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OMSCHRIJVING

Twee tragedies die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland plaatsvonden zijn nooit ontraadseld: het
Engelandspiel en het dramatische fiasco van de slag om Arnhem. Op 7 februari 2004 verweet een
woendende prins Bernhard Tomas Ross in een open brief dat hij hem van verraad beschuldigde. In deze
zinderede roman geeft Tomas Ross de prins postuum het schokkende antwoord.In de vroege ochtend van
17 september 1944 begon operatie Market Garden, de grootste luchtlandingsoperatie van de Tweede
Wereldoorlog. Maar de geallieerde luchtlandingen bij Arnhem en Nijmegen, bedoeld om snel door te
kunnen stoten naar Berlijn, werden een fiasco vanwege de onverwacht sterke Duitse tegenstand. Een
bloedbad was het gevolg.Nooit is de plotselinge concentratie van Duitse troepen bij Arnhem volledig
verklaard, en wie wie heeft verraden. Vaststaat dat de Duitse Sicherheitsdienst twee dagen vóór de aanval
was geïnformeerd door de Nederlandse verrader Chris Lindemans, alias King Kong. Ook is zeker dat
Lindemans kort daarvoor te gast was in het hoofdkwartier van Prins Bernhard, opperbevelhebber van de
Nederlandse strijdkrachten. Maar waarom heeft Bernhard altijd volgehouden dat hij King Kong pas op 22
september 1944 voor het eerst heeft ontmoet?In King Kong komt Engelandvaarder en geheim agent Daan
Kist er na bijna vijf jaar achter wie in het gevolg van de Prins in opdracht van zowel Londen als Berlijn de
oorlog een totaal andere wending wilden geven, en ontdekt hij waarom King Kong een jaar na de
bevrijding het zwijgen moest worden opgelegd. Een razend spannende roman en de ontraadseling van een
complex en ongelooflijk complot.Tomas Ross is onder meer auteur van de uiterst succesvolle thriller
Omwille van de troon. Drie van zijn romans werden bekroond met de Gouden Strop, waaronder in 2003
De zesde mei, Ross' veelgeprezen bestseller over de moord op Pim Fortuyn, die werd verfilmd door Theo
van Gogh onder de titel 06 05. In Voor Koningin en Vaderland waagt Tomas Ross zich aan een unieke
onderneming: een driedelige serie thrillers (De dubbelganger, De anjercode en King Kong) over
vredespogingen en verraad in de Tweede Wereldoorlog.'Ross is op stoom. Een verleidelijk, plausibel
historisch verhaal. Verplichte kost voor oorlogsvorsers en historisch geïnteresseerden.' NRC
Handelsblad'Eenzaam aan de top in de Nederlandse misdaadliteratuur' – Vrij Nederland Over De
dubbelganger'Dat belooft wat. De dubbelganger is deel 1 van Ross-trilogie, en staat meteen als een huis.'
TrouwOver De anjercode:'De anjercode is een spannende actiethriller en Ross? beste historische roman.'
Het Parool'Hij vervlecht realiteit en fictie op een onnavolgbare manier met elkaar.' Crimezone
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Wien Neêrlands bloed ... Voor vorst en vaderland. 3. Stort uit dan, broeders, eens van zin, ... Voor land en
Koningin! (2x) 3.

King Kong : het verraad van Arnhem. ... Dubbelspion Christiaan Lindemans, alias King Kong, ... Voor
koningin en vaderland, dl. 3:

Common Knowledge Series Voor Koningin en Vaderland. Series: ... 3 (show numbers) ... Chris "King
Kong" Lindemans. Related places. Londen, ...
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