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As recognized, adventure as competently as experience very nearly lesson, amusement, as capably as concord can be gotten by just checking out a books A German Requiem Bernard Gunther 3 Philip Kerr next it is not directly done, you could
agree to even more as regards this life, on the order of the world.
We offer you this proper as competently as easy artifice to acquire those all. We offer A German Requiem Bernard Gunther 3 Philip Kerr and numerous books collections from fictions to scientific research in any way. among them is this A
German Requiem Bernard Gunther 3 Philip Kerr that can be your partner.

Als de doden niet herrijzen Philip Kerr 2016-01-16 Voor de lezers van John Le Carr en Robert Harris Als de doden niet
herrijzen was VN-thriller van het jaar Berlijn 1934. De nazi’s zijn anderhalf jaar aan de macht en de stad bereidt zich
voor op de Olympische Spelen van 1936. Sinds zijn gedwongen ontslag bij de politie is Bernie Gunther als priv detective
in dienst van het beroemde Adlon hotel. Hier raakt hij na de ontdekking van twee lijken, dat van een zakenman en een Joodse
bokser, betrokken bij de activiteiten van twee hotelgasten. De een is een linkse journaliste die Amerika wil bewegen de
Spelen in Berlijn te boycotten; de ander een Duits-Joodse gangster, die de Spelen wil gebruiken om zichzelf en de maffia te
verrijken. Bernie komt op het spoor van een veelomvattend netwerk, dat uit is op de grote sommen geld die de nazi’s bereid
zijn te spenderen om daarmee het ‘nieuwe’ Duitsland aan de wereld te kunnen tonen. Het is een complot dat zijn effect pas
twintig jaar later sorteert, in het Cuba van voor de revolutie. De pers over de boeken van Philip Kerr ‘Behoort tot het
beste wat ooit op thrillergebied is verschenen!’ de Volkskrant ‘Een perfecte mix van fictie en geschiedenis.’ VN Detective en
Thrillergids ‘Op ingenieuze wijze weet Kerr de twee verhaallijnen te verweven.’ Het Parool ‘Kerrs fameuze mix van goed
gerechercheerde, gruwelijke realiteit en fictie werkt in dit boek wederom uitstekend.’ Trouw
Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften 2001 With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's
Titel-catalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken 2000 Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in Belgi
uitgegeven.
Book Review Digest 1992
Gramophone Classical Catalogue 1985-03
A German Requiem Philip Kerr 2015-11-01 'For Christmas, I would like all of Philip Kerr's Berlin Noir novels.' Sam
Mendes, Guardian 'Philip Kerr is the contemporary master of the morally complex thriller...' New York Observer The
third in Philip Kerr's universally loved 'Berlin Noir' trilogy, A German Requiem sees detective Bernie Gunther enter the
new and terrifying world of post-war Vienna. In the bitter winter of 1947 the Russian Zone is closing ever more
tightly around Berlin. So when an enigmatic Russian colonel asks Bernie Gunther to go to Vienna, where his ex-Kripo
colleague Emil Becker faces a murder charge, Bernie doesn't hesitate for long. Despite an unsavoury past, Gunther is
convinced that the shooting of an American Nazi-hunter is one crime Becker didn't commit. But Vienna is not the peaceful
haven Bernie expects it to be. Communism is the new enemy, and with the Nuremberg trials over, some strange alliances
are being forged against the Red Menace - alignments that make many wartime atrocities look lily-white by comparison.
Vividly evoking the atmosphere of postwar Vienna, A Germen Requiem brings all Philip Kerr's pace and mordant wit to
the tangle of guilt, suspicion, and double-dealing that laid the foundations for the Cold War.
Lektuurgids 1994
Ik weet wie je bent Alice Feeney 2019-05-28 Ik weet wie je bent is een verslavende psychologische thriller boordevol
twists voor de liefhebbers van B.A. Paris en S.J. Watson. Aimee Sinclair: de actrice die iedereen denkt te kennen, alleen
weet men niet waarvan. Behalve ik. Ik weet precies wie je bent, waar je vandaan komt en wat je hebt gedaan. Je echtgenoot
is vermist en de politie denkt dat je iets verbergt. Voor je werk doe je je altijd voor als iemand anders, je bent een
professionele leugenaar. Maar dat is niets nieuws voor je, toch? Want ik weet dat je al eerder loog. Je hebt altijd
gelogen. En de leugens die we onszelf vertellen, zijn de gevaarlijkste leugens van allemaal. Een psychologische thriller
boordevol plotwendingen waarvan de haren je te berge rijzen en je hartslag versnelt. De briljante nieuwe pageturner van
de bestsellerauteur van Soms lieg ik.
Schwann Compact Disc Catalog 1988-03
Een Berlijnse kwestie Philip Kerr 2019-12-05 Bernhard Gunther, door iedereen Bernie genoemd, is een voormalige
politiefunctionaris en werkt sinds kort voor zichzelf als priv detective. Hij wordt benaderd door een rijke zakenman die de
roofmoord op zijn dochter en schoonzoon wil oplossen. Dit is Bernies eerste zaak en die neemt vrijwel direct
angstaanjagende proporties aan als hij betrokken raakt bij een schandaal met twee wel heel bekende en beruchte
hoofdrolspelers: Hermann G ring en Heinrich Himmler. Door zijn zoektocht naar de waarheid raakt hij steeds verder
verstrikt in de duistere wereld van Duitslands hoogste militaire en politieke rangen en blijkt ook zijn eigen leven niet meer
zeker...
Vergeven en vergeten Philip Kerr 2018-05-07 De nieuwe Bernie Gunther! Liefhebbers van John Le Carr en Robert Harris
houden ook van Philip Kerr ‘Behoort tot het beste wat er ooit op thrillergebied is verschenen!’ de Volkskrant M nchen,
1957. Na verschillende carri res in de loop der jaren werkt Bernie Gunther nu voor een verzekeringskantoor. Het is een
logische stap: zowel politieagenten als verzekeraars zijn erbij gebaat leugenaars te ontmaskeren, en Bernie Gunther kan
wat dat betreft bogen op een schat aan ervaring. Bernie wordt naar Athene gestuurd om een claim voor een gezonken
schip van een Duitser te onderzoeken. Als hij ontdekt dat het schip in kwestie ooit toebehoorde aan een Griekse Jood die
werd gedeporteerd naar Auschwitz, is hij ervan overtuigd dat dit geen ongeluk was, maar wraak. Dan wordt de Duitser
dood gevonden, vermoord. De Griekse politie haalt Bernie over om te assisteren bij het moordonderzoek en hij wordt
wederom meegezogen in de zwarte geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de deportatie van de Joden van
Thessaloniki. Europa is bereid om de vijandschap met Duitsland aan de kant te zetten, maar minstens
n persoon in
Griekenland lijkt daar niet klaar voor te zijn... De pers over Pruisisch blauw ‘Een perfecte mix van fictie en geschiedenis.’
VN Detective en Thrillergids ‘Op ingenieuze wijze weet Kerr de twee verhaallijnen te verweven.’ Het Parool ‘Kerrs fameuze
mix van goed gerechercheerde, gruwelijke realiteit en fictie werkt in dit boek wederom uitstekend.’ Trouw ‘Kerr blijkt
wederom tot de absolute wereldtop te behoren.’ Thrillzone.nl ‘Weer een bloedstollend avontuur.’ Leeskost.nl
Transfermaand Philip Kerr 2015-01-15 Scott Manson is assistent-trainer van een Londense voetbalclub in de Premier
League. De eigenaar is de bepaald niet brandschone, maar steenrijke Oekra ense oligarch Viktor Sokolnikov en de club
wordt geleid door de Portugese trainer Joao Zarco. Als de flamboyante Zarco vlak voor een belangrijke thuiswedstrijd
tegen Newcastle United verdwijnt en dood in het stadion wordt teruggevonden, blijkt het in de club om meer te gaan dan
alleen voetbal. Zarco heeft een oneindige lijst vijanden, onder wie veel spelers bij wie hij door zijn grote mond veel kwaad
bloed heeft gezet. Sokolnikov zit niet te wachten op een diepgaand onderzoek naar zijn zaken en probeert de teugels in
handen te houden door Scott een lucratief voorstel te doen: als hij erachter kan komen wie de moord heeft gepleegd,
wordt hij Zarco’s opvolger.
Wolken boven Berlijn Chloe Aridjis 2010-05-19 Tatiana is haar dominante Mexicaanse familie ontvlucht en vestigt
zich in Berlijn. Wanneer ze voor de teruggetrokken historicus dr. Weiss gaat werken, wordt haar bestaan complexer en
gevaarlijker. Via Weiss ontmoet ze Jonas, een meteoroloog die als kind in de ddr troost vond in het voortdurend
veranderen van de wolken, en die nu Tatianas leven onherroepelijk verandert. Met humor en mededogen leidt Chloe Aridjis
ons door Berlijn, door appartementen en caf s, door een overvolle metro waar een als oude vrouw verklede Hitler
verschijnt, door een ondergrondse kegelbaan van de Gestapo waar de scores nog op de muren staan.
Library Journal 1991 Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a special section:
School library journal, ISSN 0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Also issued separately.
Een stille vlam Philip Kerr 2011-10-07 1950. Bernie Gunther is met vele Duitse landgenoten naar Buenos Aires
uitgeweken, waar alleen de hoofdcommissaris van de politie zijn identiteit kent. Dan wordt een jong meisje vermoord onder
gruwelijke omstandigheden, die verdacht veel lijken op die van de laatste zaak waar Bernie aan werkte in Duitsland en die
hij nooit wist op te lossen. Het hoofd van de geheime politie vermoedt dat de moordenaar moet worden gezocht onder een
van de duizenden ex-nazi’s die na 1945 in Argentini zijn neergestreken. Wie anders dan Bernie Gunther kan hij vervolgens
om hulp vragen? In de zoektocht naar de dader komt Bernie meer te weten dan waar de Argentijnse geheime dienst op had
gerekend. Opnieuw een indrukwekkende thriller met Bernie Gunther in de hoofdrol, in een verhaal dat zich deels afspeelt in
het vooroorlogse Duitsland, maar voor het grootste deel in het Argentini van de jaren vijftig, toen Juan en Evita
Peron op het hoogtepunt van hun macht waren.
De hand van God Philip Kerr 2016-09-14 Coach Scott Manson staat met zijn team voor een nieuwe uitdaging: levend
terug in Londen komen De spelers van London City zijn klaar voor de wedstrijd tegen Olympiacos in Athene. Scott
Manson houdt zijn spelers strak in de hand: geen alcohol, geen bezoeken aan nachtclubs en ook vrouwen zijn verboden. Na
de match vliegen ze terug voor de cruciale wedstrijd in het Silvertown Dock-stadion. Scott had geen rekening gehouden
met een dodelijk ongeval op de grasmat. Bekim Develi, de sterspeler van City, stort halverwege de wedstrijd neer en staat
nooit meer op. De autoriteiten hebben echter hun handen vol aan de stakingen, rellen en crisis die Griekenland teisteren en
zitten niet te wachten op een onderzoek. Scott zal de waarheid zelf moeten achterhalen – en snel ook, want de competitie
wacht. De pers over Transfermaand ‘Met deze nieuwe reeks mikt Kerr op twee zeer verschillende doelgroepen: de
voetbalfanaten die zelden een boek lezen en de al of niet voetbalminnende thrillerlezer. Geen van beide worden ze
teleurgesteld.’ Vrij Nederland ‘Hij schrijft... hij scoort!’ Mail on Sunday ‘Mooie thriller, met grafische grapjes, veel
bekende namen en een mooi plot.’ Maarten Moll, Het Parool
Grijs verleden Philip Kerr 2011-10-07 ‘Een man werkt niet voor zijn vijanden, tenzij hij weinig te kiezen heeft.’ Aldus Bernie
Gunther. Het is 1954 en Bernie is op Cuba, waar hij aan een gevaarlijke klus probeert te ontkomen. Hij chartert een
bootje, maar helaas wordt hij opgepikt door de Amerikaanse kustwacht en belandt voor de zoveelste keer in een
gevangeniscel. Na uitgebreid verhoor wordt hij naar Berlijn gebracht. Daar krijgt hij de keuze voorgelegd tussen spioneren
voor de Franse geheime dienst of veroordeeld worden voor moord. Zijn nieuwe baan is eenvoudig. Hij moet krijgsgevangenen
verwelkomen die naar Duitsland terugkeren, en daarbij uitkijken naar een specifiek persoon: een Franse oorlogsmisdadiger en
lid van de Franse SS, die zich heeft uitgegeven voor een Duitse Wehrmacht-officier. De Fransen willen niets liever dan op
meedogenloze wijze afrekenen met deze man. Maar intussen dreigt Bernies eigen verleden als krijgsgevangene hem op volkomen
onverwachte wijze in te halen.
BBC Music Magazine 1998
German Requiem Philip Kerr 2016-03-17 'One of the greatest anti-heroes ever written' LEE CHILD The war may be over,
but the remnants of the Nazis are still causing trouble for Bernie Gunther - a hard-boiled noir thriller for fans of
Raymond Chandler and John le Carr In postwar Vienna, the term 'peace' is relative - the Americans, British and
Russians govern the city in an uneasy truce, and the main difference is that now it's the Soviet secret police making
people disappear rather than the Nazis. When Bernie is asked by a high-ranking Soviet official to clear an old Kripo
colleague's name of the murder of an American officer, he quickly realises he's in over his head. Bernie's ex-colleague
Becker was working for a secret society of Nazi hunters, tracking down and executing war criminals who faked their
own deaths to escape the noose at Nuremberg. Infiltrating the group, Bernie finds himself face to face with men he
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thought he'd never see again. They've cheated justice once - now Bernie must see that they don't get away a second time.
Het monster van M nchenAnne Marie Schenkel 2010-05-10 M nchen, eind jaren dertig. De stad is gehuld in een zoete en
zinnelijke droom vol verwachtingen. Ook Kathie droomt van de toekomst en probeert de beperkende werkelijkheid van het
plattelandsleven te ontvluchten. Velen zijn haar voorgegaan en verloren geraakt in de hectiek van de stad en het
stadsleven, maar haar zal dat niet overkomen. Toch? Krachtig en mooi is ze. Maar met haar donkere haren doet ze ook
denken aan de vrouw die in M nchen en omgeving sinds enige tijd vermist wordt. De duivel is al onderweg en zal niet rusten
voor hij zijn bestemming heeft bereikt.
Pruisisch blauw Philip Kerr 2017-05-24 Philip Kerr staat op eenzame hoogte met John le Carr Historische thriller van
topklasse waarin het priv verblijf van Hitler centraal staat 1956 Bernie Gunther is op de vlucht. Erich Mielke, hoofd
van de Oost-Duitse Stasi, had hem opgedragen een kennis te vergiftigen, maar zijn geweten heeft het gewonnen van zijn
missie. Nu moet hij Mielke telkens een stap voor zijn om in leven te blijven. De man die hem moet binnenbrengen is een excollega en Bernie moet automatisch denken aan de laatste klus die ze samen hebben geklaard. In 1939 werden ze door
Reinhard Heydrich op Hitlers verblijf de Berghof ontboden om een moord op te lossen. Als de F hrer erachter zou komen
dat zijn huis een plaats delict was, zouden de consequenties levensgroot zijn. Hoewel er meerdere landen en zeventien jaar
zitten tussen de moord in de Berghof en zijn huidige hachelijke situatie, leiden de twee situaties tot misschien wel Bernies
vreemdste lotgevallen tot nu toe. Want Bernie zal moeten erkennen dat hij nog ongedane zaken heeft in zijn vaderland. De
pers over de boeken van Philip Kerr: ‘Het historische perspectief, gecombineerd met de altijd heerlijk fulminerende Bernie
Gunther en de excellente stijl van Kerr maken zijn boeken zo goed.’ Het Parool ‘Terecht de hemel in geprezen.’ de Volkskrant
‘Kerr stijgt in de Gunther-reeks ver boven de gemiddelde thrillerschrijver uit.’ VN Detective en Thrillergids ‘Philip Kerr
schrijft de beste crimeboeken ter wereld.’ The Daily Beast
March Violets Philip Kerr 2004-07-27 THE FIRST NOVEL IN PHILIP KERR’S ACCLAIMED HISTORICAL MYSTERY
SERIES When private investigator Bernie Gunther agrees to track down some stolen jewels, his search takes him down
the dangerous streets of pre-World War 2 Berlin and into the path of the most influential players in Nazi Germany…
Wisecracking cop turned private investigator Bernie Gunther specializes in missing persons, and as the Third Reich’s
power has grown, Bernie has become a very busy man. But as he takes on cases involving millionaire industrialists,
stolen diamonds, and Hitler’s most powerful cronies, Bernie finds himself mired in the brutality and corruption of a
country on the brink of war. Hard-hitting, fast-paced, and richly detailed, March Violets is noir writing at its
blackest and best.
De een van de ander Philip Kerr 2012-12-12 De een van de ander werd door de Volkskrant en NRC Handelsblad
uitgeroepen tot beste thriller van het jaar Liefhebbers van John Le Carr en Robert Harris houden ook van Philip Kerr
M nchen, 1949: een stad waar schimmige handel, hebzucht en vluchtende oorlogsmisdadigers samen komen. Ook na de
oorlog is het een plek vol verraad. Priv detectives krijgen heel wat onfrisse zaken aangeboden, zoals het uitwissen van
iemands naziverleden en het uitzoeken van claims op geroofde goederen. Het vervult Bernie Gunther met afschuw – maar
zorgt ook voor geld in zijn portemonnee. Dan wordt hij ingehuurd door een vrouw wier echtgenoot, een
oorlogsmisdadiger, is verdwenen. Ze wil graag de bevestiging dat hij dood is. Het lijkt een eenvoudige klus, maar in
naoorlogs Duitsland is niets eenvoudig en is niets wat het lijkt te zijn. De pers over de boeken van Philip Kerr ‘Behoort
tot het beste wat ooit op thrillergebied is verschenen!’ de Volkskrant ‘Een perfecte mix van fictie en geschiedenis.’ VN
Detective en Thrillergids ‘Op ingenieuze wijze weet Kerr de twee verhaallijnen te verweven.’ Het Parool ‘Kerrs fameuze mix
van goed gerechercheerde, gruwelijke realiteit en fictie werkt in dit boek wederom uitstekend.’ Trouw ‘Kerr blijkt wederom
tot de absolute wereldtop te behoren.’ Thrillzone.nl ‘Weer een bloedstollend avontuur.’ Leeskost.nl
Boekblad 1999
Talking Book Topics 2010
De man zonder adem Philip Kerr 2013-06-17 Berlijn, een maand na de verpletterende nederlaag bij Stalingrad in de winter
van 1943. Bernie Gunther werkt voor het Bureau Oorlogsmisdaden van de Wehrmacht. Volgens Hitler is Duitsland aan
de winnende hand, maar het leger weet wel beter. Het moreel is laag, de discipline in gevaar. Een massamoord op Poolse
officieren zou een signaal zijn aan de troepen: vecht of sterf. Maar zijn de geruchten waar? Bij uitzondering willen de
Wehrmacht en minister van propaganda Goebbels hetzelfde: onweerlegbaar bewijs van Russische gruweldaden. De
generaals hopen dat het de overwinnaars milder zal stemmen over Duitse oorlogsmisdaden. Goebbels wil er de eenheid van
de geallieerden mee ondermijnen. Beide partijen zijn het erover eens dat het onderzoek moet worden geleid door een
professional. Incompetentie en traineren zijn contraproductief. Dus vertrekt Bernie naar Smolensk, waar de waarheid
ondergeschikt is aan propaganda...
Berlijnse trilogie Philip Kerr 2013-01-16 Prachtige gebonden jubileumeditie met stofomslag en leeslint vanwege 75 jaar
Boekerij ‘Een perfecte mix van fictie en geschiedenis.’ VN Detective en Thrillergids De Berlijnse trilogie omvat de eerste drie
verhalen met Bernie Gunther in de hoofdrol, een van de meest geroemde fictieve priv detectives ter wereld: Een Berlijnse
kwestie, Het handwerk van de beul en Een Duits requiem. Berlijn, jaren dertig. Voormalig politieagent Bernie Gunther dacht
dat hij alles wel had gezien. Totdat hij als priv detective aan de slag gaat en elke nieuwe zaak hem verder doet
wegzinken in de grimmige excessen van de nazi-subcultuur. Nu, na de oorlog, te midden van de vervallen keizerlijke pracht en
praal in Wenen, ontdekt Bernie een nalatenschap die de oorlogsmisdaden doet verbleken. In de pers ‘Kerrs fameuze mix van
goed gerechercheerde, gruwelijke realiteit en fictie werkt uitstekend.’ Trouw ‘Een perfecte mix van fictie en geschiedenis.’
VN Detective en Thrillergids ‘Kerrs stijl is intelligent en literair. Zijn boeken behoren simpelweg tot het beste wat het
thrillergenre te bieden heeft.’ NRC Handelsblad ‘Kerrs thrillers zijn moderne klassiekers.’ Simon Sebag Montefiore ‘Kerr
weet in zijn boeken spanning, geschiedenis n humor te combineren tot een bijzonder smakelijke mix.’ HHHHH Noordhollands
Dagblad
The Whole Story John E. Simkin 1996 This work is the only comprehensive guide to sequels in English, with over
84,000 works by 12,500 authors in 17,000 sequences.
Winterdood Rennie Airth 2011-10-12 Londen, 1944. Op een ijskoude winteravond wordt een Pools meisje, Rosa Nowak,
op brute wijze vermoord. Voor de politie, die het al druk genoeg heeft met de bloeiende zwarte markt in oorlogstijd, is dit
een schokkende maar schijnbaar willekeurige misdaad. Waarom zou iemand een onschuldige vluchtelinge vermoorden? Maar
bij de voormalige politie-inspecteur John Madden komt het misdrijf extra hard aan. Rosa werkte op zijn boerderij en het
gaat Madden aan het hart dat hij haar niet voldoende bescherming heeft geboden. Zijn oud-collega's van Scotland Yard
buigen zich over de zaak maar komen nauwelijks verder met de weinige aanwijzingen die ze hebben. Hun enige aanknopingspunt
wijst naar het vasteland van Europa. Maar aangezien er oorlog woedt op het gehele continent, is het zeer de vraag of
ze de moordenaar in de kraag kunnen vatten voordat hij opnieuw toeslaat.
The Publishers Weekly 1992
St. James Guide to Crime & Mystery Writers Jay P. Pederson 1996 Provides information on the most influential Englishlanguage writers of the crime and mystery genre. Each entry includes author biographies; complete bibliographies; lists
of critical studies; locations of manuscripts; the writer's own comments on his or her work, when available; and an
essay written by an expert of the genre.
De schaduw van de stilte Philip Kerr 2016-05-09 Zoals eerder in Praag fataal en Grijs verleden schrijft Kerr zowel
over nazi-Duitsland als over de Koude Oorlog. Het is winter en de Rivi ra is leeg en een beetje treurig. Sinds de oorlog
heeft Bernie Gunther verschillende baantjes gehad. Nu is hij in het befaamde Grand H tel du Cap-Ferrat de conci rge die
alles kan ritselen, zelfs een bridgepartner voor misschien wel de rijkste en beroemdste auteur ter wereld: William
Somerset Maugham. Maar Maugham wil ook advies van Bernie. Hij wordt gechanteerd, misschien vanwege zijn
onorthodoxe levensstijl. Of misschien omdat hij voor de Britse geheime dienst heeft gewerkt, want de chanteurs zijn
spionnen...
De vrouw van Zagreb Philip Kerr 2015-11-25 In de zomer van 1943 wordt Bernie Gunther bij Goebbels ontboden. Omdat
hij een onplezierige klus in Smolensk tot een goed einde bracht, heeft hij er nog een verdiend. Goebbels wil dat ‘zijn’
Babelsberg Studio’s Hollywood overtreffen. Hij bemoeit zich overal mee en legt het aan met actrices. Zijn nieuwste ster,
Dalia Dresner, wier vader kort geleden spoorloos is verdwenen, weigert nog mee te werken. Ze dreigt terug te gaan naar
haar man in Zwitserland en haar fantastische filmcarri re te vergooien. Bernie denkt dat ze gewoon van Goebbels af wil,
maar houdt wijselijk zijn mond. Hij bezoekt de femme fatale, die zegt dat hij naar Zagreb moet. En dat is nog maar het begin
van alle ellende waar ze hem bij betrekt...
American Book Publishing Record 2005
World Authors 1990-1995 Clifford Thompson 1999 Offers biographical sketches of 320 writers' lives and works,
including novelists, playwrights, poets, historians, biographers, critics, and philosophers.
Berlin Jack Holland 1998
CD Review 1992
Praag fataal Philip Kerr 2012-03-28 September 1941. Wanneer Bernie Gunther van het Oostfront terugkeert naar
huis, treft hij een onherkenbaar veranderd Berlijn aan. De verduistering, de voedselrantsoenering, de RAF, een moordenaar
die de S-Bahn onveilig maakt en Tsjechische terroristen maken tezamen het leven zeer onaangenaam. Toch pakt hij zijn oude
baan bij de afdeling Moordzaken weer op en begint een affaire met een leuke jongedame. Maar Bernie is gedwongen alles per
direct uit zijn handen te laten vallen wanneer de nieuwe Reichsprotector van Bohemen en Moravi , Reinhard Heydrich, hem
op nogal dwingende wijze uitnodigt om een weekend door te brengen in diens landhuis in Praag. Het is een uitnodiging die
Bernie graag bespaard was gebleven – vooral wanneer hij erachter komt dat de andere gasten allemaal kopstukken van
de SS en de SD zijn. Het weekend ontspoort vrijwel meteen doordat er een dode wordt gevonden in een kamer die van
binnenuit op slot was. Bernie wordt uitverkoren om zijn onderzoeksvaardigheden in te zetten bij het oplossen van dit
raadsel. En als hij faalt, weet hij wat er op het spel staat: niet alleen zijn eigen loopbaan, maar ook de reputatie van
Heydrich. En die houdt niet van gezichtsverlies...
Berlin Noir Philip Kerr 1994-01-01 Now in one volume—the first three novels in Philip Kerr’s New York Times
bestselling historical mystery series starring hard-boiled detective Bernie Gunther... “A Chandleresque knight errant
caught in insane historical surroundings. Bernie walks down streets so mean that nobody can stay alive and remain
truly clean.”—John Powers, Fresh Air (NPR) Ex-policeman Bernie Gunther thought he'd seen everything on the streets of
1930s Berlin. But then he went freelance, and each case he tackled sucked him further into the grisly excesses of Nazi
subculture. And even after the war, amidst the decayed, imperial splendour of Vienna, Bernie uncovered a legacy that
made the wartime atrocities look lily-white in comparison... This collection includes: MARCH VIOLETS THE PALE
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