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Hitching a ride to Virginia in a car with three strangers, Jack Reacher finds himself
unwittingly involved in a massive conspiracy that makes him a threat.
Wanneer Reacher in deze zevende Jack Reacher-thriller van Lee Child de jonge
Richard Beck redt van een brute kidnap, raakt hij verstrengeld in een veel grotere
criminele zaak. Als Reacher in Spervuur, de zevende Jack Reacher-thriller van
bestsellerauteur Lee Child, getuige is van een brute kidnap in Boston, neemt hij het
recht in eigen hand. Hij redt een doodsbange jonge man, Richard Beck. Het loopt uit
op een fatale schietpartij. Richards vader lijkt niet zuiver op de graat te zijn. Mogelijk
een drugsbaron. Jack Reacher gaat onder valse vlag uitzoeken wat er op het landgoed
van de Becks aan de hand is. Heeft Quinn er iets mee te maken? Die schoft is toch
allang dood? Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013.
In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers.
Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen
verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.
Een uitgekiende mix van seks, spionage, spanning en non-stop actie. Washington
Post
De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij
schreef het samen met zijn broer Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus in
Nashville, Tennessee, op zoek naar eten, een bed en wat goeie oude countrymuziek.
Maar als hij vervolgens een groep muzikanten tegen het lijf loopt die zijn afgezet door
een gewetenloze cafébaas, voelt hij zich genoodzaakt in te grijpen... Jack Reacher
hoopt weer op het beste en houdt rekening met het ergste. De uiterst verslavende
serie volgens The New York Times gaat verder in teamverband. Bestsellerauteur Lee
Child schrijft vanaf nu samen met zijn broer Andrew Child. En dat belooft wat!
In dit nieuwe deel in Lee Childs veelgeprezen suspense-serie schiet Jack Reacher een
bejaard echtpaar te hulp... En staat hij oog in oog met zijn gevaarlijkste tegenstanders
tot nu toe. Blauwe maan is de 24ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee
Child. Jack Reacher is een voormalig militair agent, opgeleid om altijd een oogje in het
zeil te houden. Hij zit in een Greyhoundbus en kijkt naar een oudere man die slaapt in
zijn stoel en die een dikke envelop met contanten uit zijn zak heeft hangen. Een andere
passagier kijkt ook... uiteraard met de gedachte snel rijk te worden. Wanneer de
overvaller eindelijk een poging waagt, schiet Reacher te hulp. De oude man is hem
dankbaar maar weigert Reachers aanbod om hem thuis te brengen. Hij is kwetsbaar,
bang en zit duidelijk in grote problemen. Elders in de stad strijden twee meedogenloze,
rivaliserende criminele bendes ‒ de ene Albanees, de andere Oekraïens ‒ om de
macht. Hebben ze de controle over de oude man en diens leven? Zal Reacher toekijken
en slechte dingen laten gebeuren? Of kan hij de situatie zo beïnvloeden dat die in
ieders voordeel is?
Daag me uit
Jack Reacher Books
nu een grote bioscoopfilm
Jachtveld / druk 5
A Jack Reacher Novel
In dit tweede deel in de bloedstollende Jack Reacher-serie van Lee Child wordt Reacher
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ontvoerd wanneer hij iemand op straat een handje helpt... In Lokaas, het tweede deel in de
bloedspannende Jack Reacher-serie van Lee Child, ontmoet ex-militair Jack Reacher tijdens
een ontspannende wandeling in Chicago een aantrekkelijke jonge vrouw die slecht ter been is.
Reacher helpt haar een handje, maar als ze zich omdraaien kijken ze recht in de loop van
twee revolvers. Drieduizend kilometer verder zitten ze vast in een geheim kamp in het
uitgestrekte noorden van Montana. De vrouw zegt dat ze Holly Johnson heet en een FBIagente is. Holly heeft lef en ze is sterk, maar de doorgewinterde Reacher voelt dat er meer
achter steekt. Bovenal beseft hij dat ze een team moeten worden en elkaar moeten
vertrouwen, willen ze overleven... Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger
Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers.
Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte
exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Compleet
verslavend.’ The New York Times ‘Jack Reacher is de hedendaagse James Bond, een held
waar je niet genoeg van kunt krijgen.’ Ken Follett
Het gezin Reacher is net aangekomen op Guam, een eiland in de Grote Oceaan. Het is hun
zoveelste expatlocatie - papa Reacher is een Amerikaanse marinier. Alweer moet Reacher
(dertien jaar oud) naar een andere school. Daar blijkt van alles aan de hand te zijn. Wat volgt
is keiharde actie van de jongen die ooit de beroemdste thrillerheld zonder vaste verblijfplaats
zal zijn. Lee Child is de internationale bestsellerauteur van de Jack Reacher-serie. Zijn debuut
Jachtveld is meermaals bekroond en het negende deel van de serie, One Shot (Voltreffer), is
verfilmd met Tom Cruise in de hoofdrol.
Six of the latest explosive thrillers featuring Jack Reacher—hailed by The Washington Post as
“one of this century’s most original, tantalizing pop-fiction heroes” Once an elite military cop,
Reacher is now a man with no phone, no address, and no ties anywhere. He wanders the land
and lives in the moment—a cool-headed righter of wrongs who won’t let the bad guys get away
with anything. This addictive eBook bundle features the six Reacher adventures leading up to
Make Me, along with four bonus prequel shorts. But it won’t be long before you’re begging for
more. 61 HOURS WORTH DYING FOR THE AFFAIR A WANTED MAN NEVER GO BACK
PERSONAL Also includes the eBook short stories “Second Son,” “Deep Down,” “High Heat,”
and “Not a Drill,” and as well as a preview of the highly anticipated new Jack Reacher thriller,
Make Me! Praise for #1 bestselling author Lee Child and his Reacher series “Welcome to the
relentless world of Jack Reacher and his impressive tendency to be in the wrong place at the
right time. . . . Child has created an iconic character that other thriller writers try to emulate but
don’t come close to matching.”—Associated Press “Jack Reacher is the coolest continuing
series character now on offer.”—Stephen King “Child is a superb craftsman of
suspense.”—Entertainment Weekly “Easily the best thriller series going.”—NPR “The truth
about Reacher gets better and better.”—Janet Maslin, The New York Times “If you’re a thriller
fan and you’re not reading the Reacher series, you’re not a thriller fan.”—Chicago Tribune
In de negentiende Jack Reacher-thriller van Lee Child brengt een verijdelde moordaanslag op
de Franse president Reacher naar Parijs. Hij is de enige die de sluipschutter kan vinden. In
Persoonlijk, de 19e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, is ex-militair Jack
Reacher in Seattle als hij een bericht aantreft in de krant: zijn oude collega’s hebben hem
nodig. In Parijs heeft een ervaren sluipschutter geprobeerd de Franse president te vermoorden
en er is slechts één mogelijke verdachte. Jack Reacher is enige die de verdachte kan vinden.
Hij gaat de oceaan over naar Parijs en vervolgens reist hij naar Londen, op jacht naar een
sluipschutter met een onberekenbare wraaklust. Dit keer is het persoonlijk. Lee Child is
winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot
ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in
47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het
sterkste boekenmerk ter wereld.
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Tweede zoon
De rekening
Persuader, The Enemy, One Shot, The Hard Way, Bad Luck and Trouble, Nothing to Lose,
Gone Tomorrow, 61 Hours, Worth Dying For, The Affair, A Wanted Man
Jack And Kill
Achtervolging
#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • Jack Reacher comes to the aid of an elderly couple . . . and
confronts his most dangerous opponents yet. “Jack Reacher is today’s James Bond, a thriller hero we
can’t get enough of.”—Ken Follett “This is a random universe,” Reacher says. “Once in a blue moon
things turn out just right.” This isn’t one of those times. Reacher is on a Greyhound bus, minding his
own business, with no particular place to go, and all the time in the world to get there. Then he steps off
the bus to help an old man who is obviously just a victim waiting to happen. But you know what they
say about good deeds. Now Reacher wants to make it right. An elderly couple have made a few wellmeaning mistakes, and now they owe big money to some very bad people. One brazen move leads to
another, and suddenly Reacher finds himself a wanted man in the middle of a brutal turf war between
rival Ukrainian and Albanian gangs. Reacher has to stay one step ahead of the loan sharks, the thugs,
and the assassins. He teams up with a fed-up waitress who knows a little more than she’s letting on, and
sets out to take down the powerful and make the greedy pay. It’s a long shot. The odds are against him.
But Reacher believes in a certain kind of justice . . . the kind that comes along once in a blue moon.
NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY EVENING STANDARD
Jack Reacher is in deze zeventiende Jack Reacher-thriller van Lee Child, weer op pad. Maar de lift die
hij deze keer krijgt – richting Virginia – is misschien wel zijn laatste... In Achtervolging, de 17e Jack
Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, probeert Reacher op een koude winteravond vanuit
Nebraska een lift te krijgen naar Virginia. Pas na anderhalf uur stopt er een donkere Chevrolet. Twee
mannen voorin, een vrouw op de achterbank. Reacher stapt in. Ze zijn nauwelijks onderweg of hij
beseft: dit is een heel fout gezelschap. Hij zit in de nesten... Lee Child is winnaar van de prestigieuze
Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International
Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen
verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.
In deze 20e Jack Reacher-thriller van Lee Child, stapt Reacher uit de trein in een rustig stadje. Althans,
dat denkt hij. Maar dan vindt hij een briefje over tweehonderd moorden... In Daag me uit, deel 20 van de
fenomenale Jack Reacher-serie van Lee Child, hoeft Reacher nergens heen en heeft hij alle tijd van de
wereld. Dus een afgelegen stationnetje met de merkwaardige naam Mother's Rest lijkt hem een prima
plaats om een zinloze tussenstop te maken. Hij verwacht een paar stoffige, verlaten huizen te vinden, of
een eenzame grafzerk. In plaats daarvan treft hij een vrouw aan die wacht op een vermiste
privédetective. Plus een raadselachtig briefje over tweehonderd doden en een stadje vol zwijgende,
wantrouwige mensen. Weglopen zou makkelijk zijn. Maar dat is tegen Jack Reachers principes. Lee
Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot
ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen,
is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk
ter wereld. ‘De coolste hoofdpersoon van dit moment.’ Stephen King ‘De avonturen van Jack Reacher
zijn ernstig verslavend.’ NRC Handelsblad
Ga nooit terug. Maar dat doet Jack Reacher nou juist wel. Na een moeizame tocht vanuit South Dakota
is Jack Reacher eindelijk in Virginia aangekomen. Zijn doel: het oude hoofdkwartier van de 110th
MPSpecial Unit - zo ongeveer het enige thuis dat hij ooit gekend heeft. Waarom? Hij wil de nieuwe
commandant van de eenheid, majoor Susan Turner, mee uit eten vragen. Hij vond haar stem over de
telefoon aantrekkelijk. Maar de officier in het kantoortje van de commandant is geen vrouw. Waar is
Susan Turner? Jack Reacher wordt met twee onthutsende zaken geconfronteerd, de ene nogal
gewelddadig, de andere te persoonlijk om over na te denken. Krijgt hij - of iemand anders - spijt van zijn
besluit om terug te gaan? Bestsellerauteur Lee Child schreef meer dan 20 thrillers over Jack Reacher. Na
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One Shot (Voltreffer) is Never Go Back (Ga nooit terug) de tweede Jack Reacher-verfilming, met Tom
Cruise in de hoofdrol. 'Het echte verhaal over Jack Reacher wordt almaar beter.' The New York Times
Persoonlijk
Blauwe maan
Björnstad
Jack Reacher Series
Bloedgeld

In deze vijftiende Jack Reacher-thriller van Lee Child worden de
bewoners in een boerendorpje in Nebraska gegijzeld door een
familietransportbedrijf. Reacher belooft ze te redden. In
Tegenspel, de 15de Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur
Lee Child, is Reacher op doorreis wanneer hij in Nebraska stuit
stuit op een lokaal drama: een familie met een transportbedrijf
houdt de omwonende boerengezinnen in een stalen greep van angst.
Reachers gevoel voor rechtvaardigheid speelt op. Hij móét gewoon
opkomen voor de onderdrukten. Meteen zit hij tot zijn nek in een
internationaal misdaadsyndicaat. Keiharde actie is het gevolg.
Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award
2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de
International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie,
gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte
exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter
wereld.
Reacher is in deze 21e Jack Reacher-thriller van Lee Child in
Duitsland voor een geheime missie. Hij heeft geduchte
tegenstanders, en moet dus onder de radar blijven... In Onder de
radar, de eenentwintigste Jack Reacher-thriller van
bestsellerauteur Lee Child, vertrekt Reacher in 1996 naar
Hamburg voor een zeer geheime missie. Een jihadistische cel daar
heeft een boodschap gekregen: de Amerikaan wil honderd miljoen
dollar. Wat is er gaande? Jack Reacher begeeft zich op
verraderlijk terrein. Hij krijgt te maken met nieuwe, geduchte
tegenstanders, dubbele agenda’s en keiharde actie. Als Reacher
het spel mee wil spelen, is alles geoorloofd – zolang hij onder
de radar blijft. Lee Child is winnaar van de prestigieuze
Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot
ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack
Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd
miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het
sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Jack Reacher: de gaafste seriehoofdpersoon die er te koop is.’ Stephen King
Angstaanjagend actuele spionage thriller over de reële dreiging
van jihadisme. Winnaar van de Edgar Allan Poe Award! Spionage
thriller voor de fans van David Baldacci en John Grisham. De
ergste nachtmerrie van de directeur van de CIA lijkt
werkelijkheid te worden: een topspion doet het ondenkbare en
stuurt berichten door aan IS om hen te waarschuwen voor geplande
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operaties. Het achterhalen van de identiteit van deze mol zonder
hem te alarmeren, zal buitengewoon moeilijk worden. Om deze
verrader binnen de eigen gelederen uit te schakelen, zal
topspion John Wells in een rol moeten kruipen waarvan hij hoopte
dat hij die voor altijd achter zich had gelaten. Hij heeft geen
andere keus dan zijn vorige gefabriceerde identiteit van Al
Qaida-jihadist weer aan te nemen en zich tussen de meest
wantrouwende en gewelddadige mensen ter wereld te begeven.
Reacher start in deze 23e Jack Reacher-thriller van Lee Child
een avontuurlijke zoektocht naar zijn verleden... In Verleden
tijd, het 23e deel van de Jack Reacher-thrillerserie van Child
Lee, bevindt Reacher zich toevallig in een kleine stad in New
Hampshire, waar zijn vader vandaan komt. Maar als hij op zoek
gaat naar diens vroegere huis, blijkt er helemaal nooit een
Reacher in New Hampshire te hebben gewoond. Familiegeheimen
komen terug en achtervolgen Jack Reacher in deze opwindende
thriller – zijn persoonlijkste avontuur tot nu toe. Lee Child is
winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017
werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International
Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47
talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens
Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.
Ga nooit terug
(Jack Reacher 17)
Buitenwacht
( שקובמA Wanted Man)
Voltreffer
In thriller master Lee Child’s exclusive eBook short story, Jack Reacher must track
down a spy in soldier’s clothing—by matching wits with four formidable females.
Three are clean—but the fourth may prove fatal. Includes a thrilling preview of
Lee Child’s hotly anticipated Jack Reacher novel, A Wanted Man! Summoned by
Military Intelligence to Washington, D.C., Reacher is sent undercover. The
assignment that awaits him: The army is meeting with its Capitol Hill paymasters
for classified talks on a new, state-of-the-art sniper rifle for U.S. forces. But vital
details about the weapon are leaking—straight from the Capitol and probably into
the hands of unidentified foreign arms dealers. The prospect of any and every
terrorist, mercenary, or dictator’s militia getting their hands on the latest
superior firepower is unthinkable. That’s where Reacher comes in. His task:
infiltrate the top-secret proceedings and smoke out the mole. His target: a
quartet of high-powered Army political liaison officers—all of them fast-track
women on their way to the top. According to his bosses, it’s a zero-danger
mission. No need to draw a gun . . . just chat over drinks. But Reacher knows that
things are rarely what they seem. And he’s learned the hard way never to
underestimate an opponent. Or four. Lessons that will come in handy when he
starts digging for the truth—and gets his hands a lot dirtier than he expected.
“Child is a superb craftsman of suspense.”—Entertainment Weekly “The truth
about Reacher gets better and better.”—Janet Maslin, The New York Times
In deze elfde Jack Reacher-thriller van Lee Child begint ex-militair Jack Reacher
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aan een levensgevaarlijke missie nadat een van zijn oude teamleden is vermoord.
In De rekening, de elfde Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child,
wordt een van Reachers oude maten in de woestijn in Californië in de val gelokt
en vermoord. Eens een team, altijd een team: dit moet gewroken worden.
Reacher probeert iedereen bij elkaar te brengen. Maar er zijn nog meer
kameraden verdwenen. Het lijkt wel of de vijand hun steeds net één stap voor is –
een levensgevaarlijke missie. Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond
Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de
International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is
met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het
sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Lee Child: de beste hedendaagse auteur van
crime fiction.’ Haruki Murakami
“If you’re a thriller fan and you’re not reading the Reacher series . . . you’re not a
thriller fan.”—Chicago Tribune Jack Reacher is the most compelling hero in action
and suspense today—hailed by Stephen King as “the coolest continuing series
character now on offer” and a household name for legions of fans who can’t get
enough of Lee Child’s #1 bestsellers. “The truth about Reacher gets better and
better.”—Janet Maslin, The New York Times Once an elite military cop, Reacher is
now a man with no phone, no address, and no ties anywhere. He wanders the
land and lives in the moment—a cool-headed righter of wrongs who can’t let the
bad guys get away with anything. This addictive eBook bundle features eleven
Reacher adventures, which can be read in any order. But fair warning: Once you
start, you won’t stop until you’ve finished them all. PERSUADER THE ENEMY ONE
SHOT THE HARD WAY BAD LUCK AND TROUBLE NOTHING TO LOSE GONE
TOMORROW 61 HOURS WORTH DYING FOR THE AFFAIR A WANTED MAN Also
includes the eBook short stories “Second Son” and “Deep Down” as well as an
excerpt of the latest Jack Reacher thriller, Never Go Back! Praise for #1
bestselling author Lee Child and his Reacher series “Child is a superb craftsman
of suspense.”—Entertainment Weekly “Like his hero Jack Reacher, Lee Child
seems to make no wrong steps.”—Associated Press “Lee Child [is] the current
poster-boy of American crime fiction.”—Los Angeles Times “Indisputably the best
escape artist in this escapist genre.”—Marilyn Stasio, The New York Times “Jack
Reacher is much more like the heir to the Op and Marlowe than Spenser ever was.
. . . Reacher is as appealingly misanthropic as ever.”—Esquire “For pure fun, the
Reacher novels are easily the best thriller series going.”—NPR “Widely admired
by other writers as a master craftsman of action thrillers.”—The Wall Street
Journal “Implausible, irresistible Reacher remains just about the best butt-kicker
in thriller-lit.”—Kirkus Reviews
Björnstad is een Zweeds stadje dat zijn beste tijd heeft gehad. Zoals men daar
zegt: je kunt er niet leven, je kunt er hoogstens overleven. Maar aan het meer
staat een heel oude ijsbaan, en die is de reden waarom mensen in Björnstad nog
geloven in betere tijden: het juniorenteam van de plaatselijke ijshockeyclub kan
dit jaar landskampioen worden. De hoop op een betere toekomst voor de stad
legt veel druk op de jonge spelers. De halve finale is uiteindelijk de katalysator
voor een gruwelijke daad die de hele stad in beroering brengt. Beschuldigingen
vliegen over en weer en geen van de bewoners ontkomt aan de commotie.
Björnstad gaat over de hoop die mensen in een gemeenschap kan samenbrengen,
geheimen die alles kapot kunnen maken en de moed die iemand nodig heeft om
tegen de stroom in te gaan. In dit verhaal van een kleine stad beschrijft Fredrik
Backman de hele wereld.
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Verleden tijd
A Wanted Man
Deep Down: A Jack Reacher Story
De wachtpost
De infiltrant
New York Times and USA Today Bestselling Author DIANE CAPRI Does It Again! NEW Hunt for
Jack Reacher book! For fans of Lee Child, Jack Reacher, John Grisham and Michael Connelly! "Full
of thrills and tension, but smart and human, too. Kim Otto is a great, great character - I love her." Lee
Child, #1 World Wide Bestselling Author of Jack Reacher Thrillers Jack Reacher: Friend or Enemy?
FBI Agents Kim Otto and Carlos Gaspar get a lead on Jack Reacher. New Hope, Virginia, welcomed
him yesterday. Is he there now? Will Otto and Gaspar stand face-to-face with Reacher? Or Down
Deep, is Reacher A Wanted Man? Lee Child, Jack Reacher, Reacher, military, action, romance,
suspense, thriller, mystery, Florida, Michigan, adoption, secret baby, women sleuth, legal thriller, John
Grisham, thriller series, mystery series, romantic suspense series, romantic suspense, hepatitis, medical
mystery, medical thriller, psychological thriller, strong female, strong female protagonist, police
procedural, thriller and suspense, vigilante justice, crime, action packed, private investigators, lawyer,
police officer, FBI agents, Alaska, hard-boiled, cozy, legal, medical, suspense, suspense series, spies,
tech, techno, technology, crime, financial, murder, theft, litigator, judge, juror, death, due justice,
secret justice, twisted justice, wasted justice, mistaken justice, deadly dozen, deadly, gun, killer, sniper,
shot, deadly, parenting, relationships, crime fiction, crime novel, kidnapping, serial killers, heist,
series, women's fiction, detective, conspiracy, political, terrorism, contemporary, genre fiction, United
States
FBI Special Agents Kim Otto and Carlos Gaspar need the help of rogue ex-military man Jack Reacher,
now a wanted man. But is he their friend or foe? It’s been a while since we first met Lee Child’s Jack
Reacher in Killing Floor. Fifteen years and twenty-one novels later, Reacher still lives off the grid,
until trouble finds him, and then he does whatever it takes, much to the delight of readers and the
dismay of villains. Now someone big is looking for him. Who? And why? Hunting Jack Reacher is a
dangerous business, as FBI Special Agents Kim Otto and Carlos Gaspar are about to find out. Otto and
Gaspar are by-the-book hunters who know when to break the rules—but Reacher is a stone-cold killer
and a wanted man. But whose side is he on? Only secrets hidden in Margrave, Georgia, will tell them.
Als ex-militair James Barr in deze negende Jack Reacher-thriller van Lee Child wordt aangewezen als
dader van een slachtpartij, weigert hij te praten voordat hij Reacher gesproken heeft... In Voltreffer,
de ijzingwekkend spannende negende Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, raakt
Reacher op een wel heel bijzondere manier verwikkeld in een moordzaak. Indiana. Kort na de
slachtpartij op vijf mensen arresteert de politie een dader: de ex-militair James Barr. Hij weigert te
praten. Voor zijn advocaat heeft hij één boodschap: ‘Ik wil Jack Reacher spreken.’ De advocaat doet
vergeefse moeite hem te traceren. Hij is spoorloos, zonder vast adres. Maar gelukkig is Reacher zelf al
op weg naar Barr. Waarom heeft Barr zich laten oppakken? Hoe kan die bewijsvoering kloppen? Jack
Reacher begrijpt er niets van. Een onzichtbare vijand trekt aan de touwtjes... Lee Child is winnaar van
de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de
International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd
miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.
‘Voortreffelijke actiethriller.’ De Volkskrant
Als Reacher in deze twaalfde Jack Reacher-thriller van Lee Child het stadje Despair binnenloopt
wordt hij meteen gearresteerd. Hij is hier niet welkom... Wanneer Jack Reacher in Niets te verliezen,
de twaalfde Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, in Colorado te voet van het
woestijnstadje Hope naar Despair reist, wordt hij aan de gemeentegrens aangehouden en
teruggestuurd. Reacher is een rechtlijnige man. Hij wil vooruit, niet achteruit, en dus besluit hij te
onderzoeken waarom hij niet welkom is in Despair, een stad die geregeerd wordt door de tirannieke
eigenaar van een immense staalfabriek. Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger
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Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn
Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren
volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Reacher maakt in Niets te verliezen al
voor de twaalfde maal zijn opwachting en de kwaliteit van de serie blijft maar toenemen...’ NRC
Handelsblad
61 Hours, a Wanted Man, Bad Luck and Trouble, Die Trying (Novel), Echo Burning, Gone Tomorrow,
Jack Reacher, Killing
Blue Moon
De affaire
61 Hours, Worth Dying For, The Affair, A Wanted Man, Never Go Back, Personal

Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia
or other free sources online. Commentary (books not included). Pages: 25. Chapters: 61 Hours, A
Wanted Man, Bad Luck and Trouble, Die Trying (novel), Echo Burning, Gone Tomorrow, Jack
Reacher, Killing Floor (novel), Nothing to Lose (novel), One Shot (novel), Persuader (novel),
Running Blind (Lee Child novel), Second Son (short story), The Affair (novel), The Enemy
(novel), The Hard Way (novel), Tripwire (novel), Without Fail, Worth Dying For (novel).
Excerpt: Jack Reacher is a fictional character created by British author Jim Grant (who writes
under the pen name of Lee Child). Jack (None) Reacher is a former United States Army Military
Police Major. He was born on a military base in Berlin in 1960. A graduate of the U.S. Military
Academy at West Point, he served 13 years in the Military Police, during which time he became
part of a fictional military police unit, the 110th Special Investigations Unit, formed to handle
exceptionally tough cases, especially those involving members of the United States Army Special
Forces. Though he was demoted from Major to Captain in the prequel novel The Enemy, he
regained the rank of Major by the time he mustered out in 1997. He received many military
awards during his career, including the Silver Star, the Defense Superior Service Medal, the
Legion of Merit, the Soldier's Medal, the Bronze Star, and a Purple Heart for wounds sustained in
the bombing of the US Marine barracks in Beirut in 1983. Since leaving the Army, Reacher has
been a drifter. He wanders throughout the United States because he was accustomed to being told
where to go, when to go and what to do for every day of his life from military childhood to
military adulthood. He also felt he never got to know his own country, having spent much of his
youth living overseas on military bases and at the military school West Point. He usually travels
by hitchhiking or bus. As...
Voor het eerst van zijn leven in New York – Jack Reacher is pas zestien jaar en negen maanden.
Maar hij is echt groot voor zijn leeftijd. In een hete zomernacht ziet hij dat een jonge vrouw in
het gezicht wordt geslagen. Als dappere zoon van een Amerikaanse marinier besluit hij in te
grijpen. Het is een serieuze opmaat naar zijn latere avonturen. Lee Child is de internationale
bestsellerauteur van de Jack Reacher-serie. Zijn debuut Jachtveld is meermaals bekroond en het
negende deel van de serie, One Shot (Voltreffer), is verfilmd met Tom Cruise in de hoofdrol.
‘Suspense van grote klasse.’ Karin Slaughter
'A fascinating, swaggeringly confident performance' Sunday Times When you're as big and rough
as Jack Reacher - and you have a badly set, freshly busted nose - it isn't easy to hitch a ride in
Nebraska. At last, he's picked up by three strangers - two men and a woman. Within minutes it
becomes clear they're all lying about everything - and there's a police roadblock ahead. There has
been an incident, and the cops are looking for the bad guys . . . Will they get through because the
three are innocent? Or because the three are now four? Is Reacher just a decoy? _________
Although the Jack Reacher novels can be read in any order, A Wanted Man follows on directly
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from the end of Worth Dying For. And be sure not to miss Reacher's newest adventure, no.26,
Better off Dead! ***OUT NOW***
Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller van Lee Child precies op juiste moment op de
juiste plek als de hel losbarst. In 61 uur, de 14e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee
Child, komt Reacher tijdens een extreem koude winter een paar dagen vast te zitten in Bolton,
South Dakota. De lokale politie heeft problemen die het kleine departement boven het hoofd
groeien en Reacher biedt aan ze te helpen. Hoe erg kan het tenslotte zijn in een stadje als Bolton?
Wat Reacher echter niet weet, is dat over precies 61 uur de grootste internationale drugsdeal aller
tijden op spectaculaire wijze uit de hand zal lopen. De klok tikt. De Mexicaan is onderweg. De
Rus heeft iedereen omgekocht. Maar niemand had gerekend op Jack Reacher... Lee Child is
winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot
ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47
talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste
boekenmerk ter wereld.
A wanted man : a Jack Reacher novel
Lokaas
Heethoofd
Onder de radar
Op doorreis
Een ex-marinier, die wordt verdacht van moord op zijn broer die bezig was
met een onderzoek naar valsemunters, gaat zelf op zoek naar de
moordenaar.
In Washington D.C. vinden kort na elkaar twee prominente figuren de dood.
De een is Robert Bradley, Speaker of Congres, die wordt doodgeschoten
tijdens een politieke bijeenkomst. De tweede dode is Jonathan DeHaven. Hij
sterft onder mysterieuze omstandigheden op de afdeling Zeldzame Boeken
van de Library of Congres, waar van hij de directeur is. Op het eerste
gezicht hebben de twee gebeurtenissen niets met elkaar te maken. Maar
wanneer DeHavens collega Caleb Shaw wordt aangesteld als executeurtestamentair van de priv llectie van DeHaven, komt hij met behulp van zijn
vrienden van de Camel Club achter het bestaan van een spionagenetwerk
waarin DeHaven verstrikt was geraakt. Onder leiding van de vroegere CIAagent John Carr, beter bekend onder zijn pseudoniem Oliver Stone, gaan de
mannen achter de moordenaar van Jonathan DeHaven aan. Hierbij krijgen
zij hulp van de mooie, maar vooral ook geheimzinnige Annabelle Conroy. Zij
komen terecht in een wereld van zeldzame boeken, geheime codes en
intriges op hoog niveau.
Op doorreis van Lee Child is een bundel van twaalf spannende verhalen
over Jack Reacher. Op doorreis van Lee Child is een bundel van twaalf
spannende verhalen over Jack Reacher. Reacher is altijd op doorreis en
overal waar hij komt, stuit hij op onrecht, dat hij op karakteristieke wijze
aanpakt. Na 22 thrillers verschijnt nu deze bundel met tien lange en twee
korte verhalen over Jack Reacher – van zijn kindertijd tot en met zijn meest
recente litteken.
Lukt het Jack Reacher in deze tiende Jack Reacher-thriller van Lee Child om
de vrouw en het kind van zakenman Edward Lane terug te vinden, of blijkt
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de speurtocht vergeefs? In Bloedgeld, de tiende Jack Reacher-thriller van
bestsellerauteur Lee Child, wordt Reacher door zakenman Edward Lane
opgeroepen om naar New York te komen. Het gaat Edward Lane voor de
wind: zijn privéleger van oud-militairen wordt overal ter wereld ingehuurd.
Maar wanneer zijn vrouw en kind worden ontvoerd heeft Lane iemand
anders nodig: Jack Reacher. Ex-militair Jack Reacher is een expert in het
vinden van mensen. Maar dit maal vist zelfs hij achter het net. Al wordt er
drie keer losgeld betaald, de gegijzelden worden niet vrijgelaten. Als een
onderzoek vastzit, moet je alles overdoen, weet Reacher. Helemaal vanaf
het begin. Langzaam dringt het Reacher door dat Edward Lane iets
verbergt. En Jack Reacher zit er tot over zijn oren in... Lee Child is winnaar
van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij
gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack
Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen
verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk
ter wereld. ‘Bloedgeld is misdaadactie in zijn meest verslavende vorm.’
Focus Knack
A Reacher Novel
The Hunt for Jack Reacher Series
61 Hours
The Essential Jack Reacher, Volume 2, 6-Book Bundle
De vijand

In this book, we have hand-picked the most sophisticated, unanticipated,
absorbing (if not at times crackpot!), original and musing book reviews of "A
Wanted Man: A Jack Reacher Novel." Don't say we didn't warn you: these
reviews are known to shock with their unconventionality or intimacy. Some
may be startled by their biting sincerity; others may be spellbound by their
unbridled flights of fantasy. Don't buy this book if: 1. You don't have nerves of
steel. 2. You expect to get pregnant in the next five minutes. 3. You've heard it
all.
In de zesde Jack Reacher-thriller van Lee Child helpt Jack Reacher de
Amerikaanse Secret Service de vicepresident te beschermen, wanneer diens
leven ernstig wordt bedreigd. In Buitenwacht, de zesde Jack Reacher-thriller
van bestsellerauteur Lee Child, wordt Jack Reachers hulp ingeschakeld om de
vicepresident van Amerika te beschermen. Diens leven wordt ernstig
bedreigd, maar het is onbekend door wie. Jack Reacher past totaal niet in de
Secret Service. Zijn eigengereidheid, ruwe charme en ongrijpbaarheid
brengen collega’s en tegenstanders tot razernij. Desondanks hij boekt een
onnavolgbaar resultaat. Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond
Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de
International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47
talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes
Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘In feite doet hij precies waar
iedereen wel eens van droomt.’ Auteur Lee Child over zijn held Jack Reacher
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Een ziekenhuis in een onbekende Amerikaanse stad. Een rechercheur raakt
aan de praat met het slachtoffer van een schietincident, een intrigerende man
met blauwe ogen en een zeer gespierd bovenlichaam met een enorm litteken.
Het blijkt Jack Reacher te zijn. Hij is ernstig gewond na een staaltje geweld.
Een paar uur later is hij verdwenen. Lee Child is de internationale
bestsellerauteur van de Jack Reacher-serie. Zijn debuut Jachtveld is
meermaals bekroond en het negende deel van de serie, One Shot (Voltreffer),
is verfilmd met Tom Cruise in de hoofdrol.
Reacher arrives accidentally in a small South Dakota town, where during a
dangerous winter storm he is enlisted to protect a lone witness who local
police hope can help convict a brutal crime ring.
Spervuur
een Jack Reacher Novelle
61 uur
Niets te verliezen
Tegenspel
In deze achtste Jack Reacher van Lee Child, houdt Reacher de wacht wanneer
een generaal dood wordt aangetroffen. Onderzoek naar de moord brengt Reacher
diep in de problemen. Op oudejaarsavond 1989 loopt toenmalig majoor Jack
Reacher in De Vijand, de achtste Jack Reacher-thriler van bestsellerauteur Lee
Child, wacht wanneer een generaal dood wordt aangetroffen in een bordeel.
Aktetas verdwenen. Echtgenote vermoord. Een delicate zaak. Jack Reacher krijgt
de opdracht dit geval in de doofpot te stoppen. Maar dan ontdekt hij dat de
generaal op weg was naar een zeer geheime bijeenkomst van de legertop. In een
mum van tijd zit Jack Reacher tot zijn nek in de problemen. Lee Child is winnaar
van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot
ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie,
gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren
volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Complexe,
hoogstaande crime.’ Mirror ‘De vijand is weergaloos goed.’ Independent on
Sunday
In de zestiende Jack Reacher-thriller van Lee Child gaan we terug in de tijd met
Jack Reacher. Terug naar het keerpunt in zijn lange loopbaan bij het leger... In De
affaire, de 16e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, blikt Child
terug naar een beslissend moment in het leven van Jack Reacher. Mississippi,
1997. Een vrouw wordt gruwelijk vermoord vlak bij een legerbasis. Reacher,
majoor bij de militaire politie, wordt eropuit gestuurd om informatie te verzamelen.
Samen met sheriff Elizabeth Deveraux probeert hij de waarheid te ontdekken,
tegen alles in. Dit wordt het keerpunt in de loopbaan van Jack Reacher:
gehoorzaamt hij het leger, of zijn principes? Lee Child is winnaar van de
prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot
ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie,
gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren
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volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.
Iedereen praat
Don't Know Jack
100 Unexpected Statements about a Wanted Man
The Essential Jack Reacher 11-Book Bundle
De verzamelaars
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