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Yeah, reviewing a ebook Code Of The Illuminati The Antisocial Conspiracy Annotated
Conspiracy Of Illuminati could be credited with your close associates listings. This is
just one of the solutions for you to be successful. As understood, completion does not
suggest that you have fantastic points.
Comprehending as competently as contract even more than new will present each
success. neighboring to, the broadcast as skillfully as insight of this Code Of The
Illuminati The Antisocial Conspiracy Annotated Conspiracy Of Illuminati can be taken
as with ease as picked to act.

Mind Control, World Control Jim Keith 1997 Details the technology of mind control,
discusses early C.I.A. experiments, and explores related topics including cults,
conspiracies, UFOs, and alien abductions
Ontmoeting Leo Smelt 2021-03-24 Pastorale bezoeken afleggen, het is mooi,
dankbaar, spannend en soms zwaar om te doen. Dit boek wil pastorale bezoekers
inspireren, nieuwe ideeën aanreiken en laten leren van anderen. Voor twintig pastorale
doelgroepen en situaties geven de auteurs drie tot vijf fijngevoelige
casusbeschrijvingen, met reflectie en een gebed. Het boek stimuleert en inspireert zo
nieuwe en ervaren bezoekers, werkt drempelverlagend en geeft inzicht in het eigen
handelen. Aart Peters is gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk in Nederland en
voorheen diaconaal consulent. Leo Smelt was werkzaam als zendingspredikant in Peru
en is nu protestants predikant in Voorthuizen.
Antisemitisme hier en nu Deborah Lipstadt 2019-01-24 De Amerikaanse historica
Deborah Lipstadt kreeg grote bekendheid door de rechtszaak die tegen haar was
aangespannen door een Holocaust-ontkenner en waar zij als de grote winnaar
uitkwam. De laatste jaren ziet zij wereldwijd een nieuw antisemitisme opkomen. Keren
we terug naar de periode van giftige haat uit de jaren 30? Lipstadt laat op overtuigende
wijze zien dat die vergelijking (gelukkig) niet opgaat maar waarschuwt tegelijkertijd voor
een nieuw soort antisemitisme met potentieel net zo’n destructieve kracht. In
Antisemitisme hier en nu bespreekt Lipstadt de sterke opkomst van het rechtse

nationalisme, het islamitische extremisme en anti-Israëlische retoriek. Ze legt
verbanden met de toegenomen ontkenning van de Holocaust, het bagatelliseren van
antisemitisme door de links-liberale elite en de toenemende anti-Joodse houding onder
de jeugd.
Joods leven in de Middeleeuwen Israel Abrahams 1991
Het maatschappelijk verdrag, of Beginselen der staatsinrichting Jean-Jacques
Rousseau 1995 Standaardwerk van de Franse filosoof (1712-1778) over de
grondslagen van de politieke theorie.
De tempel en de loge Michael Baigent 1989 Studie naar de manier waarop de
vrijmetselarij rituele en mystieke elementen van de Orde der Tempeliers in zich kan
hebben opgenomen.
Parnassia Josha Zwaan 2011-04-29 Een joods meisje duikt onder bij een christelijk
gezin en vervreemdt van haar eigen familie en tradities In 1942 wordt de
jodenvervolging in Nederland steeds grimmiger. De kleine Rivka wordt onder-gebracht
bij een domineesgezin in Zeeland, ver weg van haar eigen wereld. Wanneer haar vader
na de bevrijding op de stoep staat, herkent ze hem niet meer, en ze blijft in Zeeland.
Pas als ze later zelf kinderen krijgt, komt er een stroom aan onderdrukte gevoelens en
herinneringen los, met als dramatisch resultaat dat ze afstand neemt van haar gezin.
Jaren later vertelt Rivka haar dochter hoe het zo ver heeft kunnen komen dat zij haar
kinderen in de steek liet zonder ooit nog om te kijken. Parnassia is een ontroerend

verhaal over een moeder-dochterrelatie, identiteit en de vernietigende werking van een
geheim.
Founding Fathers, Secret Societies Robert Hieronimus 2005-12-28 An exploration of
the influence of secret societies on the formative documents and symbols of the United
States • Reveals the Founding Fathers’ spiritual vision for America as encoded in the
Great Seal • Traces the influence of the Iroquois League of Nations upon the
Constitution • Exposes the deep connections the Founding Fathers had with the
Freemasons and other secret societies All children growing up in America learn who
the Founding Fathers were. Most, however, never learn of the founders’ connections to
the Freemasons, the Rosicrucians, and other esoteric orders. In Founding Fathers,
Secret Societies Robert Hieronimus investigates these important connections and how
their influence can be traced throughout our most significant national documents and
symbols, especially the Great Seal. He reveals in detail how the reverse of the Great
Seal--which appears on the back of the one-dollar bill--is a blueprint that conveys the
secret destiny of America. By understanding the kabbalistic meaning of the Great
Seal’s reverse, he shows how our current era presents unique opportunities for the
fulfillment of our Founding Fathers’ spiritual vision.
Lionel Lincoln, of: De belegering van Boston James Fenimore Cooper 1838
De hermetische cirkel Miguel Serrano 1975
Verlaat me nooit Harold Robbins 2021-04-26 Zal Brad Rowan ooit de zware top in de

New Yorkse zakenwereld bereiken? Het enige wat in deze wereld telt, is hoeveel
centen je op je bankrekening hebt staan. Met eerlijkheid en respect kom je nergens!
Brad barst uit elkaar van ambitie en heeft altijd honger naar meer macht, vrouwen en
geld. Langzamerhand raakt hij verstrikt in een web van leugens, hebzucht en blinde
lust, waardoor hij alles dreigt te verliezen, inclusief zichzelf. ‘Verlaat me nooit’ is
Robbins’ indringende verhaal over een man die altijd meer wil, maar niet lijkt te vatten
wat hem diep van binnen gelukkig maakt. De in New York geboren Harold Robbins
(1916-1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750
miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32 talen. In
1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele
expliciete seksuele passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook
werden maar liefst twaalf romans verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de
hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt
Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn
ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park
Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel
sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan
bod zoals prestige, geld en macht.
Heerlijke nieuwe wereld Aldous Huxley 2015-09-15 De Toekomstroman par excellence.
De in een verre toekomst gesitueerde wereld waarin seksuele voortplanting is

vervangen door de productie van ‘baby’s in flessen’ (bij ons ingeburgerd als invitrofertilisatie) is inmiddels in meerdere opzichten profetisch gebleken. Huxleys
denkbeelden vormen een belangrijke bron van inspiratie voor onder anderen de
controversiële Franse schrijver Michel Houellebecq, met name voor diens roman
Mogelijkheid van een eiland.
God in de nieuwe natuurkunde Paul Charles William Davies 1984 De kwestie van het
bestaan van God, belicht vanuit kosmologie en moderne fysica door de Engelse
hoogleraar.
Lichaam van licht Jelmer Soes 2017-01-06 Na zijn middelbare schoolexamen gaat
Jonas studeren en op kamers wonen. Dat lijkt heel goed te gaan, maar hij besteedt ook
steeds meer tijd aan gamen. Hij wordt hoe langer hoe beter in het spelen van The Rift
en voelt zich in de virtuele wereld meer thuis dan in de echte. Hij verwaarloost zijn
studie, gaat niet meer naar zijn ouderlijk huis en liegt tegen iedereen om hem heen om
maar door te kunnen gamen. Een doorbraak als profgamer ligt binnen handbereik, dus
waarom zou hij ’s nachts nog slapen? Jelmer Soes is docent, schrijver en recensent.
Zijn debuut Risk werd enthousiast ontvangen: ‘origineel en aanstekelijk’ (de
Volkskrant), ‘een intrigerende jeugdroman die door het hoofd blijft spoken’
(jaapleest.nl). Slashboeken zijn boeken die geschreven zijn op basis van het
waargebeurde levensverhaal van een bijzondere jongere.
Wij zijn tijgers! Edward van de Vendel 2020-06-24 'Wij zijn tijgers!’ zeggen Tex en Max

tegen Wokkeltje. ‘Vanbinnen. Eigenlijk.’ ‘Wij zijn geen tijgers,’ zegt Wokkeltje. ‘Een
tijger heeft strepen en wij niet.’ Maar daar verzinnen Max en Tex wel iets op!
Onderzoek wijst uit dat kinderen het gelukkigst leren lezen als ze zelf naar een boek
grijpen. Tijgerlezenboeken leggen daarom nadruk op humor en spanning. Ze bieden
variatie in moeilijkheidsgraad en zijn geschikt om voor te lezen en zelf te lezen.
Het huis van mijn moeder Lynn Austin 2013-08-16 Nieuwe roman in de stijl van
bestseller Eva's dochters. Vier generaties vrouwen, elk op zoek naar een beter bestaan
dan dat van hun moeder. Vijfendertig jaar geleden verbrak Kathleen het contact met
haar familie - net als haar moeder en grootmoeder vóór haar deden, liet ze alles achter
zich en bouwde ze elders een nieuw bestaan op. Ogenschijnlijk heeft Kathleen alles
gekregen waarnaar ze verlangde: ze is gtrouwd met een zorgzame man, heeft een
geweldige dochter en komt in materieel opzicht niets te kort. Maar onder de
oppervlakte vertoont haar leven barsten en scheuren. De wonden van Kathleens jeugd
zijn nooit geheeld. Haar relatie met haar dochter staat onder druk, omdat Kathleen niet
weet hoe ze haar liefde moet tonen. Wanneer ze onverwacht wordt uitgenodigd om
haar familie te bezoeken, besluit ze het verleden onder ogen te zien en eindelijk te
spreken over alles wat ze al die jaren verzwegen heeft. Misschien kan ze in de keuzes
van haar moeder en grootmoeder de antwoorden vinden op haar vragen... en
misschien ligt daar ook de weg naar haar dochters hart.
Burgers Simon Schama 1989 De voorgeschiedenis van de Franse Revolutie, het

revolutiejaar 1789 en het verdere verloop tot het einde van de Terreur in 1794.
Na de missie Erwin Kamp 2012 Zelfhulpgids voor het omgaan met de fysieke, mentale,
emotionele en gedragsmatige reacties na deelname aan een uitzending.
Wie is er bang voor de voetbalzombies? Simon van der Geest 2016-10-18 Ramon
houdt van voetbal. Maar niet van verliezen. Over twee weken komt zijn vader kijken.
Dan moet zijn team winnen. Echt winnen. Maar hoe? Ze missen twee man! Dan vertelt
Nanie over zombies. Die helpen als je ze heel hard nodig hebt. En Ramon heeft hulp
nodig... Misschien kan het helemaal niet. Misschien is het maar een verhaal. Maar ik
geloof het. Ik wil het geloven. Want ik wil een zombie. Onderzoek wijst uit dat kinderen
het gelukkigst leren lezen als ze zelf naar een boek grijpen. Tijgerlezenboeken leggen
daarom nadruk op humor en spanning. Ze bieden variatie in moeilijkheidsgraad en zijn
geschikt om voor te lezen en zelf te leren lezen.
De vertroosting van de filosofie Anicius Manlius Severinus Boethius 2010
Overdenkingen in proza en poëzie over filosofische vraagstukken door de in ongenade
gevallen Romeinse ex-consul (480-524).
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.
Morgen is een ander land Michael de Cock 2017-02-21 ‘Kom,’ had mama gezegd. ‘We
vertrekken. Morgen vertrekken we.’ We hebben in zeven haasten onze spullen bij

elkaar gepakt. Hoe snel is dat, in zeven haasten? Dat is verschrikkelijk snel. Sneller
dan Messi kan rennen en sterren kunnen vallen. Sneller dan het licht. Zo snel dat we
nauwelijks de tijd hadden om afscheid te nemen. Een meisje en haar moeder stappen
in de donkere laadbak van een vrachtwagen, voor een lange, onzekere rit. Het lijkt wel
een ruimtecapsule op weg naar een onbekende planeet. Ze moeten er heel stil zijn.
Gelukkig is het meisje wereldkampioen in stil zijn. Dit e-book is alleen geschikt voor de
tablet. U kunt het niet lezen op een e-reader.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van
dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne
Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York,
wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop
zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een
van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in
als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden
Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor
Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een

voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Octavius Marcus Minucius Felix 1994 Filosofische dialoog van de vroegchristelijke
Latijnse schrijver (2e eeuw).
Matcha, the cookbook. Ediz. a colori Gretha Scholtz 2016
De slinger van Foucault Umberto Eco 2012-07-06 Drie redacteuren van een uitgeverij
in Milaan raken door manuscripten die zij onder ogen krijgen onafwendbaar verstrikt in
de gedachte dat er iets onvoorstelbaars gaande is op deze wereld. In een tijd waarin de
ratio en de automatisering hun triomfen vieren, beginnen zij verbanden te leggen
tussen tempeliers, partizanenstrijd, Braziliaanse umbanda's, Rozenkruisers, computers,
vrijmetselaars, stripfiguren en kabbala. Ze komen tot de ontdekking dat werkelijk alles
met elkaar samenhangt. Het lijkt een spel, totdat de eerste dode valt... Als het
vermoeden rijst dat occulte machten al eeuwenlang alles in het werk stellen om hun
Plan ten uitvoer te brengen, wordt het spel tot een beklemmende werkelijkheid.
Opgejaagd door het huiveringwekkende besef dat de geschiedenis slechts een
complot, een samenzwering van mysterieuze krachten is, worden ze steeds verder
meegesleurd in hun tocht langs de afgrond van de werkelijkheid. Umberto Eco werd in
1932 in Alessandria (Piemonte) geboren. Hij is hoogleraar semiotiek aan de universiteit
van Bologna en een van de grootste schrijvers van onze tijd. Eco is beroemd geworden
door zijn grote romans De naam van de roos, De slinger van Foucault, Het eiland van
de vorige dag, Baudolino en De mysterieuze vlam van koningin Loana. 'Het komt maar

weinig voor dat men in slechts enkele dagen een intieme relatie opbouwt met een
roman (...). Maar men kan ook verliefd worden op een boek, bij donderslag dus en
heldere hemel, zoals het hoort.' Herman Pleij, Haagse Post 'Ik ken weinig boeken die
mij op zo veel verschillende punten hebben geraakt. De slinger van Foucault is een
filosofisch bouwwerk, een boek over boeken, over taal en geschiedenis, het is een zeer
fijnzinnige psychologische roman met soms verbazingwekkend frivole erotische
passages, daarbij vaak ook nog heel humoristisch en spannend.' Henk Pröpper, NRC
Handelsblad
De Franse revolutie Noah Shusterman 2015-06-12 De Franse Revolutie was een van
de belangrijkste episodes uit de wereldgeschiedenis, vol met opzienbarende figuren en
dramatische gebeurtenissen. Zij toonde de mensheid op zijn best en zijn slechtst:
oprechte en nobele idealen ging hand in hand met machtswellust en ongeremde
bloeddorst. Shusterman komt met een frisse kijk op deze periode die nog altijd enorm
populair en relevant is. Een gedurfde interpretatie van de Franse Revolutie waarbij
religie en seksualiteit een cruciale rol speelden.
The Examiner 1864
Het Urantia Boek 2019-12-01 Het Urantia Boek, voor het eerst door de Urantia
Foundation gepubliceerd in 1955, presenteert ons de oorsprong, geschiedenis en
bestemming der mensheid. Het beantwoordt vragen over God, over het leven in het
bewoonde universum, over de geschiedenis en toekomst van deze wereld. En het

bevat een opbeurend verhaal over het leven en onderricht van Jezus. Het Urantia Boek
schets onze relatie met God de Vader. Alle mensen zijn de zonen en dochters van een
liefhebbende God en derhalve broers en zussen in de familie van God. Het boek
verschaft een nieuwe geestelijke waarheid voor moderne mannen en vrouwen en een
weg naar een persoonlijke relatie met God. Voortbouwend op het religieuze erfgoed
deze wereld beschrijft Het Urantia Boek een eindeloze bestemming voor de mensheid.
Het leert dat levend geloof de sleutel is tot persoonlijke geestelijke vooruitgang en
eeuwige overleving. Tevens beschrijft het Gods plan voor de progressieve evolutie van
het individu, de menselijke samenleving en het universum als geheel. Over de hele
wereld hebben vele mensen gezegd dat het lezen van Het Urantia Boek hen zeer heeft
geïnspireerd om diepere niveaus van geestelijke groei te bereiken. Het heeft hen een
nieuwe betekenis aan het leven gegeven en de wens om de mensheid te dienen.
Aspecten van het nieuwe rechts-radicalisme Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno
2019 De uitgave is gebaseerd op een voordracht gehouden op 9 april 1967 in Wenen.
De oorspronkelijke uitgave is samengesteld op basis van transcriptie en aantekeningen
van Adorno.
De sleutel van Hiram Christopher Knight 1997 Speurtocht naar de oorsprong en
ontwikkeling van de Vrijmetselarij en van de maçonnieke riten.
Zero to one: creëer de toekomst Peter Thiel 2014-09-27 De volgende Bill Gates zal
geen besturingssysteem ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede

Facebook. Het kopiëren van succesvolle modellen uit Silicon Valley heeft weinig zin.
We kunnen wél leren van het vermogen om iets geheel nieuws te creëren in plaats van
iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is medeoprichter van PayPal en
investeerder in vele techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en Spotify. Dankzij zijn
unieke ervaring en strategische inzichten heeft hij met Zero to one dé bijbel van een
nieuwe generatie ondernemers geschreven. Zijn inzichten over onder andere strategie,
teambuilding, concurrentie, verkoop en pitchen zijn breed toepasbaar. Een must read
voor iedere ondernemer!
BACCHAE Euripides 1973
Memoirs: The antisocial conspiracy abbé Barruel 1798
Jane Austen, onder vier ogen Anke Werker 2016-11-07 ‘Jane Austen, onder vier ogen’
van Anke Werker is een prachtige historische roman voor fans van ‘Love & Friendship’,
‘De Jane Austen-leesclub’, ‘Downton Abbey’ en ‘Landgoed Longbourn’. Wat als er van
de schrijfster van ‘Pride & Prejudice’ een dagboek bewaard was gebleven? Vanaf het
moment dat Jane Austen zich in 1809 samen met haar familie vestigt in Chawton,
Hampshire, neemt haar carrière als schrijver een vlucht. Om deze periode vast te
leggen begint Jane een dagboek. In 1843 kijkt Cassandra Austen terug op haar leven.
Niemand had kunnen vermoeden dat Jane na haar dood in 1817 een beroemdheid zou
worden. ‘Jane Austen, onder vier ogen’ gunt je een kijkje in het leven van Jane en
Cassandra Austen. Hoewel de verhaallijnen zijn ontsproten aan de fantasie van de

schrijver, zijn veel elementen op waarheid gebaseerd. Anke Werker is uitgever en
schrijver, en columnist bij JaneAusten.nl.
Memoirs Illustrating The History of Jacobinism. Part III --- Vol. III, The Antisocial
Conspiracy. A Modern Translation From The London First Edition. Augustin Barruel
2017-05-20 Rose City Books is honored to present this superbly translated, new
edition, of Augustin Barruel's, The Antisocial Conspiracy, the third volume from his
History of Jacobinism.
Een van ons Åsne Seierstad 2014-10-28 Noorwegen: een van de landen met de
laagste moordcijfers ter wereld. Veel jongeren hebben nog nooit een geweer horen
afgaan. Degenen die daar op 22 juli 2011 wel mee werden geconfronteerd, kunnen het
niet allemaal meer navertellen. 69 mensen kwamen om op het Noorse eiland Utøya.
De man die hiervoor terechtstaat is de 32-jarige Anders Behring Breivik. Åsne
Seierstad woonde de rechtszaak bij en luisterde naar de ooggetuigen, artsen, politie,
advocaten, psychiaters en de familie van de dader en de slachtoffers. Hoe zijn ze
geworden wie ze zijn, of waren?
The Lost Code of the Illuminati Abbé Baruel 2014-06-10 This is the third part (of four) of
Abbé Barreul's massive polemic history of the French Revolution. This portion of this
book is of interest because it contains extensive quotes from the actual literature of the
Bavarian Illuminati. This is the comprehensive work in English on the historical theory,
structure and practice of the Bavarian Illuminati. It complements Robison's Proofs of a

Conspiracy, the other major contemporary account. (J.B. Hare, May 11th, 2008.)
20 vragen voor Gloria Martyn Bedford 2016-10-26 Op een saaie doordeweekse dag
stapt een nieuwe jongen Gloria’s klas binnen. En niet zomaar één. Uman is knap en
mysterieus, en ook grappig en superslim. Hij komt meteen naast Gloria zitten en heeft
alleen maar oog voor haar. Binnen de kortste keren wordt ze verliefd. Dus als hij
voorstelt om te breken met hun saaie leven en er samen vandoor te gaan, hoeft ze niet
lang na te denken. Ze nemen een tentje mee, gooien hun telefoons weg en gaan
samen het avontuur tegemoet... Maar wie is deze raadselachtige jongen eigenlijk? En
is hij wel te vertrouwen? Wanneer Gloria eindelijk achter de waarheid over Umans
verleden komt is ze mijlenver van huis en stellen haar ouders en de politie zich de
vraag: waar is Gloria?
De piraat Harold Robbins 2021-04-26 In Badyr’s leven staan twee vrouwen centraal:
zijn ex-geliefde die nog steeds van hem houdt en de vrouw die op zoek is naar haar
vader. Badyr doet zaken voor de rijkste oliesjeiks van het Midden-Oosten en is zelf ook
schatrijk geworden. Hij kan iedere vrouw krijgen die hij wil. Maar hoe zit het met de
twee vrouwen die hem niet los kunnen laten? Ondertussen komt hij met zijn werk klem
te zitten in een gevaarlijk politiek spel. Wie kan hij nog vertrouwen? ‘De piraat’ is
kenmerkend voor de thema’s die Harold Robbins aansnijdt in zijn romans, zoals
verlangen, roem en macht, maar deze keer speelt het zich af in complexe wereld van
internationaal terrorisme en de olie-industrie. De in New York geboren Harold Robbins

(1916-1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750
miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32 talen. In
1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele
expliciete seksuele passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook
werden maar liefst twaalf romans verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de
hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt
Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn
ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park
Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel
sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan
bod zoals prestige, geld en macht.
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