret government agency dedicated to solving
America's past mysteries and bringing forth the truth behind myths and legends. Here together in a low
priced eBook bundle are the ﬁrst twelve novels in this action-packed, thrilling series. EVENT LEGEND
ANCIENTS LEVIATHAN PRIMEVAL LEGACY RIPPER CARPATHIAN OVERLORD THE MOUNTAIN THE TRAVELER
BEYOND THE SEA
De waarheid is een koe David Duchovny 2015-08-24 ‘Een van de meest beklijvende allegorieën sinds
Animal Farm.’ - Time out New York
The Publishers Weekly 2007
Het Columbus mysterie Steve Berry 2013-07-10 Journalist Tom Sagan wil de leugen ontrafelen die wij
Christoﬀel Columbus noemen. Tom reist naar Wenen, Praag en Jamaïca en krijgt één kans zijn reputatie te
redden. Tom Sagans glansrijke journalistieke carrière glipt tussen zijn vingers door als een van zijn stukken
doelbewust wordt aangemerkt als een leugen. Het lukt hem niet zijn onschuld aan te tonen en als kort
daarna ook zijn huwelijk strandt, stort hij in. Een onbekende, die beweert zijn vijanden te kennen, geeft hem
een nieuwe koers. Tom reist naar Wenen, Praag en Jamaïca en krijgt één kans zijn reputatie te redden.
Hiervoor moet hij de leugen ontrafelen die wij Christoﬀel Columbus noemen...
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three novels in this action-packed, thrilling series. EVENT When an unidentiﬁed object crashes in Roswell,
New Mexico, two creatures emerge. One is here to help, the other has been intentionally brought here for
one sole purpose: the total extinction of life on earth. Major Jack Collins must lead the Event Group in a battle
for the survival of our world. LEGEND The President of the United States sends the Event Group after a
treasure that has captured man's desires for centuries, the legend of El Dorado. And lurking in the darkness
is a legendary beast of the Amazon who will rise from the mother of all waters to viciously kill anyone
threatening the secrets of the long vanished Incas. ANCIENTS The Event Group must face its most dangerous
assignment yet—to ﬁnd the lost trail of the Ancients and unearth a missing key before the new Reich does
and uses it to decipher the most dangerous weapon in the history of the world. The Event Group is the
world's only hope as they search and battle for the lost power of the Ancients.
De laatste man Vince Flynn 2014-11-21 Wordt verﬁlmd met Bruce Willis in een van de hoofdrollen Voor
fans van Homeland en 24 De boeken van Vince Flynn worden door de CIA aan hun medewerkers
aangeraden. De laatste man is een razendsnelle thriller van New York Times-bestsellerauteur Vince Flynn
waarin antiterrorisme-expert Mitch Rapp naar Afghanistan reist om Joe Rickman op te sporen. Rickman runde
op het moment van zijn verdwijning al acht jaar de geheime operaties van de CIA in Afghanistan, een
schimmige taak die hem in contact bracht met iedere notoire ﬁguur die het land rijk is. Meer dan een kwart
miljoen dollar in cash is er door zijn handen gegaan, terwijl hij aan het hoofd van de black ops stond en
niemand wilde weten waar dat geld aan besteed werd. Rapp moet zich een weg zien te vinden door
Afghanistan, waar de Taliban, Iraniërs, Pakistanen en Russen er allemaal op uit zijn om een deel van het door
oorlog verdeelde land te claimen. Terwijl het land voor zijn ogen wordt verwoest, moet Rapp even
meedogenloos als zijn vijanden zijn en even onbetrouwbaar als de politici in zijn eigen regering, als hij ook
maar een sprankje hoop wil hebben om zijn eigen missie tot een goed einde te brengen.
The Traveler David L. Golemon 2016-07-05 267,000 BCE. The continent was its own world, untouched by the
planet-wide catastrophe that ended the reign of the dinosaurs over sixty-ﬁve million years before. A traveler
arrives in the jungles of this ancient world who will ﬁght to survive carnivorous creatures in a land never
meant for human kind. In another time and in a land far distant, men and women struggle to recover from
the loss of so many of their own in a battle. Inside of this Group, Colonel Jack Collins has summoned the best
of the best from the most secretive organization in the United States government, The Event Group, to help
him in his quest. The new mission is to recover one of their own: to bring home a lost soldier from a world
that existed in the distant past. To accomplish the impossible, Department 5656, the Event Group, will have
to travel to a place and time far removed from their own world - almost 300,000 years in the past. The trail
to ﬁnd the technology to accomplish time travel will be ripe with treachery and murder as the Group ﬁghts to
bring home their friend, Captain Carl Everett, a man that was lost in a battle to save the world. This will be a
ﬁght that if lost, will change the very history of the planet and thus our present.
De kracht van echte mannen David Deida 2015-12-22 In 'De kracht van echte mannen' wijst David Deida de
moderne man de weg naar een daadkrachtig leven vol integriteit, authenticiteit en vrijheid. Het boek laat
zien hoe een man een bevredigend leven kan leiden, door ruimte te geven aan de kern van zijn wezen: zijn
mannelijkheid. Deida stelt dat de trend naar seksuele gelijkheid een belangrijke oorzaak is van het ontbreken
van geluk in relaties. Het heeft namelijk niet alleen geleid tot economische en sociale gelijkheid, maar ook
tot seksuele neutraliteit. Nu we de gelijkheid tussen de seksen hebben geaccepteerd, zegt Deida, is het tijd
om de eigen mannelijke of vrouwelijke essentie weer in ere te herstellen. En daarmee het vuur van de
seksuele hartstocht opnieuw aan te wakkeren!
Sterfkou Lincoln Child 2011-10-09 Een avonturenthriller die de lezer in een ijzige greep houdt. Driehonderd
kilometer ten noorden van de poolcirkel ligt Alaska’s Nationale Wildpark, een van de meest afgelegen
plaatsen op de wereld. Een groep wetenschappers bivakkeert in de ijzige kou om in het ijs de eﬀecten van de
opwarming van de aarde te bestuderen. Dan doen ze een onverwachte ontdekking die het afgelegen
onderzoeksstation verandert in een doodskist. Een ontsnapping lijkt niet mogelijk... Een klassiek thema
uitgewerkt met alle ﬁnesses van een meester in het genre. De ijzige kou, de spanning en psychologische
diepgang gecombineerd met een climax die tergend langzaam naderbij komt – met Sterfkou heeft Lincoln
Child zijn meesterstuk afgeleverd.
Book Review Index 2009 Dana Ferguson 2009-08 Book Review Index provides quick access to reviews of
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books, periodicals, books on tape and electronic media representing a wide range of popular, academic and
professional interests. The up-to-date coverage, wide scope and inclusion of citations for both newly
published and older materials make Book Review Index an exceptionally useful reference tool. More than 600
publications are indexed, including journals and national general interest publications and newspapers. Book
Review Index is available in a three-issue subscription covering the current year or as an annual cumulation
covering the past year.
Onschuldig bloed James Rollins 2014-07-07 James Rollins Onschuldig bloed Een nieuw deel van James Rollins
razend spannende serie over de geheimzinnige orde van de sanguinisten, afgebeeld op een schilderij van
Rembrandt... Een ruwe aanval op een paardenstal in Californië brengt archeologe Erin Granger terug bij de
sanguinisten. Deze onsterfelijke orde is gesticht met het bloed van Christus en belast met het beschermen
van de wereld tegen duistere krachten. Opnieuw moet Erin, samen met sergeant Jordan Stone en de
mysterieuze priester Rhun Korza, de strijd aanbinden om een jongen te beschermen die wordt verondersteld
een engel te zijn... 'Onweerstaanbaar! De Da Vinci Code meets vampiers.' Booklist 'Rollins op zijn best.'
Leidsch Dagblad over In bloed geschreven
De zeven eigenschappen voor succes in je leven Stephen Covey 2014-01-27 De 7 eigenschappen is al 25 jaar
een klassieker. Het is het perfecte boek voor mensen die meer sturing aan hun leven willen geven. De zeven
eigenschappen vormen een complete aanpak om te leven naar de principes die voor jou belangrijk zijn of je
nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze
hectische tijden. Essentieel, krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar je je leven lang proﬁjt
van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de grootmeester van de persoonlijke ontwikkeling. Hij was een
veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en spreker. De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er
zijn wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren verkocht.
De tombe van de keizer Steve Berry 2012-06-06 Cotton Malone ontvangt een anonieme brief met daarin een
link naar een website. Op die site ziet hij dat een onbekende man een vrouw martelt. Zijn eis aan Malone:
'Bezorg mij het kunstwerk dat ze bij je in bewaring heeft gegeven' Dit roept grote vragen op, want Malone
heeft geen idee waar hij het over heeft. Op zoek naar antwoorden stuit Malone op een meedogenloze
broederschap en speurt hij tot in China, waar het terracottaleger al 2200 jaar een gesloten tombe bewaakt.
En juist daarin lijkt de oplossing te liggen...
IJsstation Matthew Reilly 2005 Wanneer diep onder het ijs van Antarctica het wrak van een prehistorisch
ruimteschip wordt ontdekt, worden de in allerijl aangevoerde Amerikaanse mariniers geconfronteerd met
vele, niets ontziende kapers op de kust.
De jacht op Atlantis Andy McDermott 2011-10-09 Jaren na de dood van haar ouders tijdens een rampzalig
verlopen expeditie denkt archeologe Nina Wilde eindelijk de locatie van het legendarische Atlantis te hebben
gevonden. Als de excentrieke miljardair Kristian Frost haar zijn hulp aanbiedt, kan haar zoektocht beginnen.
Samen met Kristians mooie dochter Kari en zijn ex-sas-bodyguard Eddie Chase begint Nina aan de
gevaarlijke onderneming. Maar Giovanni Qobras, de leider van het geheime genootschap Selasphorus, heeft
een eed gezworen om het dodelijke geheim in het hart van Atlantis voor altijd te bewaren.
Darlah Johan Harstad 2019-06-29 nasa organiseert een wereldwijde loterij: drie jongeren mogen een week,
172 uur, naar de maan. De gelukkige winnaars zijn Midori uit Tokio, Antoine uit Frankrijk en Mia uit
Noorwegen. Terwijl deze drie zich opmaken voor de ruimtereis, raakt in een bejaardentehuis in Miami een
oude man in paniek. Door zijn jarenlange post op een geheime luchtmachtbasis weet hij dat een nieuwe
maanreis het einde van alles kan betekenen. Uit alle macht probeert hij de wereld te waarschuwen, maar het
aftellen is al begonnen. Johan Harstad schreef deze beklemmende pageturner als hommage aan ﬁlms als
Alien, Invasion of the Body Snatchers en Solaris. Het resultaat is een loeispannende roman met een
onvergetelijk einde.
Emotionele intelligentie (Olympus) Daniel Goleman 2011-10-18 Een hoog IQ biedt geen garantie op een
gelukkig leven; minstens even belangrijk is het EQ, het ‘emotiequotiënt’. In 'Emotionele intelligentie' laat
Daniel Goleman ons kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing,
zelfkennis, geestdrift en het vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te motiveren. Emotionele
vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang
voor succes in relaties en werk en voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie' werd in veertig
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talen vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
De erfenis van de Tempeliers Steve Berry 2010-05-25 'De erfenis van de Tempeliers' is het eerste boek
van Steve Berry waarin zijn held, hoofdpersoon Cotton Malone optreedt. Voor de fans van Dan Brown en A.M.
Dean. Een mix van historie, spanning, religie en liefde. In 'De erfenis van de Tempeliers' hebben dieven het
voorzien op een dagboek waarin een onderzoek naar de verdwenen schatten van de Tempeliers is
opgetekend. Cotton Malone en een vriendin belanden bij een ruïne van een kerk in de Pyreneeën. Zij zijn niet
de enigen die op jacht zijn naar de verloren gewaande erfenis van de Tempeliers. Want voor de Kerk blijkt
het van levensbelang dat de mythe van de Wederopstanding blijft bestaan.
Borne Jeﬀ VanderMeer 2018-07-05 In de ruïnes van een stad, verwoest door droogte en oorlog, probeert een
jonge vrouw te overleven. De stad zucht onder het tirannieke bewind van een gigantische moordzuchtige
beer, het resultaat van bizarre experimenten door een mysterieus biotechbedrijf. De jonge vrouw, Rachel,
vindt op een dag een vreemd diertje in de vacht van de beer. Ze noemt het Borne en neemt het mee naar
huis. Het is onduidelijk of Borne een plant of een dier is, maar het wezentje oefent een onweerstaanbare
aantrekkingskracht uit. Het groeit en ontwikkelt zich, leert spreken, en wordt nieuwsgierig naar de
buitenwereld. Rachel is ontroerd door zoiets onschuldigs, een teken van schoonheid in een ellendig bestaan.
Maar niets is wat het lijkt. De aanwezigheid van Borne zal de vergeten en verloren geheimen van de stad
blootleggen en daarmee Rachels leven voor altijd veranderen.
De Andromeda Evolutie Daniel H. Wilson 2020-02-14 Het bloedspannende vervolg op Michael Crichtons
wereldwijde bestseller De Andromeda crisis. Een beangstigend actuele technothriller over een vondst die de
wereld op zijn kop zet. Een Braziliaanse onderzoeksdrone heeft een bizarre, buitenaardse materie in het
midden van de Braziliaanse jungle ontdekt: een microbe die blijkt te groeien, evolueren zelfs. Het Wildﬁreteam – samengesteld uit briljante wetenschappers, AI-ingenieurs en astronauten – zal de quarantainezone
moeten bereiken, het element dienen te vinden en moeten uitzoeken hoe ze het kunnen stoppen, want deze
nieuwe Andromeda-evolutie zal anders al het leven zoals wij het kennen vernietigen... Bestsellerauteur
Michael Crichton (1942-2008) schreef o.a. Jurassic Park en Staat van angst, en was bedenker van hitserie ER.
Schrijver Daniel H. Wilson studeerde A.I. en robotica, en schreef onder meer de internationale bestseller
Robopocalypse.
Zwarte regen Graham Brown 2011-05-31 Danielle Laidlaw, onderzoekster bij het National Research Institute,
krijgt de leiding over een team dat diep in het Amazonegebied moet doordringen. Onder bescherming van de
vroegere cia-agent Hawke en zijn huurlingen krijgt de expeditie tot doel een Mayastad te vinden die alleen in
de legendes voorkomt. Wat Danielle niet weet, is dat zij niet de eerste is die deze opdracht krijgt. Enkele
weken daarvoor is het oorspronkelijke team dat erop uit was gestuurd spoorloos verdwenen. Danielle heeft
ook niet te horen gekregen dat het object dat zij zoeken niet zomaar een kunstschat is, maar de sleutel tot
een wetenschappelijke doorbraak die de wereld op zijn kop zal zetten. In de ondoordringbare jungle van het
Amazonegebied komen de expeditieleden in een nachtmerrie terecht. Opgejaagd door een mysterieuze
indianenstam en onder de continue dreiging van een onzichtbare vijand die een spoor van toegetakelde
lichamen achterlaat, gaat de roep wanhopig op zoek naar de waarheid achter een dodelijke legende. En naar
het ijzingwekkende geheim dat verborgen ligt onder de oude Mayaruïnes.
Bloedlijn James Rollins 2013-03-19 In het achtste deel van de Sigma Force-reeks van bestsellerauteur James
Rollins is Het Gilde erop uit om een nieuwe historische gebeurtenis te manipuleren: de Amerikaanse
presidentsverkiezingen. In Bloedlijn, het achtste deel van de Sigma Force-avonturenthrillerreeks van
bestsellerauteur James Rollins, is het Sigma-team in Somalië wanneer Het Gilde zijn volgende plan in werking
stelt in de VS... Galilea, 1025. In een eeuwenoude citadel vindt een tempeliersridder een lang verborgen
heilige schat: de Bachal Isu, de staf van Jezus. De staf is een relikwie van onschatbare waarde en bevat
mysterieuze krachten die de mensheid voor altijd zullen veranderen. Bijna duizend jaar later kapen
Somalische piraten voor de kust van Afrika een jacht en ontvoeren daarbij een passagier, de zwangere
dochter van een prominente Amerikaanse politicus. Het Sigma-team krijgt de opdracht om de vrouw uit de
Somalische jungle te redden. Het team moet de confrontatie aangaan met het Gilde, een duistere orde die
door de eeuwen heen belangrijke historische gebeurtenissen heeft gemanipuleerd. Hun volgende doelwit: de
aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen. James Rollins is een internationale bestsellerauteur. Zijn
Sigma Force-thrillers worden in meer dan 40 landen uitgegeven. Rollins studeerde diergeneeskunde en
event-group-adventure-1-david-lynn-golemon

woont in het Sierra Nevada-gebergte. Hij is fanatiek speleoloog en duiker. Van zijn boeken werden in
Nederland en Vlaanderen ruim 120.000 exemplaren verkocht.
De razernij van een demonenkoning Raymond E. Feist 2011-12-07 Derde deel van een magniﬁeke
vierdelige cyclus, De boeken van De Slangenoorlog, die de lezer terugvoert naar Midkemia en naar een
innemend weerzien met oude bekenden. De reusachtige legers van de Duistere Koningin staan op het punt
vanaf Novindus de oversteek naar het Westelijke Rijk van het Koninkrijk der Eilanden te maken. En dat terwijl
de koninklijke legers zwaar in ondertal zijn. Maar één ding staat vast. Het moordlustige leger van huurlingen
mag de Levenssteen in Sethanon niet bereiken. Het zal met recht een strijd op leven en dood worden, want
als de Levenssteen valt zullen er geen winnaars zijn, alleen verliezers. Hertog Robert en Ridder-Maarschalk
William zullen al hun listen moeten aanwenden om het duistere leger tegen te houden. Verder krijgt Erik von
Zwartheide een steeds belangrijkere taak bij het verdedigen van al wat hem lief is en ondervindt Rupert ‘Ru’
Avery dat hij zich als koopman niet kan onttrekken aan het naderende onheil.Maar er broeit meer. Op de
verre wereld Shila, het oorspronkelijke thuisland van de machtige Saaurs, zijn uitgehongerde demonen
naarstig op zoek naar een toegang tot het levensrijke Midkemia. Hun koning, Maarg, doet nadrukkelijk van
zich spreken. Het is dus van levensbelang dat Puc en Miranda de verdwenen Macros de Zwarte vinden, want
alleen zijn kennis zou kunnen voorkomen dat Midkemia ten onder gaat...
Ademloos Dean R. Koontz 2010-10-04 Een megaspannende thriller voor jongeren waarin en spel met
mobieltjes gierend uit de hand loopt. Vlak voor de ontmoeting kreeg Grady Adams een vreemde
gewaarwording, een gevoel dat Merlin en hij niet alleen waren. Grady Adams woont in de bergen van
Colorado. Op een dag, tijdens een wandeling met zijn hond Merlin, ziet hij een paar onwaarschijnlijk mooie
dieren met een prachtige vacht. Hij heeft nog nooit zoiets gezien. Zodra zij hem opmerken, vluchten ze weg.
In de daaropvolgende dagen probeert Grady de raadselachtige dieren opnieuw te benaderen om langzaam
hun vertrouwen te winnen. Ze stralen een vreemde serene rust uit, die hun hele omgeving lijkt te
beïnvloeden. Ze blijven niet onopgemerkt, ook niet door mensen met minder goede bedoelingen. Zoveel
schoonheid kan nooit lang onberoerd blijven Dean Koontz schreef met Ademloos een thriller over schoonheid
en de vraag wat vrijheid is.
Het Stonehenge ritueel Sam Christer 2011-06-17 Een man wordt op barbaarse wijze ritueel geoﬀerd, een
befaamde, steenrijke wetenschapper pleegt onder verdachte omstandigheden zelfmoord, een mooie jonge
vrouw wordt ontvoerd Inspecteur Megan Baker wordt belast met het oplossen van zowel de ontvoeringszaak
als de dubieuze zelfmoord. Ze krijgt onverwacht hulp van de charismatische jonge archeoloog Gideon Chase,
de vervreemde zoon van de overleden wetenschapper. Gideon heeft op het landgoed van zijn vader in
geheimschrift geschreven dagboeken gevonden die spreken van een mysterieuze orde, mensenoﬀers en
Stonehenge. Wat had zijn vader daarmee te maken? En waarom heeft hij zich van het leven beroofd? Megan
en Gideon zullen samen de ontvoerde vrouw moeten vinden, voordat het volgende ritueel begint
Spookschip Clive Cussler 2017-05-29 Kurt Austin ontwaakt na een levensgevaarlijke reddingsmissie op een
zinkend jacht, waaruit hij maar net heeft kunnen ontsnappen. Heeft hij nou een oude vriendin zien
verdrinken? Kurt vertrouwt zijn eigen herinnering niet. Hij gaat op zoek naar de waarheid en komt op het pad
van cybercrime, verdachte ongelukken en mensensmokkel. Zijn zoektocht sleurt hem mee van Monaco via
Noord-Korea naar Madagascar. En waar hij uiteindelijk uitkomt, had hij vooraf nooit kunnen raden.
Het geheim van de alchemist Scott Mariani 2010-05-17 Ontdek het geheim van het eeuwige leven Maar sterf
niet voor je het vindt Een puissant rijke zakenman huurt voormalig SAS-agent Ben Hope in om een oud
manuscript op te sporen van de legendarische meester-alchemist Fulcanelli. Daarin staat volgens de
overlevering het recept voor een levenselixer dat zijn doodzieke kleindochter zou kunnen redden. Ben is
begaan met het lot van het meisje, en zijn besluit de uitzonderlijke opdracht aan te nemen markeert het
begin van de gevaarlijkste zoektocht van zijn leven. Want algauw wordt duidelijk dat ook andere organisaties
achter het Fulcanelli-manuscript aan zitten, met veel duisterder bedoelingen. Het lijkt erop dat iedereen van
de nazis in de Tweede Wereldoorlog tot en met een machtige katholieke organisatie de sleutel tot
onsterfelijkheid in handen wil krijgen. Aanwijzingen leiden Ben naar de oude kathaarse bolwerken in de
Languedoc, waar een verbazingwekkend geheim eeuwenlang verborgen blijkt te zijn geweest. EEN THRILLER
VOOR DE LIEFHEBBERS VAN KATE MOSSE EN DAN BROWN '
Outpost- A Dane Maddock Adventure (Dane Maddock Elementals, #1) Sean Ellis 2019-06-05 A mysterious
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vijand van Sigma wordt opgejaagd. Het wereldbedreigende geheim van de grot voert het Sigma-team naar
de sluimerende vulkanen van IJsland en de verschroeiende woestijnen in het zuidwesten van de Verenigde
Staten. Maar kunnen Painter, Grayson Pierce en de anderen de waarheid achterhalen voordat het mysterie
alles vernietigt? James Rollins is een internationale bestsellerauteur. Zijn Sigma Force-thrillers worden in
meer dan 40 landen uitgegeven. Rollins studeerde diergeneeskunde en woont in het Sierra Nevadagebergte. Hij is fanatiek speleoloog en duiker. Van zijn boeken werden in Nederland en Vlaanderen ruim
120.000 exemplaren verkocht.
Legioen van de angst R. Feist 2016-01-15 Het Legioen van de Angst is het eerste deel van Raymond E. Feists
tweeluik De Saga van de Demonenoorlog. En speelt zich tien jaar na de gebeurtenissen in De Saga van de
Duistere Oorlog af als een nieuw gevaar Midkemia bedreigt. Laromendis is een tovenaar die afkomstig is van
de wereld Andcardia, die wordt bevolkt door de Taredhel, de Sterrenelfen die in de strijd tegen het Legioen
van de Demonenkoning aan de verliezende hand zijn. Hun enige hoop is gevestigd op het terugvinden van
de Thuiswereld die ze ooit ten tijde van de Chaosoorlog hebben verlaten: Midkemia. Maar als ze zich daar
willen vestigen, zullen ze eerst strijd moeten leveren met alle volkeren die Midkemia al van oudsher
bewonen: mensen, dwergen, gnomen... en hun eigen verwanten, de elfen van Elvandar. Om de dreiging van
de Sterrenelfen te keren roept Puc de hulp in van een machtige krijger-tovenaar en een demonen
bestrijdende geestelijke, maar zodoende herenigt hij twee voormalige geliefden die ooit in bitterheid
uiteengingen, zonder te beseﬀen dat beiden zo hun eigen plannen hebben... Raymond E. Feist (1945) bracht
het grootste gedeelte van zijn jeugd door in Hollywood en studeerde Communicatiewetenschappen aan de
universiteit van San Diego. Hij debuteerde in 1982 met het onvolprezen Magiër en groeide in een kwarteeuw
uit tot een van de meest gelezen hedendaagse fantasy-auteurs. ‘Raymond E. Feist biedt eenvoudigweg alles,
en meer, waar de fantasy-lezer van nu voor gaat.’ Rave Reviews ‘Feist schrijft niet, hij heerst.’ The New York
Times
Zandstorm James Rollins 2010-10-04 In dit eerste deel van James Rollins’ Sigma Force-reeks start de Sigma
Force een onderzoek naar een mysterieus materiaal uit oude, Arabische legendes – zodat het niet in de
handen van Het Gilde valt. In Zandstorm, het eerste deel van de Sigma Force-avonturenthrillerreeks van
bestsellerauteur James Rollins, start Sigma de zoektocht naar een legendarische, krachtige energievorm,
voordat die in kwade handen terechtkomt. Verborgen onder het zand van de woestijn ligt de legendarische
stad Oebar, het immens rijke handelscentrum van het oude Arabië. Vermoedelijk is de locatie ook een
geheimzinnige bron van antimaterie, die krachtig genoeg is om de hele aarde van energie te voorzien – of te
vernietigen... Een expeditie van wetenschappers en Sigma-agenten Painter Crowe en Coral Novak trotseert
zandstormen en een allesverzengende zon om de verdwenen stad Oebar te vinden en binnen te komen. Ze
zijn op zoek naar de antimaterie en moeten die vinden voordat deze in handen valt van Het Gilde, dat er
kwaadaardige bedoelingen mee heeft. James Rollins is een internationale bestsellerauteur. Zijn Sigma Forcethrillers worden in meer dan 40 landen uitgegeven. Rollins studeerde diergeneeskunde en woont in het
Sierra Nevada-gebergte. Hij is fanatiek speleoloog en duiker. Van zijn boeken werden in Nederland en
Vlaanderen ruim 120.000 exemplaren verkocht.
Event David L. Golemon 2006-08-22 When an unidentiﬁed craft crashes, leaving two survivors--one, a being
sent to assist humankind, and the other, whose goal is the total extinction of life on Earth--Major Jack Collins
and the top-secret Event Group must stop the "Destroyer of Worlds."

discovery oﬀ the coast of South Africa puts Dane Maddock and his intrepid crew on the trail of a legendary
hero, and in the crosshairs of a deadly international conspiracy bent on keeping that discovery hidden
forever. This "author's preferred edition" is a re-release of the Kindle World novella of the same title. It
includes bonus material.
Sanctus Simon Toyne 2015-12-30 Een eeuwenoude profetie komt uit... Een oudtestamentische tak van het
christendom bewaakt sinds mensenheugenis een groot geheim dat het wonder van al het leven op aarde zou
kunnen verklaren. Onthulling van dat geheim zou de hele wereld op zijn kop kunnen zetten en de macht van
deze groep, de orde der Sancti, teniet kunnen doen. Alle tekenen wijzen erop dat de ontraadseling nabij is.
Verschillende religieuze groeperingen schuwen geen enkel middel om dat te voorkomen óf juist te
bespoedigen. De politie, de geheime dienst, het leger tot op het hoogste niveau zitten inﬁltranten. Niets is
meer veilig, niets is meer zeker. Te midden van al dit geweld kan maar één jonge vrouw het uiteindelijke lot
van de mensheid bepalen... Simon Toyne studeerde Engels en Drama aan het Goldsmiths College in Londen
en werkte bijna twintig jaar voor de televisie voordat hij aan Sanctus begon.
Ark - Een Dane Maddock Avontuur David Wood 2017-07-10 Een inheems-Amerikaans artefact wijst de weg
naar een van de grootste legendes in de geschiedenis! Archeologe Dima Zafrani ontvangt een mysterieus
pakket met fragmenten van een onbekende tekst die het bestaan van het verloren Boek van Noach bewijst.
Achtervolgd door een schaduworganisatie die alleen bekend staat als deTrident, kruisen de voormalige Navy
SEALs en schatjagers Dane Maddock en Bones Bonebrake haar pad. Kunnen de drie de legendarische Noach
Stenen vinden voordat de Trident hun krachten kan gebruiken? Ga mee met Maddock and Bones op een
nieuw actievol avontuur terwijl ze op zoek zijn naar de Ark!
De atlantis - profetie / druk 1 Thomas Greanias 2008-08 Conrad Yeats, de enige astro-archeoloog ter wereld,
ontdekt op de grafsteen van zijn vader symbolen en aanwijzingen die hem zouden leiden naar het best
bewaarde geheim sinds het ontstaan van de Verenigde Staten.
Grijze magie Jaye Wells 2015-11-04 ‘The Wire’ en ‘Breaking Bad’ met magie... In ‘Grijze magie’, het eerste
deel in de Kate Prospero-serie van Jaye Wells, draait alles om de bikkelharde strijd tussen de magiekartels en
de wet. In een maatschappij waarin magie even verslavend is als drugs, probeert de 28-jarige Kate Prospero
makers en verspreiders van illegale ‘grijze’ magie achter de tralies te krijgen. Zelf kent ze die wereld maar al
te goed: ze groeide op als het nichtje van een van de kartelbazen. Een nieuwe variant van grijze magie die
tot moorden aanzet, betekent voor Kate de carrièrestap waar ze lang op heeft gewacht, maar als haar exvriend een van de verdachten blijkt te zijn zal ze haar relatie met hem en met grijze magie opnieuw moeten
deﬁniëren.
De duivelkolonie James Rollins 2011-10-01 Het Amerikaanse continent herbergt een eeuwenoud geheim in
dit zevende deel van de Sigma Force-serie van James Rollins. De waarheid zal alles veranderen... In De
duivelkolonie, het zevende deel van de Sigma Force-avonturenthrillerreeks van bestsellerauteur James
Rollins, wordt in een verborgen grot diep in de Rocky Mountains een spectaculaire ontdekking gedaan:
honderden gemummiﬁceerde lijken in indiaanse kledij, vreemde dolken en een vervloekte schat. Dan vindt,
recht voor het oog van de toegestroomde media en protesterende indiaanse groeperingen, een ontploﬃng
plaats. Een bomaanslag? Painter Crowe, directeur van Sigma en zelf half indiaans, raakt persoonlijk
betrokken bij de zaak als zijn nichtje, die verdacht wordt van de aanslag én van grafroof, door een oude

event-group-adventure-1-david-lynn-golemon

4/4

Downloaded from talerka.tv on October 3, 2022 by guest

