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Templar Retribution Dave Crofts 2018-06-07 Templar Retribution is a
bloodthirsty historical drama, exploring unanswered questions raised
from the coronation of Pope Clement V to the abolition of the Templar
order and the existence of a new settlement of Templars. Fiction is linked
with fact supported with references to create the character of a Templar,
who cheats the French inquisitors of one last victim. His torturous
escape results in the chilling retribution by a hooded friar who eliminates
those responsible for the Templars' eradication. One by one, the
legalists, the Pope, and King Philip IV are removed, leaving France and
the church in chaos. The friar escapes to England where in the hamlet of
Marnham, Nottinghamshire, he joins a previously unknown settlement of
Templars. The Inquisition arrive to a flooded and famine-ravaged
Lincolnshire intending the consumption of the Templars' wealth and
lands, where the friar is recognised. They are met with a challenge.
Knights Templar Daniel Roberts 2015-03-12 After centuries of hiding in
secret societies the Knights Templar have gained prestige and power
over the western world, but a new power has risen out of the ashes of the
Great War and Fascism now threatens the free world. With many great
leaders and world powers supporting the rise and power of Mussolini the
League of Nations must turn to an ancient, free, and accepted Order. The
Royal Arch and the Knights Templar are sent to Italy to end the conflict
between Mussolini and the Socialist Party before the conflict spreads
across Europe and reignites the the chaos of war.
De Verrader Paul Beatty 2017-03-09 Welkom in Dickens, Californië, een
getto aan de zuidelijke rand van Los Angeles. Een armoedig plaatsje. Zo
armoedig dat men het bestaan ervan uit schaamte verbergt - letterlijk,
want de staat Californië besluit het getto niet langer op de kaart te
zetten. Vlak voordat die beslissing wordt genomen, wordt de vader van
de Afro-Amerikaanse ik-figuur, die de achternaam Me draagt, na een
woordenwisseling met de politie doodgeschoten. De hoofdpersoon besluit
zijn woede en frustratie in te zetten - niet om de moord op zijn vader te
wreken, maar om het onrecht dat zijn woonplaats is aangedaan recht te
zetten. Me krijgt een briljante ingeving: het 'resegregeren' van Dickens.
Aanvankelijk is het een groot succes, maar het plan dreigt te mislukken
als blanke leerlingen toegang eisen tot een gesegregeerde school. Me
raakt verwikkeld in een enorme rechtszaak: Me versus de Verenigde
Staten van Amerika. De Verrader is een unieke mix van cynisme en
optimisme, komedie en tragedie. Paul Beatty's roman is satire en
aanklacht ineen. De eenentwintigste-eeuwse westerse maatschappij
wordt hier subtiel en soms hilarisch blootgelegd in haar pijnlijkste,
absurdste en meest racistische kanten. Paul Beatty (1962) werd in Los
Angeles geboren en schrijft proza en poëzie. Hij is de eerste Amerikaan
die de prestigieuze Britse Man Booker Prize in ontvangst mocht nemen,
eind 2016. Hij woont in New York. 'De meest badass eerste honderd
pagina's van een Amerikaanse roman die ik in tijden heb gelezen. Het
onderstrepen van de goede stukken heb ik maar opgegeven, omdat mijn
arm pijn begon te doen.' - The New York Times 'Hoe meer je van Beatty
leest, hoe slimmer je wordt.' - The Guardian 'De Verrader is een van de
belangrijkste Amerikaanse romans die er in de eenentwintigste eeuw
geschreven zijn.' - Los Angeles Times
The Mice Templar IV: Legend #14 Bryan J.L. Glass 2014-10-15 "KARIC
THE MANY" Possessed by the Red Ant god, Karic's long-prophesied
doom becomes reality as the would-be savior of the mice becomes an
instrument of vengeance for the great demon lord Donas the Nathair! On
the very brink of restoration, the Templar find themselves trapped
between the insatiable hunger of The Many...and the unstoppable insect
Guardians of the Dusk and Dawn! PLUSÉHAMMER OF THE GODS
returns to Image Comics in a three-part story: "HANDS OF THE DWARF"
by MICHAEL AVON OEMING and MARK WHEATLEY. The mythical
Rattatosk the squirrel that lives in the World Tree provokes a war, and
uses the cursed Modi to do it!
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Graphic Novels: A Guide to Comic Books, Manga, and More, 2nd
Edition Michael Pawuk 2017-05-30 Covering genres from
action/adventure and fantasy to horror, science fiction, and superheroes,
this guide maps the vast and expanding terrain of graphic novels,
describing and organizing titles as well as providing information that will
help librarians to build and balance their graphic novel collections and
direct patrons to read-alikes. • Introduces users to approximately 1,000
currently popular graphic novels and manga • Organizes titles by genre,
subgenre, and theme to facilitate finding read-alikes • Helps librarians
build and balance their graphic novel collections
Arcane Chaos Joey W. Hill 2022-06-15 When Death pays a visit to
Ramona’s shop, it seems only polite to invite him in. Particularly when he
has intense green eyes and can kiss like that… A Grim Reaper knows
how and when every living thing will die. But Silas can’t see Ramona’s
death. It’s one of many reasons the Chaos witch intrigues him. But when
a dire threat to a single soul calls him away, it reveals something is out
to destroy the order of life and death in the world. The only one who
might be able to help him untangle the snarl of Fates’ loom might be the
woman whose power—the very make of her soul—is the antithesis of
order. If they survive the evil that wants to destroy everything that
matters to them both, Ramona wonders if she’s finally found the male
who won’t run from who and what she is. Suddenly the term “Death is
the only certainty in life,” isn’t a threat—it’s a promise.
Lift Linwood Barclay 2020-08-11 Een huiveringwekkend verhaal; even de
lift pakken zal nooit meer hetzelfde zijn! Maandag. Vier mensen stappen
in een lift in Manhattan. Ze drukken op de knop voor hun verdieping,
maar de lift klimt door naar de top, waar hij een paar seconden pauzeert
– voordat hij valt. Recht naar beneden, tot hij te pletter slaat. Het lijkt
een gruwelijk ongeluk. Maar op dinsdag vindt er opnieuw een incident
plaats, in een andere wolkenkrabber. En op woensdag weer. In New York
– een van de meest verticale steden ter wereld – breekt chaos uit. Dit kan
geen toeval zijn. Dit is een koude, berekenende poging de stad te
terroriseren. En het werkt: kantoorwerknemers weigeren nog naar hun
werk te gaan en hulpdiensten rukken niet meer uit voor oproepen op
hoge etages. Wie zit hierachter? Hebben deze dodelijke sabotageacties
iets te maken met het lijk zonder vingers dat werd gevonden? In een race
tegen de klok proberen twee ervaren rechercheurs en een journalist de
antwoorden te vinden voordat de nieuwste, en hoogste, woontoren van
de stad op donderdag feestelijk wordt geopend. Lift in de pers ‘In Lift
overtreft Barclay zichzelf met een filmwaardig verhaal, een plot vol
verbijsterende verrassingen – en een zeer bevredigend einde.’ The Wall
Street Journal
Hyperion Dan Simmons 2014-09-05 Op de verre planeet Hyperion, waar
de technologische kennis van de achtentwintigste eeuw nauwelijks is
doorgedrongen en de wetten van de Hegemonie der Mensheid hun
geldingskracht verliezen, loert de Shrike. Door sommigen als een
godheid vereerd, door anderen als een monster gevreesd. In het dal van
de Tijdtombes, waar geheimzinnige monumenten terug in de tijd reizen
met een boodschap uit de toekomst, wacht de Shrike iedereen op. Terwijl
het heelal door oorlogen wordt verscheurd en de mensheid door de
barbaarse Ousters wordt bedreigd, maken zeven pelgrims hun laatste
reis naar de Tijdtombes, op zoek naar antwoorden op de grote
levensvragen en het mysterie van de Shrike. Elk van hen heeft zo zijn
eigen reden voor deze tocht, ook de verrader in hun midden... Dan
Simmons, onder meer winnaar van de World Fantasy Award, heeft zijn
veelzijdige talent meerdere malen bewezen met prijswinnende
sciencefiction en horror-fantasyromans. Hyperion werd bekroond met de
Hugo Award en de Locus Award. 'Zonder enige twijfel een meesterwerk.'
Tor.com `Dit verhaal zal net als een levendige droom verbazen en
boeien. TwistedSciFi.com
Het eeuwige vuur Ken Follett 2017-09-12 Het laatste deel in de
magistrale Kingsbridge-saga Het eeuwige vuur is, met zijn setting in een
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van de meest turbulente en revolutionaire periodes in de Europese
geschiedenis, een van Folletts spannendste en meest ambitieuze boeken
ooit. Geknipt voor zowel nieuwe lezers als voor trouwe fans van de
Kingsbridge-saga, die begon met de bestsellers Pilaren van de aarde en
Brug naar de hemel. De pers over deKingsbridge-boeken ‘Liefde en haat,
trouw en verraad komen samen in dit vuistdikke epos met een uiterst
actueel thema. Dit is binge-lezen in optima forma.’ AD Magazine****
‘Follett overtreft zichzelf.’ Vrij Nederland ‘De hoofdpersonen stappen
ongemerkt het brein van de lezer binnen en ze beklijven. Puur
leesgenot.’ Utrechts Nieuwsblad ‘Ken Follett brengt een voorbij tijdperk
tot leven; kleurrijk, hartstochtelijk, soms grandioos, soms miserabel,
altijd tumultueus.’ Opzij ‘Groots en briljant... Een fantastisch episch
verhaal vol met ongelooflijke personages. Cosmopolitan
Held van Rome Douglas Jackson 2015-04-23 Voor fans van de
Vespasianus-serie! 'Als ik Conn Iggulden of Simon Scarrow was, zou ik
enigszins bezorgd zijn door de komst van Douglas Jackson.' - The
Scotsman De grip van Rome op Britannia begint te verzwakken. Het
Romeinse Rijk gaat gebukt onder de last van zijn eigen omvang en de
kosten die dit met zich meebrengt. Keizer Nero heeft zijn blik daarom
van de verafgelegen buitenpost afgewend, met als gevolg dat het volk er
zich begint te roeren. De Romeinse wreedheid en uitbuiting heeft de
Britse onderdanen kwaad gemaakt en hun strijdlustige leidster Boudicca
zal de stammen leiden in een oorlog tegen de onderdrukker. Tegenover
Boudicca's rijzende opstand staat Romeins tribuut Gaius Valerius
Verrens, bevelhebber van de veterane legionairs die bij Keulen gelegerd
zijn. Een gewelddadige gebeurtenis doet de smeulende Britse haat
ontbranden in een vurige oorlog. Keulen zal de eerste stad zijn die het
vuur van Boudicca's wraak aan de schenen gelegd krijgt en Valerius
moet zijn veteranen verzamelen in een ultieme poging de stad te redden.
De Da Vinci code Dan Brown 2016-09-08 'De Da Vinci Code heeft een
verpletterende indruk op me gemaakt. Het is niet alleen spannend van
begin tot eind, maar ook erg leerzaam.' Mordin, Scholieren.com De Da
Vinci Code is een van de beroemdste thrillers aller tijden. Een
bloedstollend avontuur waarin je meteen van alles opsteekt van
geschiedenis, kunst en geloof. Voor deze speciale jeugdeditie heeft Dan
Brown zijn verhaal bewerkt en ingekort. Professor Robert Langdon loopt
in Parijs een afspraak mis met een medewerker van het Louvre; die blijkt
kort daarvoor te zijn vermoord. Voor de politie is Langdon de
belangrijkste verdachte. Geholpen door Sophie Neveu slaat Langdon op
de vlucht. Hij weet dat de conservator aanwijzingen heeft achtergelaten
die alleen hij kan ontcijferen. Met Neveu begint hij een speurtocht naar
de reden van de moord. Maar de politie en de moordenaar zitten hun op
de hielen... Dan Browns wereldberoemde boeken, De Da Vinci Code, Het
Bernini Mysterie (Angels & Demons) en Inferno, zijn verfilmd.
The Templar Legacy Steve Berry 2006-02-21 The ancient order of the
Knights Templar possessed untold wealth and absolute power over kings
and popes . . . until the Inquisition, when they were wiped from the face
of the earth, their hidden riches lost. But now two forces vying for the
treasure have learned that it is not at all what they thought it was–and its
true nature could change the modern world. Cotton Malone, one-time top
operative for the U.S. Justice Department, is enjoying his quiet new life
as an antiquarian book dealer in Copenhagen when an unexpected call to
action reawakens his hair-trigger instincts–and plunges him back into the
cloak-and-dagger world he thought he’d left behind. It begins with a
violent robbery attempt on Cotton’s former supervisor, Stephanie Nelle,
who’ s far from home on a mission that has nothing to do with national
security. Armed with vital clues to a series of centuries-old puzzles
scattered across Europe, she means to crack a mystery that has
tantalized scholars and fortune-hunters through the ages by finding the
legendary cache of wealth and forbidden knowledge thought to have
been lost forever when the order of the Knights Templar was
exterminated in the fourteenth century. But she’s not alone. Competing
for the historic prize– and desperate for the crucial information
Stephanie possesses–is Raymond de Roquefort, a shadowy zealot with an
army of assassins at his command. Welcome or not, Cotton seeks to even
the odds in the perilous race. But the more he learns about the ancient
conspiracy surrounding the Knights Templar, the more he realizes that
even more than lives are at stake. At the end of a lethal game of
conquest, rife with intrigue, treachery, and craven lust for power, lies a
shattering discovery that could rock the civilized world–and, in the wrong
hands, bring it to its knees. BONUS: This edition contains an excerpt
from Steve Berry’s The King's Deception and a Cotton Malone dossier.
De verdwenen orde Steve Berry 2019-04-23 Steve Berry – De
verdwenen orde (The Lost Order), voor de fans van Dan Brown en Ken
Follett. Ridders van de Gouden Cirkel was het grootste geheim
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genootschap in de Amerikaanse geschiedenis. Ze vergaarden miljarden
aan gestolen goud en zilver, wat door het hele land verborgen werd. Nu,
ruim honderdvijftig jaar later zijn twee nazaten van de Ridders op zoek
naar de schatten. Cotton Malone raakt betrokken op een manier die hij
niet had kunnen voorzien. Via de achterkamers van het Smithsonian
instituut, de bossen in Arkansas tot de bergen in Nieuw Mexico; de jacht
op een lang verloren schat is niet zonder gevaar, vooral nu politiek
Washington zich erin mengt... De boeken van Steve Berry wordt alom
geprezen vanwege hun rijkdom aan historische details en de grondige
research. ‘Steve Berry leert je bij elk boek weer veel over de
geschiedenis en hij combineert dat met een ongekende vaart en
spanning.’ David Baldacci
Templar Series Dimitri Flynn 2014-09-26 Templar Series is a compilation
of all three Templar novels, The Templar Solution, The Templar
Rendition, The Smoke of Satan and is a prelude to a new organization,
CHAOS, that continues the Templar fight into the 21st Century.
De muziek van de stilte Patrick Rothfuss 2015-02-16 De Universiteit, een
beroemd bastion van kennis, trekt de knapste koppen aan om de
mysteries te ontrafelen van verlichte wetenschappen als alchemie. Diep
onder de bedrijvige zalen ligt een complex van verlaten kamers en oude
gangen. In het hart van dat labyrint woont Auri. Ooit studeerde Auri aan
De Universiteit, maar nu zorgt ze voor de onderwereld. Ze heeft geleerd
dat sommige geheimen beter met rust gelaten kunnen worden. Want nu
ze de scherpe rationaliteit van De Universiteit niet langer accepteert,
kan ze voorbij de oppervlakte kijken, en ziet ze subtiele gevaren en
verborgen namen.
Val der titanen Ken Follett 2013-03-26 In 1911 verandert de wereld
voorgoed. Arbeiders laten zich niet langer onderdrukken, vrouwen eisen
hun rechten op, de rijke aristocratie kan haar macht niet langer
handhaven. En overal fluisteren diplomaten elkaar woorden in die het lot
van miljoenen mensen over de hele wereld zullen veranderen. Aan de
vooravond van de Eerste Wereldoorlog proberen acht mensen hun weg in
hun roerige wereld te vinden. Ieder op hun eigen manier dragen zij bij
aan een titanenstrijd die zijn weerga niet kent...
De Talisman Sir Walter Scott 2018-12-21 De Talisman is een onderdeel
van het tweeluik `Vertellingen van de kruisvaarders‘ van Sir Walter
Scott, die gezien wordt als de uitvinder van de historische roman. De
Talisman speelt zich af tijdens de Derde Kruistocht in de twaalfde eeuw
in het Midden-Oosten. We volgen de schotse ridder Kenneth die zich te
midden van geweld, politieke intriges, romantiek en verraad. Maar de
belangrijkste rollen zijn die van de Schotse koning Richard I
Leeuwenhart en de sultan Saladin, die in al hun verschillen soms
onverwachte kwaliteiten in elkaar naar boven halen. De Schot Walter
Scott (1771-1832) schreef poëzie en korte verhalen, maar is vooral
bekend geworden om zijn historische romans, een literair genre waarvan
hij de uitvinder is. Scotts historische romans houden zich ofwel bezig met
de Schotse geschiedenis ofwel zijn in de (continentale) geschiedenis van
Engeland gesitueerd. De Waverly-romans, waaronder Ivanhoe (1820),
Kenilworth (1821) en Quentin Durward (1823) de bekendste zijn, zijn
voorbeelden van het laatste.
Chaos Capers Dimitri Flynn 2014-09-09 The Chaos Team was formed and
funded by the New Knights Templar to confront the nefarious forces of
evil in the 21st Century. The TEAM responds to current events and
resolves them in ways they only can do. This Caper book addresses the
Benghazi Episode and the ISI Gambit, the hijacked Malaysian jetliner.
The Temple and the Stone Katherine Kurtz 2016-07-05 During the
fight for Scotland’s independence, the mystical Order of the Knights
Templar battles ancient evil and a treacherous king in this gripping
alternate history. A powerful order of warrior monks forged in the fires
of the Crusades during the twelfth century, the legendary Knights
Templar did not vanish entirely following their failed campaigns in the
Holy Land. Having attained great power and arcane skill, they withdrew
from the public eye but remained hidden in the shadows, prepared to do
battle against the enemies of Christianity and the adherents of the old
malevolent gods. Now, these noble defenders of the faith recognize
Scotland as the next battleground, foretold in dreams and visions, as
legendary Scottish heroes William “Braveheart” Wallace and Robert the
Bruce take up arms against the forces of the English King Edward I in
the terrible Anglo-Scottish War. Charged with establishing their holy
fellowship’s temple in the disputed land, loyal knights Arnault de Saint
Clair, the French cleric, and Torquil Lennox of Scottish birth arrive in the
midst of the bloody conflict to help prevent the conquest of Scotland and
assure the ascension of its rightful liege. But the magical stone upon
which every Scottish king must be crowned has been drained of its
mystical power, and only an extreme sacrifice can revive the magic. A
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perilous endeavor must be undertaken to stem the supernatural evil that
is growing amidst the chaos in the land as a powerful Pictish shaman
attempts to raise the ancient pagan gods from the darkness to feed on
blood and terror. Coauthors of the acclaimed Adept historical fantasy
series, Katherine Kurtz and Deborah Turner Harris imagine an alternate
history that will appeal to fans of the occult, Scottish history, and the
fabled Knights Templar.
De gehangene van Dartmoor Michael Jecks 2013-07-30 In het 14e
eeuwse Devon worden weggelopen horigen meedogenloos gestraft als ze
door hun heer werden gepakt. Maar als Peter Bruther de havezaat van
sir William Beauscyr ontvlucht, stelt hij zich onder bescherming van de
Engelse koning. Als Bruther opgehangen wordt aangetroffen, moet
baljuw Simon, bijgestaan door de voormalige tempelridder sir Baldwin,
onderzoek doen naar deze koelbloedige moord. Als er vervolgens nog
twee moorden worden gepleegd, zijn alle ingrediënten aanwezig voor
een ijzingwekkende climax. In zijn reeks misdaadromans rond sir
Baldwin en Simon Puttock weet Michael Jecks een spannend plot te
combineren met een levendige beschrijving van het laat-middeleeuwse
Engeland. Spanning voor thriller- en fantasy liefhebbers! Verschenen in
deze reeks: De laatste tempelridder, De heks van Wefford, De gehangene
van Dartmoor, Het mooie lijk, Het lijk zonder hoofd, Het zevende gebod,
Moord in het klooster en De dood van de erfgenaam.
The Light of the Grail Mark Murray 2015-02-04 The Templars are the
guardians and protectors of the descendants of Jesus against the line of
Judas. The descendants of Judas, influenced and possessed by evil, are
trying to eradicate the lineage of Jesus. The Templars continue their
search for the Holy Grail, the living heir of Jesus. Amidst it all, a
mysterious man named Kane also searches for the heir. Who will reach
the Holy Grail first? If the descendants of Judas do, then the world will be
plunged into fire, darkness and chaos. No one knows what will happen if
Kane finds the heir. Can the Templars find and save the Grail and the
world?
The Order of the Sword Christopher JB. 2020-02-13 A butterfly flaps its
wings, and on the other side of the world a hurricane is formed. If only
Rohan Frith could be certain of the choices before him—anything that
could help him understand more about the mysterious organization that
has turned his world to chaos. Rohan is a disillusioned young print
presser whose curiosity has drawn him into the world of the occult. A
series of strange events leads him to delve into a shadowy order, and
medieval fantasy now intermingles with his modern life in secretive and
inexplicable ways—mysterious sightings of monks, a poster request at
work for a deserter, and the appearance of ancient parchments. Through
these connections to ancient conquered holy lands, he finds himself on
an unimaginable adventure, thereby gaining unexpected insight into the
world around him. A tale of mystery, action, and misadventure, this novel
moves between the modern and the medieval as it tells the story of a
young man’s journey toward mystical truths.
Het pionnenspel Steve Berry 2020-05-01 Cotton Malone onderzoekt
een zaak uit de start van zijn carrière waarin gekeken werd of een
conflict tussen FBI en het ministerie van justitie de basis vormde voor de
moord op Dr. Martin Luther King. Het pionnenspel (The Bishop's Pawn)
van Steve Berry verscheen vijftig jaar na de moord op Dr. Martin Luther
King Jr. 50 jaar na de moord op Dr. Martin Luther King Jr, moet Cotton
Malone de waarheid achterhalen over wat er werkelijk gebeurde in
Memphis op 4 april 1968. Het brengt hem terug naar het begin van zijn
carrière waarin hem gevraagd werd een zaak te onderzoeken waarbij de
FBI tegenover het ministerie van justitie kwam te staan. Lag deze vete,
waarin FBI-baas J. Edgar Hoover een hoofdrol had, aan de basis van de
moord op Dr. King? De boeken van Steve Berry worden alom geprezen
vanwege hun rijkdom aan historische details en de grondige research.
‘Een zeer indrukwekkende what if-thriller over een van de belangrijkste
historische figuren in van de 20e eeuw.’ Associated Press
Templar Heresy James Wasserman 2017-08-08 A tale of initiation,
adventure, and romance set within the medieval Crusades • Shares in
novel form the mystical rituals and techniques of the Nizari Ismailis (the
legendary Assassins) communicated to selected Knights Templar during
the Crusades • Shows how the Gnostic traditions of the Cathars and
Nizaris were blended to become the core of the “heretical” doctrines for
which the Templars were later condemned • Sheds light on the
contemporary conflict between Islam and the West and offers a natural
path of reconciliation between these disparate cultures Set within the
dramatic tableau of the medieval Crusades, this story of initiation,
adventure, and romance follows members of the Knights Templar and
Assassins as they discover a mystical tradition with the potential to unify,
protect, and liberate humankind--the very heresy for which the Knights
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Templar were later condemned. The tale begins with a young Persian
student, Sinan, as he witnesses his teacher deliver the heretical Qiyama
proclamation, seeking to abolish Islamic religious law in favor of a more
mystical approach to spirituality. After completing his initiation into the
revolutionary doctrines and practices of the Assassins--also known as the
Nizari Ismailis or Hashishim--Sinan is appointed head of the Nizaris in
Syria. Years later, after Sinan has become a wise and respected leader,
he encounters Roland de Provence, a young member of the Knights
Templar. Impressed by his courage and intelligence, Sinan selects him
for initiation into the Nizari tradition. As readers follow Sinan and Roland
through the process, they experience firsthand the transmission of these
secret teachings and the paranormal, even magical powers of the
Assassin adepts. Roland braves hashish journeys, mystical rituals, and
divine epiphanies, as well as sexual awakening at the hands of Sinan’s
beautiful consort Aisha. When Roland completes his education with
Sinan, he vows to share the Nizari teachings with his fellow Templars.
However, he is met with strong opposition from his Templar commander,
and factions within the Order quickly arise. As we follow Roland to
southern France, we witness how he blends the Cathar and Nizari
traditions to form the core of the “heresy” for which the Templars were
later arrested and condemned. Now an outlaw, hunted by his Templar
brethren, Roland is forced to choose between the beliefs with which he
was raised and the realizations of his own personal truths. Bringing to
life the historical truths of his expertly researched bestseller The
Templars and the Assassins, James Wasserman artfully traces the
evolution of the Western Esoteric Tradition during the fertile cultural
interactions of the Crusades. His story also sheds light on the modern
conflict between Islam and the West--which began a thousand years ago-and offers a natural path of reconciliation between our disparate
cultures.
Where Were You Before The Tree of Life? Volume 7 Peter R. Farley
Nile Chaos Michael P. Spradlin 2018-08 The PJs are dispatched to Africa
to provide humanitarian relief after massive flooding along the Nile.
When their efforts are thwarted by local War Lords, the PJs must go on
the offensive to bring food and medical attention to the local people. See
a video interview with the author and discover more titles in the series
when you scan the book with the free Capstone 4D augmented reality
app.
Templar Kenneth Brooks 2016-09-13 Lone Wolfe lived in the modern
world which happens to include forces who could destroy it. He also
happens to have unusual talents that makes him the perfect defender.
World of Warcraft: Chronicles of War Christie Golden 2010-12-07
Over the eons, an endless struggle between the forces of order and chaos
has shaped the world of Azeroth and its inhabitants. The orcish Horde’s
violent invasion of the Eastern Kingdoms stands as one of history’s most
tumultuous periods. Through the Burning Legion’s demonic
machinations, the once-noble orcs were transformed into a nearly
unstoppable foe and let loose upon Azeroth’s unsuspecting denizens. Yet
even in the face of the Horde’s unparalleled fury, brave heroes risked
everything to rise up in defense of the . . . Rise of the Horde: Before the
savage orcs began their rampage across Azeroth, they were a proud
shamanic race native to the world of Draenor. The cunning demon
Kil’jaeden saw lethal potential in the clan-based orcs, and thus he set
about molding them into the Horde—a single, brutal force driven by an
all-consuming thirst for destruction. But the foul demonic magic that
granted the Horde its immense strength began consuming the orcs from
within, ultimately threatening to destroy everything that they once were.
The Last Guardian: Long ago a group of magi known as the Council of
Tirisfal was formed to fight a secret war against the sinister demons of
the Burning Legion. To this end, the council imbued a single champion
with enormous power to act as the world’s guardian. Medivh was one
such Guardian of Tirisfal, and he was expected to be the greatest who
had ever lived. Yet he was destined to follow a much darker path. From
birth a mysterious evil had tainted the core of his being, and his
subsequent struggle against the darkness within himself would
precipitate the orcish Horde’s invasion of Azeroth . . . and change the
world forever. Tides of Darkness: During the First War, the orcish Horde
laid waste to the once-great human kingdom of Stormwind. From the
ashes of this terrible defeat, however, hope emerged. Anduin Lothar,
Champion of Stormwind, rallied the survivors of his ruined homeland and
valiantly led them to Lordaeron in the hopes of uniting the human
nations into a mighty Alliance that could stand against the Horde and its
ruthless new leader, Orgrim Doomhammer. Yet as formidable as Lothar
believed the Alliance would be, many humans feared that no force would
ever be capable of stopping the Horde’s merciless onslaught. Beyond the
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Dark Portal: In the aftermath of the Second War between orcs and
humans, the Dark Portal, a gateway connecting Azeroth to Draenor, was
destroyed. The orcs, however, did not abandon their lust for war. Led by
the mysterious orc shaman Ner’zhul, a fresh wave of Horde fighters
flooded into Azeroth. Even more unsettling was that small bands of orcs
intent on something other than mere conquest began scouring Azeroth
for powerful artifacts desired by their sinister leader. To counter the
Horde’s dark schemes, only one option remained for the Alliance: a
suicide mission into the orcs’ ruined homeworld of Draenor.
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.
De Da Vinci code Dan Brown 2009 Robert Langdon, een Amerikaanse
kunsthistoricus, wordt verdacht van moord in het Louvre, wat hem
dwingt via cryptische aanwijzingen de ware schuldige te vinden. Vanaf
ca. 16 jaar.
Een Venetiaans geheim Ian Caldwell 2008 Een student raakt bezeten
van een waardevol, cryptisch en tot nu toe onontcijferbaar Italiaans boek
uit de 15e eeuw.
Ridder Robyn Young 2010-02-09 Vriendschap, passie en oorlog in de tijd
van de kruistochten Will Campbell is de zoon van een ridder van de Orde
van de Tempeliers. Voordat hij zelf toe mag treden tot de Tempel wacht
hem een lange en zware beproeving als leerling van de strenge Sir
Everard. Terwijl hij probeert te overleven in de harde leerschool van de
Tempel wordt Will geconfronteerd met een gevaar lijk mysterie rond
Everard en zijn verboden gevoelens voor Elwen, de onafhankelijke jonge
vrouw die hij maar niet uit zijn hoofd kan zetten. Ondertussen groeit in
het Oosten de macht van de voormalige slaaf Baibars. Deze
meedogenloze krijger en briljante strateeg is de grootste generaal en
leider van zijn tijd en heeft maar één doel: hij zal niet rusten tot zijn volk
is bevrijd van de Europese bezetters van zijn thuisland. Ridder van de
Tempeliers is het eerste onvergetelijke deel van Will Campbells
avontuurlijke strijd om een man van eer te worden temidden van oorlog,
passie, politieke intriges en verraad.
Order in Chaos Jack Whyte 2009-08-06 The new Templar novel from the
USA Today bestselling author On the morning of October 13, 1307, every
Templar knight in France is arrested by the order of King Philip IV, who
then seizes all the Order's assets and set the Inquisition against them.
Warned of the plot, Sir William St. Clair flees from France with the
Temple's treasure, several hundred knights, and the widow Lady Jessica
Randolph to seek sanctuary in Scotland. There, with his men deprived of
everything they valued and held dear at home, he will lead them into
battle as Templar Knights one last time in defiant support of a king who
is not their own, but who has earned their trust.
De laatste tempelridder Michael Jecks 2013-07-30 Na twee jaar van
overvloedige regenval en misoogsten maken roversbenden het platteland
van Devonshire onveilig. De baljuw van Lydford Castle staat machteloos.
Als op een dag het verkoolde lijk van Harold Brewer wordt gevonden,
ziet hij geen aanleiding om te denken aan moord. Maar sir Baldwin denkt
er anders over. Hij gaat op onderzoek uit en al snel stapelen de bewijzen
van moord zich op. En dan wordt er nog een tweede afschuwelijke moord
gepleegd In zijn reeks misdaadromans rond sir Baldwin en Simon
Puttock weet Michael Jecks een spannend plot te combineren met een
levendige beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland. Spanning
voor thriller- en fantasy liefhebbers! Lees meer over sir Baldwin en
Simon: De laatste tempelridder, De heks van Wefford, De gehangene van
Dartmoor, Het mooie lijk, Het lijk zonder hoofd, Het zevende gebod,
Moord in het klooster en De dood van de erfgenaam.
Waarheid Peter Temple 2021-04-26 Inspecteur Stephan Villani vindt het
lichaam van een dode jonge vrouw met gebroken nek in een glazen
badkuip. Ieder spoor van de dader ontbreekt en de huisbaas weigert mee
te werken met het onderzoek. Tot Villani’s verrassing worden kort
daarna drie verminkte lichamen gevonden. Was dit het werk van dezelfde
dader? Villani staat voor een raadsel, terwijl ook de politiek zich met de
wrede zaak bemoeit. Vroeger was zijn werk zijn lust en zijn leven, maar
hij begint steeds meer te twijfelen over zijn identiteit en de bedorven
wereld waarin hij leeft. Weet hij de waarheid, achter de moordzaak en
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voor zichzelf, te achterhalen? Peter Temple (1946 - 2018) was een
succesvolle Australische thrillerschrijver en journalist. Zijn boekenreeks
over de advocaat Jack Irish zijn het populairst met onder andere ‘Kwade
schuld’, ‘Zwart tij’ en ‘Dood punt’. Ook de thriller ‘Waarheid’ heeft grote
bekendheid gekregen waar hij tevens een Miles Franklin Award voor
heeft ontvangen. Temple is in Australië zeer geliefd om zijn
misdaadromans en is drie keer bekroond met de Ned Kelly Award, de
hoogste Australische prijs in de thriller categorie.
Queen Sardine in Kitten Chaos Kate Willis-Crowley 2015-08-06 When
Ivy's friend Kei suggests that they camp out overnight, Ivy is nervous
about sleeping outside in a dark garden. But brave Queen Sardine
promises to keep guard outside their tent all night! As the camping
sleepover looms Ivy starts to worry, though, and Queen Sardine is
worried too: Big Molly has upset the other cats on Kipper Street by
eating from their bowls and muttering to herself. Why is she behaving so
strangely? Camping out is wonderful and the girls have great fun . . .
until the campers are woken by frightening noises in the night. Her
Majesty investigates, only to discover that Big Molly has given birth to
four gorgeous kittens! One of them has wandered off and may have
tumbled into the badger set. Is Queen Sardine brave enough to help find
the lost kitten? A sweet, playful and gorgeously illustrated story about
friendship, bravery and kittens.
03 Knights Templar Order In Chaos Jack Whyte 2012-04-03 On Friday
the 13th of October, 1307, Sir William St. Clair faces the end of the
Order. Philip IV has arrested every Templar, seized the Order's assets,
and burnt their Grand Master at the stake. But the Temple secrets must
continue to be protected; so as their world falls apart, a few brave men
undertake the dangerous task of smuggling the sacred treasure out from
under the nose of a vengeful king. St. Clair flees to Scotland, where he
leads the surviving Templars as they train in secrecy for a return to
France. But St. Clair has grown disillusioned with the old Templar ways,
and after taking his men into battle one last time as Temple Knights, he
leads the survivors away in search of another legend, the fabled land that
lies beyond the Western Ocean. Merica.
De schemering en de dageraad Ken Follett 2020-09-15 Ken Follett heeft
ontelbare trouwe fans, en van al zijn boeken is de Kingsbridge-saga toch
wel het populairst 997 na Christus. Engeland wordt van twee kanten
belaagd, in het westen door Wales en in het oosten door de Vikingen.
Gerechtigheid is ver te zoeken en geweld en wetteloosheid zijn aan de
orde van de dag. De koning staat machteloos en de chaos regeert. In
deze turbulente tijden raken de levens van drie mensen onlosmakelijk
verbonden met elkaar en met een klein gehucht dat later Kingsbridge zal
worden genoemd. Het dorp van een jonge botenbouwer wordt
geplunderd door de Vikingen en hij vlucht met zijn familie naar een
ander dorp om daar een nieuw leven op te bouwen. Een Normandische
edelvrouw volgt haar geliefde echtgenoot naar Engeland, maar realiseert
zich al snel dat de gewoonten in haar nieuwe land heel anders zijn dan ze
gewend is, en dat iedereen op brute wijze vecht om de macht. Een jonge
monnik droomt ervan zijn bescheiden abdij ooit tot een roemrijk centrum
van kennis en geleerdheid te verheffen. Alle drie raken ze tegen hun wil
betrokken bij de machinaties van een bisschop die meedogenloos streeft
naar macht en rijkdom, en niets geeft om de levens van de gewone
mensen.
MLA International Bibliography of Books and Articles on the Modern
Languages and Literatures 1983 Vols. for 1969- include ACTFL annual
bibliography of books and articles on pedagogy in foreign languages
1969Unholy Alliance Peter Levenda 2019-11-15 In June of 1979, Peter
Levenda flew to Chile—then under martial law—to investigate claims
that a mysterious colony and torture center in the Andes Mountains held
a key to the relationship between Nazi ideology and its post-war survival
on the one hand, and occult ideas and practices on the other. He was
detained there briefly and released with a warning: “You are not
welcome in this country.” The people who warned him were not Chileans
but Germans, not government officials but agents of the assassination
network Operation Condor. They were also Nazis, providing a sanctuary
for men like Josef Mengele, Hans-Ulrich Rudel, and Otto Skorzeny. In
other words: ODESSA. Published in 1995, Unholy Alliance was the first
book in English on the subject of Nazi occultism to be based on the
captured Nazi archives themselves, as well as on the author’s personal
investigations and interviews, often conducted under dangerous
conditions. The book attracted the attention of historians and journalists
the world over and has been translated into six languages. A later edition
boasts the famous foreword by Norman Mailer. How did occultism come
to play such an important role in the development of Nazi political
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ideology? What influence did such German and Austrian occult leaders as
Lanz von Liebenfels and Guido von List have over the fledgling Nazi
party? What was the Thule Gesellschaft, and who was its creator, Baron
von Sebottendorf? Did the Nazi high command really believe in
occultism? In astrology? In magic and reincarnation? This is a new and
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expanded edition of the original text, with much additional information
on the rise of extremist groups in Europe, Latin America, Asia, and the
United States and the esoteric beliefs that are at their foundations. It is
the first book in a trilogy that includes Ratline and The Hitler Legacy.
This is where it all began.
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