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Niets dan de waarheid David Baldacci 2009-10-28 De
nieuwe thriller van bestsellerauteur David Baldacci
speelt zich af in Amsterdam, Dublin, Edinburgh,
Rusland en de Verenigde Staten "Dick, ik heb een
oorlog nodig." Achter de schermen van de
internationale politiek spelen zich zaken af die het
publiek nooit ofte nimmer te weten mag komen. Het is

een wereld waarin macht en misdaad naadloos in
elkaar overgaan, waarin oorlogen worden ontketend
om geld te verdienen. Nicolas Creel is directeur van de
Ares Corporation, de grootste wapenfabrikant ter
wereld. Om de winst van zijn bedrijf naar grotere
hoogten te stuwen, wil hij een nieuwe wapenwedloop
bewerkstelligen. Hij huurt hiervoor een specialist in op
het gebied van perceptiemanagement, die de hele
wereld moet doen geloven dat Rusland opnieuw op
het oorlogspad is. Alle middelen zijn daarbij
geoorloofd, inclusief een aanslag in Londen waarbij
vele onschuldige slachtoffers vallen. Maar Creel heeft
buiten één man gerekend die zijn plannen in de war
kan schoppen. Shaw is in dienst van een
internationale, ultrageheime inlichtingendienst die de
taak heeft conflicten waar ook ter wereld op te lossen
en de vrede te bewaren. Samen met journaliste Katie
James gaat hij op zoek naar de waarheid achter de
aanslag. En Shaw is een man met een missie, een
persoonlijke rekening die vereffend moet worden...
Onbewaakt ogenblik David Baldacci 2009-10-28
Michelle Maxwell kan haar veelbelovende carrière bij
de Secret Service wel vergeten. Ze beging de blunder
van haar leven toen ze een presidentskandidaat
onbewaakt in een afgesloten kamer achterliet om de
weduwe van zijn overleden mentor te troosten. Tien
minuten later blijkt hij spoorloos te zijn verdwenen.
De samenzwering David Baldacci 2009-10-28 In het
Witte Huis bereiden de president en zijn naaste

adviseur zich voor op de komende verkiezingen. Wat
zij niet weten, is dat zij scherp in de gaten worden
gehouden door een man die zichzelf Oliver Stone
noemt. Stone wantrouwt al jarenlang de Amerikaanse
regering en is ervan overtuigd dat allerlei zaken die het
daglicht niet kunnen verdragen, in de doofpot worden
gestopt. Hij ziet het als zijn missie om de waarheid
boven tafel te krijgen. Stone staat niet alleen in zijn
achterdocht. Samen met enkele vrienden bespreekt hij
regelmatig hoe het Amerikaanse volk op de hoogte
kan worden gebracht van de leugens die de politici en
de geheime diensten verspreiden. De waarheid is
echter dat de samenzweringen die zij zien, alleen in
hun verbeelding bestaan. Hun theorieën zijn
vergezocht en het bewijs flinterdun. Maar dan zijn de
mannen op een dag bij toeval getuige van de moord
op een medewerker van de Secret Service. Omdat zij
weten dat niemand hen zal geloven, besluiten Stone
en zijn vrienden de zaak zelf uit te zoeken. Het spoor
leidt rechtstreeks naar het Witte Huis en een complot
dat de wereldpolitiek op zijn grondvesten zal doen
schudden...
Dodelijk spel David Baldacci 2021-05-11 Een corrupte
politicus, een femme fatale en een private eye die voor
niets en niemand terugdeinst. Onderweg naar
Californië maakt Aloysius Archer een tussenstop in
Reno. Nog geen 24 uur later is hij de trotse eigenaar
van een peperdure, zeer zeldzame Franse sportauto,
heeft hij een reisgenoot gevonden in de mysterieuze

danseres Liberty Callahan en moet hij zich enkele
zwaar bewapende criminelen van het lijf houden.
Geluk bij een ongeluk: Liberty blijkt niet alleen zeer
verleidelijk te zijn, maar ook uitstekend met een pistool
overweg te kunnen. Het zijn twee eigenschappen die
hun niet veel later uitstekend van pas komen, wanneer
privé-detective Archer in een politiek wespennest
belandt waarin een schatrijke familie, een nachtclub en
een mysterieuze militaire installatie de hoofdrollen
spelen.
Zondagochtend breekt aan Nicci French 2017-04-11
Zondagochtend breekt aan van Nicci French is het
zevende deel van de Frieda Klein-serie, het vervolg op
Als het zaterdag is. Zondagochtend breekt aan is het
spannende zevende deel van de achtdelige Frieda
Klein-serie, geschreven door Nicci French. Het begint
met een lijk onder de vloer. Frieda deed deze
gruwelijke vondst in haar eigen huis – een vondst die
haar tot in de kern raakt. Nu is er wél spijkerhard
bewijs dat Dean Reeve nog leeft – iets wat Frieda al
jarenlang beweert – en nog altijd geobsedeerd is door
Frieda. Zal commissaris Crawford eindelijk naar haar
luisteren en het onderzoek heropenen? De pers is
inmiddels op het verhaal gedoken, waardoor Frieda
wordt gedwongen te doen waar ze een enorme hekel
aan heeft: in de openbaarheid treden... Dat heeft
verregaande consequenties voor Frieda en haar
omgeving. De pers over de Frida Klein-serie: ‘Dat is
hét talent van dit schrijversechtpaar: ze zijn meesters

in het oproepen van beklemming en doem.’ – Trouw
‘We kijken reikhalzend uit naar Zondag.’ – Zin ‘Nog
altijd kan niemand die zich thrillerauteur noemt tippen
aan schrijversechtpaar Nicci French. Absolute top.’ –
AD Magazine ‘Nicci French blijft boeien.’ – de
Volkskrant ‘Op naar zondag.’ – VN Detective &
Thrillergids
Familieverraad David Baldacci 2009-10-28 Op de
avond van haar twaalfde verjaardag wordt Willa Dutton
ontvoerd, haar vader neergeslagen en haar moeder
gedood. Het is een zaak die de veiligheidsdiensten in
rep en roer brengt, want Willa is niemand minder dan
het nichtje van de president van de Verenigde Staten.
Ongewild komen de privédetectives Sean King en
Michelle Maxwell midden in de ontvoeringszaak
terecht. Ze hadden op de betreffende avond een
afspraak met Willa’s moeder en betrapten de daders
bijna op heterdaad. De FBI en de Secret Service
plaatsen hun vraagtekens bij de aanwezigheid van
King en Maxwell, maar de First Lady – een oude
bekende van King – vraagt hun juist om een eigen
onderzoek in te stellen naar de verdwijning van Willa.
Probeert iemand via Willa de president onder druk te
zetten in een tijd dat hij campagne voert voor een
tweede ambtstermijn? Of hebben vijanden van Willa’s
vader iets met de zaak te maken? Zonder dat iemand
het in de gaten heeft, vindt er een tweede ontvoering
plaats...
De laatste man David Baldacci 2009-10-28 FBI-agent

Web London heeft een vlekkeloze reputatie en een
uitstekende staat van dienst. Maar tijdens een inval
van zijn eenheid in een drugspand gaat het helemaal
mis. Het blijkt een hinderlaag te zijn en het complete
team komt om het leven met uitzondering van London.
Londons mysterieuze ontsnapping aan de dood roept
nogal wat vraagtekens op binnen de FBI. Is hij een
lafaard die zijn collegas in de steek liet, of nog erger,
een verrader die ze in de val heeft gelokt?
Vastberaden om zijn onschuld te bewijzen stelt
London een eigen onderzoek in en gaat op zoek naar
de enige getuige, de tienjarige Kevin Westbrook, die
kort na de schietpartij is verdwenen. Maar de FBI en
London zijn niet de enigen die op zoek zijn naar Kevin
Niemandsland David Baldacci 2016-11-29 Wanneer
special agent John Puller op bezoek gaat bij zijn
vader, die dementerend is en in een
veteranenhospitaal ligt, wordt hij aangesproken door
twee mannen. Zij vertellen hem dat het Criminal
Investigation Command - dat onderzoek doet naar
criminele activiteiten van (oud-)militairen - een brief
heeft ontvangen waarin Johns vader wordt
beschuldigd van de moord op zijn vrouw, dertig jaar
geleden. Het verhaal ging dat Pullers vader ten tijde
van de verdwijning van Jackie Puller niet in het land
was. Nu blijkt dat dat een leugen was. Puller krijgt te
horen dat hij zich niet met de zaak mag bemoeien.
Wanneer echter inlichtingenofficier Veronica Knox, een
oude bekende van Puller, komt opdagen en zich met

de zaak bemoeit, begrijpt hij dat er veel meer aan de
hand is. Hij zal tot het uiterste moeten gaan om de
waarheid achter zijn moeders verdwijning te
achterhalen. Daarbij kruist hij het pad van de
mysterieuze ex-gevangene Paul Rogers.
Spiegelbeeld David Baldacci 2021-11-16 Dertig jaar
lang is ze voorgelogen over haar tweelingzus. Het is
tijd voor de waarheid... Al van jongs af aan leeft FBIagent Atlee Pine in onzekerheid over wat er precies is
gebeurd met haar tweelingzus Mercy. Het meisje werd
op zesjarige leeftijd ontvoerd en is nooit meer
teruggezien. De politie stond destijds voor een raadsel
en ook Atlees eigen onderzoek levert lange tijd niets
op. Nu heeft ze eindelijk het bewijs gevonden dat haar
zus nog leeft. Maar om haar te vinden moet Atlee ver
in het verleden duiken. Alles leidt terug naar een
moedige daad die haar moeder ooit verrichtte. En niet
iedereen wil dat de waarheid over wat er destijds is
gebeurd boven water komt...
Geen rust voor de doden Andrew F Gulli 2012-04-15
Zesentwintig auteurs drukken elk hun stempel op het
verhaal en bouwen de spanning op naar een
explosieve finale. Wanneer Christopher Thomas,
curator van het McFall Art Museum in San Francisco,
wordt vermoord en zijn lijk in een ijzeren maagd in een
Berlijns museum wordt gevonden, is zijn vrouw
Rosemary de hoofdverdachte. Ze wordt berecht,
veroordeeld en geëxecuteerd. Tien jaar later is exrechercheur Jon Nunn ervan overtuigd dat men de

verkeerde ter dood heeft gebracht. Hij wil iedereen die
aanwezig was tijdens de nacht dat Christopher stierf,
bijeenroepen om de waarheid te achterhalen. Maar de
moordenaar stelt alles in het werk om ervoor te zorgen
dat het verleden begraven blijft...
Ondergronds David Baldacci 2020-05-12 Een dubbele
moord. Een geheime militaire basis. Een FBI-agent
met een exceptioneel geheugen . Amos Decker en zijn
FBI-collega Alex Jamison worden naar het plaatsje
London in North-Dakota gestuurd. Daar komen ze er al
spoedig achter dat het door gas- en oliewinning snel
groeiende stadje een broeinest is van problemen. De
enorme voorraad schaliegas in de bodem trekt een
diverse groep nieuwkomers aan die stuk voor stuk van
plan zijn zo snel mogelijk rijk te worden. Deze
plotselinge groei levert een hoop trammelant op, van
vechtpartijen en drugs tot prostitutie en... moord.
Decker en Jamison zijn ingevlogen om de dood te
onderzoeken van Irene Cramer. Op haar lichaam is
een autopsie uitgevoerd en vervolgens is het stoffelijk
overschot in de wildernis gedumpt. Het is het begin
van een zaak die van eigenaardigheden aan elkaar
hangt. Wanneer de twee onderzoek doen naar het
slachtoffer, blijkt dat zij ’s nachts als prostituee werkte
en overdag als lerares op de school van een religieuze
sekte. En die sekte is gehuisvest op een terrein dat
nog niet zo lang geleden het eigendom was van een
ultrageheime faciliteit van de luchtmacht. Iedereen in
London – van de keiharde zakenman tot de louche

ambtenaar en de religieuze buitenstaander – lijkt een
geheim te hebben. Wanneer er een nieuwe moord
wordt gepleegd, moet Decker al zijn kwaliteiten als
detective inzetten en terugvallen op zijn exceptionele
geheugen om de zaak tot een goed einde te brengen.
Daarbij krijgt hij hulp uit onverwachte hoek...
Daglicht David Baldacci 2020-11-17 Atlee Pine uit De
lange weg naar genade en Eén minuut voor
middernacht is terug! Al van jongs af aan leeft FBIagent Atlee Pine in onzekerheid over wat er precies is
gebeurd met haar tweelingzus Mercy. Het meisje werd
op zesjarige leeftijd ontvoerd en is nooit meer
teruggevonden. De politie stond destijds voor een
raadsel en ook Atlees eigen onderzoek levert lange tijd
niets op, totdat ze de identiteit van Mercy’s ontvoerder
weet te achterhalen: Ito Vincenzo. Maar juist dan krijgt
ze van haar leidinggevenden te horen dat ze haar
zoektocht moet afronden, omdat het haar eigenlijke
werk in de weg zit. In een race tegen de klok reist
Atlee af naar Trenton, New Jersey, de plek waar
Vincenzo voor het laatst is gezien. Daar kruist haar
pad dat van special agent John Puller, die met zijn
eigen onderzoek naar drugssmokkel op een legerbasis
bezig is. Tot hun beider verbazing blijkt er een
connectie te zijn tussen de twee zaken. Wanneer Atlee
en Puller hun krachten bundelen, stuiten ze op een
complot dat de democratie in het hart zal treffen. Om
eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen over Mercy’s
lot, moet Atlee een web van leugens en bedrog

ontrafelen. Maar de waarheid die ze hoopt te vinden,
zou weleens hard kunnen aankomen...
De waker David Baldacci 2016-09-27 Vrijheid begint
met overleven Vega Jane had altijd te horen gekregen
dat niemand Bitterbos, waar zij is opgegroeid, kon
verlaten. Haar was verteld dat daarbuiten niets te
vinden was, behalve het Moeras: een
levensgevaarlijke wildernis waar de dood altijd en
overal op de loer lag. En Vega geloofde dit ook, totdat
ze op een nacht op een geheim stuitte dat haar hele
wereld op zijn kop zette: alles was gelogen... Nu is er
nog maar één ding dat Vega Jane scheidt van de
vrijheid: het Moeras. Om te ontsnappen uit Bitterbos,
moet Vega met haar beste vriend Delph een weg zien
te vinden door een afschrikwekkend gebied vol
bloeddorstige wezens en duistere magie. Maar het
Moeras is erger dan ze ooit had kunnen bevroeden.
Het Moeras gooit alles in de strijd om Vega tegen te
houden. Om haar wil te breken. Om haar te doden. En
Vega zal, om te overleven, een prijs moeten betalen
die zelfs voor haar misschien te hoog is...
De provocatie David Baldacci 2011-10-31 Facebook
Fanpage Interviews en trailers www.baldacci.nl
Baldacci in de pers Wish you well foundation Omroep
Flevoland RTV Utrecht
Duister lot David Baldacci 2009-10-28 Het verhaal
LuAnn Tyler heeft het niet getroffen in dit leven. Veel
plezier beleeft ze niet aan haar miserabele baantje als
serveerster en al helemaal niet aan haar vriend

Duane, een armzalige drugsdealer. Op haar twintigste
kan LuAnn alleen maar dromen van een beter
bestaan. Maar dan lijkt ineens haar droom
werkelijkheid te worden. Een wildvreemde man biedt
haar de kans in één klap schatrijk te worden. En ze
hoeft er alleen maar een staatslot voor te kopen, met
elk willekeurig nummer. Hij zal ervoor zorgen dat op dit
lot de hoofdprijs zal vallen en samen delen ze de
winst. LuAnn aarzelt, want ze gelooft de man geen
moment, maar wat heeft ze te verliezen? En... LuAnn
wint. Van de ene dag op de andere is zij een steenrijke
vrouw en ligt de wereld aan haar voeten. Tenminste,
zo lijkt het, want al snel wordt ze, verdacht van moord,
gedwongen te vluchten. En al snel beseft ze dat van
nu af aan altijd en overal het gevaar op de loer zal
liggen....
De laatste mijl David Baldacci 2016-05-10 Nadat hij de
afgelopen twintig jaar in de gevangenis heeft gezeten
voor de moord op zijn ouders, krijgt Melvin Mars
plotseling te horen dat hij vrijgelaten wordt. Volkomen
onverwacht heeft iemand een bekentenis afgelegd die
hem vrijpleit. Desondanks blijft het onduidelijk wie de
werkelijke moordenaar is, want wat als de afgelegde
bekentenis vals is? Is Melvin dan toch de eigenlijke
dader? Amos Decker begint net te wennen aan zijn
nieuwe baan bij de FBI wanneer hij leest over de zaakMelvin Mars. Hij raakt gefascineerd door de
overeenkomsten die er zijn met de moord op zijn eigen
gezin en begint zijn eigen onderzoek. Langzaam maar

zeker komt hij dichter bij de afschuwelijke waarheid...
In het geheim David Baldacci 2009-10-28 Mason
Perry, bijgenaamd Mace, was een zeer succesvolle
detective bij de Narcotica-afdeling van de politie van
Washington D.C., tot ze werd ontvoerd en vervolgens
een misdaad in de schoenen kreeg geschoven die ze
niet had begaan. Ze raakte alles kwijt haar baan, haar
carrière, haar vrijheid en verdween voor twee jaar
achter de tralies. Maar nu is Mace weer vrij en
vastberaden om degenen die haar in de gevangenis
hebben doen belanden, te vinden. Dan ontmoet ze de
jonge advocaat Roy Kingman, vlak nadat hij het
lichaam heeft ontdekt van een vrouwelijke collega.
Wanneer Mace en Roy op onderzoek uitgaan, stuiten
ze op duistere geheimen die onder het beschaafde
oppervlak van de Amerikaanse hoofdstad schuilgaan.
Een ogenschijnlijk eenvoudig moordonderzoek
verandert algauw in een duivels complexe zaak, met
levensgevaarlijke gevolgen
Nachtwerk David Baldacci 2011-11-24 Vanuit een
luxueus kantoor op de bovenste verdieping van een
wolkenkrabber regeert de mooie Joan Kinkade met
ijzeren hand haar succesvolle adviesbureau, een
verantwoordelijke positie die haar vaak tot lang na
kantooruren aan haar bureau gekluisterd houdt. Soms
zelfs tot ver na middernacht, wanneer het immense,
donkere gebouw op een enkeling na verlaten is...
De voltooiing David Baldacci 2015-07-07 De revolutie
begint bij haar De wereld waarin Vega Jane leeft, is

heel duidelijk: iedereen heeft zijn eigen taak, iedereen
kent zijn plek, iedereen gehoorzaamt. En niemand
heeft ooit hun wereld verlaten, totdat Quentin Hermes
spoorloos verdwijnt. Wanneer Vega erachter komt dat
haar mentor een kaart voor haar heeft achtergelaten,
beseft ze dat er een veel groter geheim schuilgaat
achter zijn verdwijning dan iedereen beweert. Een
geheim dat angstvallig verborgen wordt gehouden
door de machthebbers. Met gevaar voor eigen leven
gaat Vega op zoek naar de waarheid. Over de wereld
waarin ze leeft, over haar familie en over zichzelf...
De lange weg naar genade David Baldacci 2018-11-13
Special agent Atlee Pine is gestationeerd in het
westelijk deel van de Verenigde Staten, waar de
bevolking op zichzelf is, de overheid gewantrouwd
wordt en de natuur geen genade kent. Op vijfjarige
leeftijd werd haar tweelingzusje ontvoerd door een
seriemoordenaar en vanaf het moment dat ze oud
genoeg was om bij de FBI te gaan, heeft Atlee haar
leven gewijd aan het opsporen van degenen die
anderen kwaad willen doen. En ze is goed. Heel goed.
Ze zou een van de beste profilers van de FBI kunnen
zijn, als ze niet de voorkeur gaf aan het bestrijden van
criminaliteit in de outback van Amerika boven carrière
maken in de slangenkuil van Washington D.C. Een
eenzaam bestaan, maar daar heeft ze vrede mee.
Wanneer het verminkte karkas van een muilezel wordt
gevonden in de Grand Canyon wordt Atlees hulp
ingeroepen. De berijder wordt vermist en hij blijkt niet

de enige persoon te zijn die recentelijk is verdwenen.
Atlee komt tegenover een gruwelijk monster te staan,
maar moet ook de confrontatie aan met een
nachtmerrie uit haar verleden.
Doodskleur David Baldacci 2018-05-08 Wanneer FBIagent Amos Decker en journaliste Alex Jamison op
bezoek gaan bij Jamisons zus in Baronville, een stadje
in Pennsylvania dat betere tijden heeft gekend, raken
ze op de eerste dag al betrokken bij een
moordonderzoek. Die avond ziet Decker in het raam
van een verderop gelegen huis een flikkerend licht,
gevolgd door vlammen. Nieuwsgierig geworden gaat
hij op onderzoek uit, maar wat hij ontdekt is veel meer
dan een beginnende brand. In het huis bevinden zich
twee doden. Het ene slachtoffer is opgehangen en op
de vloer onder zijn lichaam bevindt zich een enorme
plas bloed. De andere man draagt een politie-uniform
en ligt met schuim rond zijn lippen in de kelder. Wie de
twee doden zijn, weet niemand. Diezelfde avond nog
krijgen Decker en Jamison te horen dat het niet om
een opzichzelfstaand incident gaat. In de weken
daarvoor zijn meerdere moorden gepleegd en de
plaatselijke politie – die weinig mensen en middelen tot
haar beschikking heeft – staat voor een raadsel.
Wanneer Decker zijn hulp aanbiedt, wordt deze
schoorvoetend geaccepteerd. Algauw blijkt echter dat
hij niet de enige federale agent is die interesse in de
zaak toont. Want de moorden in Baronville zouden
weleens te maken kunnen hebben met een veel

grotere dreiging op nationaal niveau.
Een goede daad David Baldacci 2019-07-23 Aloysius
Archer, een oorlogsveteraan en ex-gevangene,
probeert zijn leven na enkele turbulente jaren weer op
te pakken. Maar wat begint als een simpel klusje, loopt
uit op een moordmysterie... Wanneer oorlogsveteraan
Aloysius Archer in 1949 voorwaardelijk vrijkomt uit de
gevangenis, waar hij zat voor een misdaad die hij niet
heeft gepleegd, vestigt hij zich in het stadje Poca City.
Archer heeft een lijst meegekregen met wat hij
verplicht is te doen na zijn vrijlating en wat hem
allemaal verboden is. Hij moet een baan zoeken en
zich regelmatig melden bij zijn
reclasseringsambtenaar. Maar een bar bezoeken, laat
staan alcohol nuttigen, is hem verboden. Contact met
‘losbandige’ vrouwen is al helemaal uit den boze.
Archers zoektocht naar werk brengt hem de eerste de
beste avond al naar een bar waar hij aan de praat
raakt met Hank Pittleman, een van de machtigste
zakenmannen in het stadje. Pittleman biedt hem een
baan aan, maar wat in eerste instantie een simpel
klusje lijkt – het innen van een schuld – blijkt algauw
een stuk complexer te liggen. Wanneer er een moord
wordt gepleegd en Archer de belangrijkste verdachte
is, beseft hij dat hij wel eens snel weer in de
gevangenis zou kunnen belanden. Tenzij hij zelf de
moordenaar weet te vinden...
Die zomer David Baldacci 2011-07-05 ‘Als je echt van
iemand houdt, dan is dat voor altijd.’ Jack Armstrong

leidt een gelukkig leven als hij plots te horen krijgt dat
hij aan een zeldzame ongeneeslijke ziekte lijdt. Hij
heeft nog maar een paar maanden te leven. Vechtend
tegen zijn ziekte, thuis in bed, probeert hij afscheid te
nemen van zijn gezin. ’s Nachts, wanneer niemand het
ziet, schrijft hij afscheidsbrieven aan zijn vrouw Lizzie.
Alleen zal Lizzie ze nooit kunnen lezen... Vlak voor
kerstmis komt Lizzie om bij een auto-ongeluk en Jack
wordt met een onmogelijke situatie geconfronteerd.
Wie moet er, terwijl hij zelf op sterven ligt, voor zijn
kinderen Michelle, Cory en Jackie zorgen? Niemand
van de familie kan alle drie de kinderen in huis nemen
en dus worden ze, tegen hun eigen en Jacks zin in, uit
elkaar gehaald. Michelle gaat naar haar grootouders,
Cory en Jack ieder naar een tante. Ver van elkaar
vandaan, ver van Jack vandaan. Maar ondanks alles is
Jack vastbesloten om zijn kinderen terug te krijgen.
Voorgoed... 'Een aangrijpende roman.' – Libelle
Vergeten David Baldacci 2012-11-06 Special agent
John Puller is de beste van zijn vak. Namens de US
Army’s Criminal Investigative Division – ACID–
onderzoekt hij zware misdaden waarbij Amerikaanse
militairen betrokken zijn, als slachtoffer of als dader.
Maar nu krijgt hij met een zaak te maken die hem
persoonlijk raakt: de onfortuinlijke dood van een oude
vrouw in het stadje Paradise, aan de Golfkust van
Florida. De plaatselijke politie doet de zaak af als een
ongeluk, een ongelukkige val met een fatale afloop.
Maar vlak voor haar dood stuurde Betsy Puller Simon,

de tante van John, een brief aan zijn vader. Een brief
waarin ze schreef dat er zich in het ogenschijnlijk
vreedzame Paradise, waar toeristen en rijke
gepensioneerden van zonovergoten stranden
genieten, vreemde zaken voordoen. Naarmate zijn
onderzoek vordert, raakt Puller er steeds meer van
overtuigd dat de dood van zijn tante geen ongeluk
was. Dat er achter de façade van wuivende palmen en
paradijselijke zandstranden een smerig zaakje
schuilgaat. En dat de betrokkenen tot werkelijk alles
bereid zijn om de waarheid te verdoezelen...
De ontsnapping David Baldacci 2014-11-18 Wanneer
een zwaar stormfront over de staat Kansas trekt, valt
in Leavenworth, een van de zwaarst beveiligde
militaire gevangenissen in de Verenigde Staten, de
stroom uit. De situatie verergert aanzienlijk wanneer
ook de back-upgenerator de geest geeft en alle
celdeuren tegelijk opengaan. De volgende ochtend
blijkt een enkele, zeer prominente gevangene te zijn
verdwenen. In zijn cel treffen de bewakers het lichaam
van een onbekende man aan... Voormalig majoor
Robert Puller was veroordeeld tot een levenslange
gevangenisstraf wegens hoogverraad en het in gevaar
brengen van de nationale veiligheid. Zijn ontsnapping
uit Leavenworth leidt tot een massale klopjacht, maar
niet alleen door de autoriteiten. Special agent John
Puller van de Criminal Investigation Division is net zo
goed vastbesloten zijn oudere broer Robert te vinden.
Maar naarmate hij verder graaft in diens verleden,

komt hij steeds meer te weten over de veroordeling dat
niet klopt. En er is één persoon die alles op alles zal
zetten om te voorkomen dat de waarheid naar buiten
komt...
De zesde man David Baldacci 2011-05-12 In de
ultrabeveiligde staatsgevangenis Cutter's Rock wordt
seriemoordenaar Edgar Roy gevangengehouden, in
afwachting van zijn rechtszaak. Het is vrijwel zeker dat
hij veroordeeld zal worden. Privétectives Sean King en
Michelle Maxwell worden door Roys advocaat Ted
Bergin, een oude vriend van King, gevraagd hem bij te
staan. Maar onderweg naar hun eerste bespreking
treffen King en Maxwell het levenloze lichaam van
Bergin in zijn auto aan. Hij is vermoord. In een poging
te achterhalen wat er precies gebeurd is, neemt King,
die tevens advocaat is, de verdediging van Roy op
zich. Samen met Maxwell gaat hij op zoek naar
antwoorden op vragen die iedereen uit de weg gaat.
Want is Edgar Roy inderdaad een moordenaar? En
wie heeft Ted Bergin vermoord? En waarom is de FBI
zo geïnteresseerd in deze zaak? Wanneer King en
Maxwell in Roys verleden beginnen te graven, komen
ze tegenover een zeer machtige vijand binnen de
overheid te staan. Maar terwijl de dreigementen aan
het adres van de twee onderzoekers steeds serieuzer
worden en de muur tussen hen en de waarheid steeds
hoger lijkt te worden, krijgen ze hulp vanuit een
onverwachte hoek. 'In ultrakorte hoofdstukken slaagt
Baldacci erin een mooie spanningsboog op te

bouwen.' - VN's Detective & Thrillergids '**** Fraai aan
deze thriller is vooral het aantal plotwendingen. Net als
je denkt dat je nu wel door hebt hoe het zit, gebeurt er
weer iets waardoor je op een heel ander spoor wordt
gezet.' - HDC Media
Onder druk David Baldacci 2009-10-28 Danny
Buchanan en Faith Lockhart waren ooit Washingtons
invloedrijkste lobbyisten. Maar Buchanan is in de fout
gegaan: om zijn doelen te verwezenlijken is hij zich
gaan bedienen van illegale omkooppraktijken. En daar
heeft een oplettende cia-agent lucht van gekregen.
Danny Buchanan is in handen gevallen van de zeer
corrupte Robert Thornhill, die hem dwingt
vertrouwelijke informatie over hooggeplaatste politici
aan hem door te spelen. Als de tijd rijp is, zal Thornhill
hiermee zijn voordeel doen. Door deze praktijken
worden Faith Lockhart en Danny Buchanan uit elkaar
gedreven. Totdat Faith het recht in eigen handen
neemt. Zonder te beseffen dat zij zichzelf daarmee
vogelvrij verklaart
Doelwit David Baldacci 2014-05-20 Als de president
van de Verenigde Staten een levensgevaarlijke,
onmogelijke en allesbepalende opdracht heeft, tot wie
richt hij zich dan? Will Robie en Jessica Reel zijn
terug! Hij weet dat het een hachelijke, zeer risicovolle
opdracht is. Op zijn bevel kan een gevaar voor de
wereldvrede in één klap worden geneutraliseerd. Maar
als de missie faalt, zal hij vrijwel zeker uit zijn ambt
worden gezet en zal de dreiging voor het land vele

malen groter zijn. Dus wendt de president van de
Verenigde Staten zich tot de enige twee personen van
wie hij weet dat ze het onmogelijke mogelijk kunnen
maken: Will Robie en Jessica Reel. Als
huurmoordenaars in dienst van de overheid kennen
Robie en Reel hun gelijken niet, maar toch vertrouwen
sommige van hun eigen bazen hen niet. Ze twijfelen
aan hun bereidheid om te allen tijde bevelen op te
volgen en daarom zijn ze vastbesloten om de twee
partners aan hun opdracht te houden. En om hen het
niet te laten overleven.
De schuldigen David Baldacci 2021-01-19 Will Robie
is de beste huurmoordenaar die de Verenigde Staten
in dienst hebben. Tot nu toe... Waar ook ter wereld,
wie het beoogde slachtoffer ook is, elke dreiging wordt
door Will Robie op efficiënte wijze onschadelijk
gemaakt. Maar wanneer hij tijdens een buitenlandse
missie plotseling niet in staat is om zijn doelwit uit te
schakelen, stort zijn wereld in. En om de unieke
kwaliteiten die hem de beste maken terug te krijgen,
moet hij de confrontatie aangaan met datgene wat hij
twintig jaar lang heeft geprobeerd te vergeten: zijn
eigen verleden. Will Robie groeide als kind op in
Cantrell, een stadje aan de Golfkust in de staat
Mississippi. Na zijn middelbareschooltijd verbrak hij
alle banden met zijn familie en vertrok, om nooit meer
om te kijken. Totdat zijn vader wordt gearresteerd op
verdenking van moord. Tegen zijn vaders wens in
besluit Robie om samen met Jessica Reel in de zaak

te duiken, maar dat levert al snel meer vragen op dan
antwoorden. Het leidt hen naar de schaduwkant van
Cantrell, waar ze te maken krijgen met de
levensgevaarlijke gevolgen van beslissingen die in het
verleden zijn genomen. En deze keer is er voor vader
en zoon geen ontsnappen meer aan...
Op eigen gezag David Baldacci 2009-10-28 Western
Airlines vlucht 3223 van Washington naar Los Angeles
vertrekt volgens schema. Aan boord bevinden zich 174
passagiers en 7 bemanningsleden. Zodra het vliegtuig
op hoogte is, begint het cabinepersoneel met de
normale werkzaamheden. Totdat een flits ter hoogte
van de rechtervleugel een einde maakt aan de
dagelijkse routine: meer dan de helft van de vleugel
scheurt los en de machine stort neer. Geen van de
inzittenden overleeft de ramp. Advocate Sidney Archer
heeft een zware taak op zich genomen: als juridisch
adviseur van Triton, het grootste technologiebedrijf van
de wereld, is ze verantwoordelijk voor de fusie van
deze gigant met het concern CyberCom. Op het
moment dat ze in moeizaam overleg is met Tritons
directie, bereikt haar het verschrikkelijke bericht: haar
echtgenoot Jason bevond zich aan boord van het
neergestorte toestel. Alsof Sidney door deze tragedie
nog niet genoeg getroffen is, wordt zij in no time
geconfronteerd met een zware beschuldiging. Jason,
zelf ook werknemer van Triton, zou zich hebben
beziggehouden met bedrijfsspionage. Sidney heeft
echter een heel speciale reden om hier het hare van te

denken.
Verlossing David Baldacci 2019-05-07 Tijdens een
bezoek aan zijn vroegere woonplaats Burlington in de
staat Ohio, wordt Amos Decker benaderd door een
man die hij in eerste instantie niet herkent. Maar
wanneer de man zich aan hem voorstelt, gaan alle
alarmbellen af. Meryl Hawkins was de eerste persoon
die Decker ooit arresteerde voor moord, vele jaren
geleden toen Decker als jonge rechercheur aan het
begin van zijn carrière stond. Het betrof een
viervoudige moord – twee mannen en twee kinderen –
en het bewijs was overweldigend: op de plaats van de
misdaad achtergelaten DNA en een vingerafdruk lieten
er geen twijfel over bestaan wie de dader was.
Hawkins werd gearresteerd, berecht en veroordeeld
tot levenslang. Nu, twaalf jaar later, vertelt Hawkins
aan Decker dat hij is vrijgelaten omdat hij op sterven
ligt. Maar voor hij sterft, wil hij nog eenmaal duidelijk
maken dat de moorden waarvoor hij is gestraft, nooit
door hem zijn gepleegd. Zou Decker destijds een fout
hebben gemaakt? Wanneer hij zich weer verdiept in
de zaak, ontdekt hij dat het bewijsmateriaal dat toen zo
overtuigend leek, misschien toch niet zo zuiver was.
Samen met zijn vroegere partner Mary Lancaster gaat
hij op zoek naar de waarheid, maar dat neemt niet
iedereen hem in dank af...
Onschuldig David Baldacci 2012-05-08 De Verenigde
Staten hebben vijanden die de politie, de FBI en zelfs
het leger niet kunnen tegenhouden. Voor zulke

personen doet de regering een beroep op Will Robie,
een kille huurmoordenaar die nooit twijfelt en altijd zijn
doelwit uitschakelt. Maar Will Robie zou weleens de
eerste en laatste fout in zijn carrière kunnen hebben
gemaakt... Het begint met een aanslag die in het
honderd loopt. In eerste instantie lijkt het een
eenvoudige klus die geen problemen zou moeten
opleveren: de eliminatie van een persoon in Robies
eigen woonplaats Washington D.C. Maar op het
moment dat hij de trekker moet overhalen, weet Robie
dat er iets niet klopt. Hij schiet niet, en daarmee tekent
hij zijn eigen doodvonnis... Op de vlucht voor zijn eigen
mensen, redt Robie het leven van de veertienjarige
Julie, die is weggelopen bij haar pleegouders. Julies
biologische ouders zijn vermoord en Robie besluit,
tegen beter weten in, haar te helpen de moordenaars
te vinden. Maar hoe meer hij te weten komt over Julie,
hoe meer hij ervan overtuigd raakt dat ze een
sleutelpositie inneemt in een doofpotaffaire die zich
uitstrekt tot in de hoogste regionen van de macht. En
dus zal Robie uit de schaduw moeten treden om het
leven van een onschuldig meisje te redden. En
daarmee misschien ook zijn eigen leven...
Het uur van de zonde David Baldacci 2009-10-28
'MEESLEPEND, VOL SPANNING EN MET EEN
VERRASSEND EINDE.' - Publishers Weekly Eerst
wordt het verminkte lichaam van een onbekende
vrouw gevonden, dan worden er twee tieners
vermoord. Een seriemoordenaar houdt het plaatsje

Wrightsburg in zijn greep en de politie roept de hulp in
van privé detectives Sean King en Michelle Maxwell.
Veel aanwijzingen zijn er niet, maar King en Maxwell voormalige agenten van de Secret Service - ontdekken
desondanks een patroon.. De moordenaar imiteert
beruchte seriemoordenaars uit de geschiedenis en laat
al zijn slachtoffers achter met een horloge om de pols.
Wat de precieze betekenis hiervan is, is echter niet
duidelijk. Dan neemt de moordenaar contact op met de
pers... In Het uur van de zonde keren Sean King en
Michelle Maxwell uit Baldacci’s laatste thriller
Onbewaakt ogenblik terug. Van deze thriller werd in
Nederland en België een recordaantal van 90.000
exemplaren verkocht.
Rennen voor je leven David Baldacci 2016-06-25 Ik
stond als aan de grond genageld. Iets of iemand trok
aan mijn arm. Het was Delph. 'Rennen, Vega Jane,'
schreeuwde hij. 'Rennen!' Een angstaanjagend
moeras vol bloeddorstige wezens en andere gevaren...
Wie het betreedt, keert niet levend terug. Dat is het
enige wat Vega Jane van het moeras weet. Toch moet
ze erdoorheen, om eindelijk vrij te zijn en te kunnen
worden wie ze is. Ze zal alles op alles moeten zetten
om te overleven - maar is dat wel goed genoeg?
Schaduwstad David Baldacci 2022-05-10
Privédetective Aloysius Archer gaat op zoek naar een
vermiste scenarioschrijfster in het Hollywood van de
jaren vijftig. Privédetective Aloysius Archer viert samen
met zijn goede vriendin Liberty Callahan

oudjaarsavond in Los Angeles, waar Liberty naam
probeert te maken als actrice. Die avond ontdekt
Archer dat achter alle pracht en praal van Hollywood
een duistere wereld schuilgaat. Scenarioschrijfster
Ellie Lamb vraagt hem uit te zoeken wie haar wil
vermoorden, maar wanneer hij bij haar langsgaat in
Malibu, is de vrouw nergens te bekennen. Wat hij wel
aantreft, is het lichaam van een vermoorde man. En in
de uren daarna wordt Archer buiten westen geslagen,
achtervolgd door smokkelaars en bijna
doodgeschoten. Kortom: het jaar 1953 had niet beter
kunnen beginnen...
De laatste seconde David Baldacci 2015-06-01 'Frank
Becker was buitengewoon goed in zijn werk en hij was
er heel trots op dát hij zo er buitengewoon goed in
was. Hij luisterde altijd aandachtig naar de orders van
zijn cliënten en voerde ze professioneel en zorgvuldig
uit. Het maakte hem niet zomaar een goed zakenman
of een onbaatzuchtig persoon. Het ging verder dan
dat. Het was uitermate in Beckers belang dat hij de
details precies goed kreeg, dat ze zelfs een obsessie
voor hem werden. Als hij wilde overleven.' De laatste
seconde is een uitermate origineel en spannend kort
verhaal van een van de succesvolste thrillersschrijvers
van deze tijd.
Het recht van de macht David Baldacci 2009-10-28
Tijdens een klusje in een villawijk is inbreker Luther
Whitney ongewild getuige van een afgrijselijke
gebeurtenis: voor zijn ogen wordt een vrouw

doodgeschoten, nadat haar stomdronken minnaar
heeft geprobeerd haar te verkrachten. Het dodelijke
schot wordt gelost door een veiligheidsagent, die
verantwoordelijk is voor het leven van zijn baas. Zijn
baas is niemand minder dan de president van de
Verenigde Staten... Tot zijn verbijstering moet Luther
toezien hoe de presidentiële medewerkers alle sporen
van de moord koelbloedig en systematisch uitwissen.
Luther weet te ontsnappen, maar blijft helaas niet
onopgemerkt. Geschokt door deze manifestatie van
corruptie en machtsmisbruik neemt hij zich voor het
staatshoofd aan de schandpaal te nagelen. Hij staat
voor de taak de onvoorstelbare waarheid boven tafel
te krijgen en het recht te doen zegevieren...
In het hart David Baldacci 2009-10-28 Dit is het
aangrijpende verhaal van de twaalfjarige Louisa Mae
Cardinal, die in New York woont met haar verlegen
broertje Oz. Het is 1940 en ze hebben het niet
gemakkelijk, want het inkomen van hun vader, die
schrijver is, is niet hoog. Maar dat kan Lou niet zoveel
schelen, want ze aanbidt haar vader en is gek op zijn
verhalen. Maar dan, in één verschrikkelijk moment,
verandert Lou's leven voorgoed. Een auto-ongeluk
maakt een einde aan hun vaders leven, waardoor zij
en Oz moeten verhuizen naar het verre Virginia. Daar,
in het isolement van de desolate bergen, komen ze te
wonen bij hun excentrieke overgrootmoeder Louisa,
Lou's naamgenote. Geplaatst tegenover nieuwe
verantwoordelijkheden ziet Lou zich gedwongen snel

volwassen te worden. Daar, op haar
overgrootmoeders eenvoudige boerderij, op het land
waarvan haar vader zo hield en waarover hij steeds
weer schreef, ontdekt zij wie zij werkelijk is en wat zij
kan betekenen voor deze wereld. En wanneer een
vernietigend noodlot hun nieuwe huis treft kan zij de
strijd die volgt het hoofd bieden; een strijd die gaat om
recht en overleving en die gestreden wordt in een
overvolle rechtszaal in Virginia...
Geniaal geheim David Baldacci 2009-10-28 Op het
terrein van de Farm, het ultrageheime
trainingscomplex van de CIA, wordt het lichaam
gevonden van Monk Turing. Turing was werkzaam in
het nabijgelegen Babbage Town, een mysterieus
complex waar wetenschappers aan de meest
geavanceerde microprocessor ter wereld werken.
Hoewel de politie vermoedt dat het om zelfmoord gaat,
zijn er toch ook twijfels. Sean King en Michelle
Maxwell - voormalige agenten van de Secret Service worden door de eigenaren van Babbage Town
ingehuurd om de zaak te onderzoeken. Algauw komen
ze erachter dat 's nachts in het diepste geheim
vliegtuigen landen op de Farm. En dat de bewoners
van Babbage Town zich misschien met meer
bezighouden dan alleen hun wetenschappelijke werk.
De sleutel tot alle raadsels lijkt te liggen bij een
tienjarig meisje dat hoogbegaafd is. Maar wie weet
haar zover te krijgen dat zij de geheimen van Babbage
Town en de Farm onthult? 'Het duo King en Maxwell

trad al eerder op in thrillers van de Amerikaanse
auteur (1960). Goed geschreven, met vaart en
spannend.' - Redactie (NBD|Biblion recensie)
De geheugenman David Baldacci 2015-05-12 Sinds hij
bij een footballwedstrijd een harde klap tegen zijn
hoofd kreeg, heeft politierechercheur Amos Decker
een perfect geheugen ontwikkeld. Wanneer Decker op
een nacht thuiskomt van een stakeout, vindt hij de
lichamen van zijn vrouw, dochtertje en zwager.
Vermoord. Wie de dader is, blijft in de weken en
maanden daarna een raadsel. Totdat een jaar later
een man zichzelf aangeeft. Decker is vastbesloten om
uit te zoeken wat er die vreselijke nacht precies is
gebeurd, maar de waarheid is erger dan hij ooit voor
mogelijk had gehouden...
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