The Fix Amos Decker Series 3
Getting the books The Fix Amos Decker Series 3 now is not type of challenging means. You could not unaided
going subsequent to ebook hoard or library or borrowing from your friends to entre them. This is an completely
simple means to specifically get lead by on-line. This online statement The Fix Amos Decker Series 3 can be one of
the options to accompany you subsequent to having further time.
It will not waste your time. take me, the e-book will definitely aerate you extra concern to read. Just invest tiny times
to open this on-line statement The Fix Amos Decker Series 3 as without difficulty as evaluation them wherever you
are now.

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...
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...
The Fix: An Amos Decker Novel 3 David Baldacci 2017-04-26 Amos Decker, David Baldacci's unique special agent,
who suffered a head injury that resulted in giving him the gift of a remarkable memory together with a condition
called synaesthesia, takes on another case in The Fix. BOOK 3 IN THE AMOS DECKER SERIES Walter Dabney is
a family man. A loving husband and the father of four grown daughters , he's built a life many would be proud of.
But then the unthinkable happens. Standing outside the FBI Headquarters in Washington, D C, Dabney shoots
school teacher Anne Berkshire in cold blood before turning the gun on himself. One of the many witnesses is Amos
Decker; a man who forgets nothing and sees what most miss. Baffled by what appears to be a seemingly senseless
and random killing, Decker is thrust into the investigation to determine what drove this family man to pull the trigger.
As part of an FBI special task force, Decker and the team delve into the lives of Dabney and Berkshire to find a
connection that doesn't seem to exist. What they do find are secrets that stretch back a lifetime and reveal a current
plot of impending destruction that will send the world reeling, placing Decker and his team squarely in the
crosshairs. PRAISE FOR THE AMOS DECKER SERIES "Decker is one of the most unusual detectives any novelist
has dreamed up ... a master class on the bestseller. ... Highly entertaining." Washington Post "Amos Decker is an
amazing character. Reading how Decker journeys from hitting rock bottom to finding ultimate redemption is nothing
short of rewarding." Associated Press "Perennial bestseller Baldacci unveils an offbeat hero with an unusual skill set
and tragic past who takes on the evil mastermind behind a devastating school shooting ... [Decker] proves a quirky,
original antihero with a definite method to his madness ... Readers will want to see Decker back on the printed page

again and again." Kirkus Reviews
De aanslag David Baldacci 2013-05-06 Will Robie is een van de besten in zijn vak, een huurmoordenaar die nooit
twijfelt en altijd zijn doelwit uitschakelt. Hij is de man op wie de Amerikaanse overheid een beroep doet als het gaat
om het doden van haar grootste vijanden, van de monsters die talloze onschuldige slachtoffers op hun naam
hebben staan. En niemand is zo goed als Robie. Niemand, behalve Jessica Reel Reel is net als Robie zeer
ervaren, uiterst professioneel en dodelijk precies. Maar Reel heeft zich tegen haar werkgever gekeerd en het vizier
gericht op haar voormalige collegas binnen hun agentschap. Nu een van hun eigen mensen moet worden
afgestopt, doet men opnieuw een beroep op Robie. Zijn opdracht: zorg dat je Reel te pakken krijgt, levend of dood.
Maar wanneer Robie de jacht opent op Reel, ontdekt hij al snel dat zij weleens gegronde redenen kan hebben voor
haar verraad. De aanslagen op het agentschap houden verband met een veel groter gevaar. Een gevaar dat
Washington D.C., de Verenigde Staten en de rest van de wereld op de grondvesten zal doen schudden
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 FBI-agent 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...
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?
David Baldacci Spring 2020 David Baldacci 2020-04-21 The #1 New York Times bestselling author with over 130
million books in print worldwide returns with his next blockbuster thriller.
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...
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...
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...
Rising Sun Michael Crichton 2017-04-04 Michael Crichton is schrijver van de wereldwijde blockbusters Jurassic
Park, The Lost World, Airframe, Disclosure, Tijdlijn, Dodelijke afdaling en Zero Cool. Hij schreef ook de tv-serie ER.
Van Crichtons boeken zijn dertien films gemaakt en ze zijn in zesendertig talen vertaald. Crichton overleed in 2008.
Rising Sun is een razend spannende thriller van de meester van het genre. Tijdens de feestelijke openingsreceptie
van het fonkelnieuwe Nakamoto-gebouw in Los Angeles wordt in de directiekamer het lichaam van een mooie
vrouw gevonden. Het onderzoek veroorzaakt een wilde jacht door een grillig labyrint van industriële intriges en
economische belangen, waarbij het Japanse gezegde 'zakendoen is oorlog' een angstaanjagende realiteit wordt...
'Een boek dat de tijdgeest feilloos aanvoelt.' – Vrij Nederland
The Fix David Baldacci 2018-02-27 Amos Decker witnesses a murder just outside FBI headquarters. A man shoots
a woman execution-style on a crowded sidewalk, then turns the gun on himself. Even with Decker's extraordinary
powers of observation and deduction, the killing is baffling. De
The Fix David Baldacci 2017 Amos Decker witnesses a murder just outside FBI headquarters. A man shoots a
woman execution-style on a crowded sidewalk, then turns the gun on himself. Even with Decker's extraordinary
powers of observation and deduction, the killing is baffling. Decker and his team can find absolutely no connection
between the shooter -- a family man with a successful consulting business -- and his victim, a schoolteacher. Nor is
there a hint of any possible motive for the attack. Enter Harper Brown. An agent of the Defense Intelligence Agency,
she orders Decker to back off the case. The murder is part of an open DIA investigation, one so classified that
Decker and his team aren't cleared for it. But they learn that the DIA believes solving the murder is now a matter of
urgent national security. Critical information may have been leaked to a hostile government -- or worse, an

international terrorist group -- and an attack may be imminent. Decker's never been one to follow the rules,
especially with the stakes so high. Forced into an uneasy alliance with Agent Brown, Decker remains laser focused
on only one goal: solving the case before it's too late.
Al is de leugen nog zo snel Lisa Scottoline 2018-02-28 Al is de leugen nog zo snel van Lisa Scottoline is een
emotionele, psychologische thriller voor iedereen die de boeken van Kristin Hannah verslindt. Op papier lijkt de
nieuwe leraar Chris de ideale man, maar alles aan hem is een leugen... Drie moeders, van wie hun zonen
gezamenlijk in het sportteam op school zitten, raken verwikkeld in een sinistere plot als er een nieuwe leraar, Chris
Brennan, op school komt die niet is wie hij zegt te zijn. Maar iedereen blijkt geheimen te hebben, hoewel sommige
dodelijker zijn dan andere... Plotwendingen en geheimen, intriges, spanning, familiedrama en zelfs een romance: Al
is de leugen nog zo snel van Lisa Scottoline heeft het allemaal. ‘Entertaining... Deze pageturner eindigt in een
gewaagde achtervolging die het goed zou doen op het witte doek, en lezers zullen even verlangend uitzien naar de
uitkomst van de broeiende romance als naar de afwikkeling van de razend spannende plot.’ Publishers Weekly
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...
Doodskleur David Baldacci 2018-05-08 Wanneer FBI-agent 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.
The Last Mile David Baldacci 2016-04-21 A gripping thriller from David Baldacci, The Last Mile is perfect for fans of
Lee Child and James Patterson. Memories can be a real killer. Melvin Mars awaits his fate on Death Row. He was
one of America's most promising football stars until, aged twenty, he was arrested and convicted for the murder of
his parents just as he was due to begin a very lucrative contract with the NFL. When Amos Decker, newly appointed
special agent with the FBI, hears the news that Melvin was saved in the final seconds before his execution because
someone has confessed to the killings, he persuades his boss to allow him to carry out an investigation into the
Mars murders. There are facts about the case which don't add up, and as the investigation deepens, Decker and his
team uncover layer upon layer of lies and deception which are rooted at a time in American history which most
would rather forget, but some seem keen to remember. There is someone out there with a lot to hide, and a secret
that everyone is looking for. A race against time ensues because, when revealed, that information threatens to tear
apart the corridors of power at the very highest level. The case proves to be life-changing for both Mars and Decker
in ways that neither could ever have imagined. The Last Mile is the second in the Amos Decker series, following
Memory Man. Continue the investigative thrillers with The Fix.
Meisje vermist Sophie McKenzie 2017-04-04 'Meisje vermist' is het derde deel en slot van de Vermist-trilogie van
Sophie McKenzie. Nu met politie niet betreden-elastiek. Wanneer Madison haar oudere zus Lauren bezoekt, onthult
die dramatisch nieuws over hun biologische vader: hij was een anonieme spermadonor. Madison is vastbesloten de
man op te sporen en al snel boekt ze resultaat. Tijdens haar heftige zoektocht ontdekt Madison een mysterieus
netwerk van vermiste meisjes en geheime schuilplaatsen. Voordat ze het beseft bevindt ze zich in groot gevaar en

is er geen weg meer terug. Is haar vader de man die hij lijkt te zijn?
The Fallen David Baldacci 2018-04-19 The Number One Bestseller. Amos Decker, David Baldacci's unique special
agent with the gift of a remarkable memory, returns in The Fallen. Small towns which have seen better times are not
unusual. But the mysterious events in Baronville, Pennsylvania, are raising the highly-tuned antennae of agent
Amos Decker and his FBI partner, Alex Jamison. What was supposed to be a relaxing vacation turns into a murder
investigation when two bodies are found in a nearby deserted house. With the body count rising, Decker and
Jamison dig deep to uncover a sinister truth in Baronville, which could be the canary in the coal mine for the rest of
the country. But even the duo’s skills and Amos Decker’s infallible memory may not be enough to save the town, or
them, from becoming the next victims. The fourth title in the Amos Decker crime series, following the bestselling
Memory Man, The Last Mile and The Fix. Continue the series with Redemption.
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....
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 NorthDakota 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...
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...
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.
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 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...
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 zaak-Melvin 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...
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.
Het motief David Baldacci 2017-05-02 Walter Dabney is een liefhebbende echtgenoot en vader van vier dochters.
Hij heeft een goedlopend bedrijf en leeft een bestaan waar velen jaloers op zouden zijn. Maar dan gebeurt het
ondenkbare. Voor het hoofdkantoor van de FBI in Washington D.C. schiet Dabney op klaarlichte dag lerares Anne
Berkshire in koelen bloede neer, om daarna de hand aan zichzelf te slaan. Een van de vele getuigen is Amos
Decker, een man die niets vergeet en ziet wat de meeste anderen missen. Verbijsterd over deze op het eerste
gezicht totaal onverklaarbare moord, stort hij zich op het onderzoek. Decker maakt deel uit van een speciale
eenheid binnen de FBI en hij en zijn collega’s duiken in de levens van Dabney en Berkshire, op zoek naar een
verband dat niet lijkt te bestaan. Wat ze wel vinden, zijn geheimen die hen leiden naar een op handen zijnde
aanslag – een die Decker en zijn team midden in de vuurlinie plaatst...
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.
De verraders David Baldacci 2009-10-28 Annabelle Conroy is een jonge, aantrekkelijke vrouw met vele gaven. Ze
is koelbloedig en vindingrijk, weet uitstekend hoe je een groot project moet leiden en is bovendien een getalenteerd
toneelspeelster. Samengevoegd maken deze eigenschappen haar tot wat zij is: een meesteroplichter. Maar nu is
Annabelle op de vlucht. Ze heeft Jerry Bagger, de moordenaar van haar moeder, 40 miljoen dollar weten te
ontfutselen en zo haar ultieme wraak gekregen. Maar Baggers mannen krijgen een van Annabelles handlangers te
pakken en de boodschap die zij voor haar achterlaten is luid en duidelijk: Bagger zal alles op alles zetten om haar te

vinden en zijn geld terug te krijgen, en dan? De enige persoon die Annabelle vertrouwt om haar te helpen, is een
man genaamd Oliver Stone. Maar Stone verkeert zelf in de problemen. Zijn verleden, toen hij nog als CIAmoordenaar John Carr door het leven ging, heeft hem achterhaald. Een voor een worden zijn vroegere collega's uit
de geheime dienst vermoord. Maar waarom? En hoe lang zal het duren voordat de moordenaar erachter komt dat
John Carr niet begraven ligt op de militaire begraafplaats van Washington D.C., maar als Oliver Stone nog
springlevend is?
Het sprookje van de eeuwige zomer Susan Crandall 2019-09-13 Het sprookje van de eeuwige zomer van Susan
Crandall is een ontroerende roman over de kracht van verzoening in verstoorde relaties. Tally James ziet haar
jongere broer op tv in het nieuws – in een item over een moord. Ze besluit terug te keren naar Mississippi om de
confrontatie met haar verleden aan te gaan. Daar ontdekt Tally dat er op sommige wrange vragen al even wrange
antwoorden bestaan, maar dat er ook een mogelijkheid is om relaties te herstellen en weer voor het goede te
kiezen.
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 ex-rechercheur 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...
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
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...
The Fix David Baldacci 2017-04-18 David Baldacci's remarkable detective Amos Decker--the man who can forget
nothing--was first introduced in the sensational #1 New York Times bestseller Memory Man. Now Decker returns in
a stunning new novel . . . THE FIX Amos Decker witnesses a murder just outside FBI headquarters. A man shoots a
woman execution-style on a crowded sidewalk, then turns the gun on himself. Even with Decker's extraordinary
powers of observation and deduction, the killing is baffling. Decker and his team can find absolutely no connection
between the shooter--a family man with a successful consulting business--and his victim, a schoolteacher. Nor is
there a hint of any possible motive for the attack. Enter Harper Brown. An agent of the Defense Intelligence Agency,
she orders Decker to back off the case. The murder is part of an open DIA investigation, one so classified that
Decker and his team aren't cleared for it. But they learn that the DIA believes solving the murder is now a matter of
urgent national security. Critical information may have been leaked to a hostile government--or worse, an
international terrorist group--and an attack may be imminent. Decker's never been one to follow the rules, especially
with the stakes so high. Forced into an uneasy alliance with Agent Brown, Decker remains laser focused on only
one goal: solving the case before it's too late.
Al wat overblijft Patricia Cornwell 2016-02-03 De dochter van de senator en haar vriendje zijn verdwenen in dit
derde deel in Patricia Cornwells bloedstollende Kay Scarpetta-serie. Het is aan Scarpetta om ze te vinden, voor het
te laat is... Al wat overblijft is het derde boek uit de bloedstollende bestsellerserie rond patholoog-anatoom Kay
Scarpetta van auteur Patricia Cornwell. Deze serie, bestaande uit meer dan 20 bloedstollende crimethrillers,
betekende Patricia Cornwells doorbraak als grondlegger van de pathologisch-anatomische thriller. Vier keer wordt

de auto van een jong stel leeg op een eenzame plek aangetroffen. Vier keer worden de lichamen – in verregaande
staat van ontbinding – pas maanden later teruggevonden in een bos. Rechercheur Pete Marino lijkt geen enkele
aanwijzing te hebben over de identiteit van de moordenaar en ook patholoog-anatoom Kay Scarpetta staat voor een
raadsel. Als de dochter van senator Pat Harvey samen met haar vriendje verdwijnt, neemt de zaak een nieuwe
wending. En wat wil de geheimzinnige speelkaart zeggen die steeds bij de lijken is gevonden? Patricia Cornwells
werk over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in
Nederland en Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook werd de serie bekroond met de Edgar
Award en de Gold Dagger.
Eindspel David Baldacci 2017-11-14 Will Robie’s baas, codenaam Blauwe Man, wordt vermist. Sinds hij op vakantie
is gegaan in een afgelegen streek in de staat Colorado, heeft niemand hem meer gezien of iets van hem gehoord.
Samen met zijn vaste partner Jessica Reel gaat Robie op onderzoek uit en komt terecht in een plattelandsstadje
met talloze problemen: een reeks moorden, aan drugs gerelateerde criminaliteit en geweld van een groep blanke
racisten. Of de verdwijning van Blauwe Man met een van deze zaken te maken heeft, is echter onduidelijk. En
langzaam maar zeker dringt tot Robie en Reel door dat ze van geluk mogen spreken als ze het er levend van
afbrengen. Met of zonder Blauwe Man...
De rechtvaardigen David Baldacci 2009-10-28 Hij was ooit de gevaarlijkste geheim agent in dienst van de CIA,
totdat hij werd verraden door de mensen voor wie hij werkte. Zijn vrouw kwam hierbij om het leven en zijn dochtertje
raakte hij voorgoed kwijt. Nu is Oliver Stone de meest gezochte man in Amerika. Nadat hij wraak heeft genomen op
zijn vroegere opdrachtgevers is hij, op de vlucht voor de politie en de FBI, ondergedoken in een afgelegen
mijnwerkersstadje. Wanneer hij vriendschap sluit met de jonge weduwe Abigail Riker, komt hij erachter dat in dit
ogenschijnlijk slaperige stadje vreemde dingen gebeuren. In korte tijd zijn meerdere personen onder mysterieuze
omstandigheden om het leven gekomen. Alle sporen wijzen naar Dead Rock, de streng bewaakte federale
gevangenis voor de zwaarste misdadigers. Geen enkele veroordeelde heeft Dead Rock ooit levend verlaten, maar
dat is niet het enige geheim dat achter de hoge muren van de gevangenis schuilgaat...
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
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...
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