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No Middle Name The Complete Collected Jack
Reache
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!
Jack Reacher en Will Trent. Twee keer zoveel actie. Twee keer zoveel
drama. Dubbel zoveel problemen... Will Trent is bezig met een
undercoveractie bij Fort Knox. Zijn missie: het oplossen van een ruim
twintig jaar oude moordzaak. De naam van zijn verdachte: Jack Reacher.
Jack Reacher is in Fort Knox op een eigen missie: hij probeert een
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crimineel verbond in het Amerikaanse leger te ontmantelen. Maar dan
verschijnt Will Trent opeens ten tonele. De enige optie die Jack Reacher
en Will Trent hebben is samen te werken – als dat lukt... Er is echter een
veel grotere samenzwering aan de gang – een situatie die noch de
speciaal agent, noch de ex-militair agent had kunnen voorzien.
Ever since he picked the graffiti name Shoe in 1979, Niels Meulman has
been carving out his own path towards the international art world. Being a
graffiti pioneer from Amsterdam, he worked with American counterparts
such as Dondi White, Rammellzee and Keith Haring in the 1980s. He made
the transition from the streets to fine art with a unique fusion of
calligraphy and graffiti, which he named Calligraffiti. This soon became a
worldwide phenomenon and now plays a significant role within Urban
Contemporary Art. It also sparked the catchphrase 'A word is an image,
writing is painting'. In recent years Niels Shoe Meulman moved towards a
style he calls Abstract Vandalism. Influenced by the great painters of
Abstract Expressionism, his work has been shown in countless exhibitions
all over the world and is included in the permanent collections of
museums and private collections. Shoe Is My Middle Name celebrates
three decades of art by a legendary graffiti artist, painter, writer, designer
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and calligrapher. A striking book that offers an overview of his career,
showcasing his evolution through a masterful mixture of paintings, murals,
poetry, interviews, graphics and insights about his identity as an artist and
art itself.
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.
No Middle Name
Brandpunt
De wachtpost
Shoe Is My Middle Name
In de ban van de ring
Wanneer ex-militair Jack Reacher in de vijfde Jack Reacher
van Lee Child een lift krijgt van de bloedmooie Carmen
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Greer, belandt hij in een wespennest waar hij niemand kan
vertrouwen... In Brandpunt, de vijfde Jack Reacher-thriller
van bestsellerauteur Lee Child, krijgt ex-militair Jack
Reacher in de moordende hitte in Texas een lift van Carmen
Greer. Reacher had nooit gedacht dat iemand als Carmen zou
stoppen: ze is mooi, jong en rijk. Maar Carmen blijkt vooral
doodsbenauwd voor haar echtgenoot. Om Carmen te beschermen
gaat Jack Reacher mee naar haar ranch. Voor Reacher is het
al snel duidelijk dat hij in het desolate, broeierige hart
van Texas in een wespennest is beland, waar niemand te
vertrouwen is... 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. ‘Brandpunt werkt zo
verslavend dat je ook de andere Reacher-thrillers wilt
lezen.’ Publishers Weekly
In deze elfde Jack Reacher-thriller van Lee Child begint exPage 4/27
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militair Jack Reacher 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
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
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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 Reacherserie. 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
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 –
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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 serie-hoofdpersoon die er te koop is.’
Stephen King
Björnstad
Tweede zoon
Verleden tijd
Het visconcert
Een beloofd land

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
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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.
Al twee jaar teistert droogte het plattelandsstadje Kiewarra. Het land verdort, het vee sterft.
Men is de wanhoop nabij. De spanning wordt ondraaglijk als drie leden van een gezin dood
worden aangetroffen. Luke Hadlers zelfmoord ‒ nadat hij zijn vrouw en zesjarige zoontje van
het leven beroofde ‒ laat iedereen verbijsterd achter. Aaron Falk keert terug naar het stadje
waar hij opgroeide om de begrafenis van zijn vroegere beste vriend bij te wonen. Hij raakt daar
tegen wil en dank betrokken bij het onderzoek naar de dramatische zaak. Als de vragen zich
beginnen op te stapelen en het wantrouwen groeit, wordt Falk gedwongen de gemeenschap
onder ogen te komen die hem twintig jaar geleden heeft verstoten. 'Een van de meest
verbluffende debuten die ik ooit gelezen heb. Elk woord is zo goed als perfect.' - DAVID
BALDACCI
'Is Alice hier? Heeft ze het gehaald? Is ze veilig? In de chaos, in het donker was het onmogelijk
om te zeggen wie van de vier vrouwen dit riep. Later, toen alles erger werd, zou ieder van hen
beweren dat zij het was geweest...' Met enige tegenzin beginnen vijf vrouwen aan een zware,
regenachtige trektocht. Slechts vier van hen bereiken de eindstreep. De tocht door het ruige
achterland van Australië was bedoeld om de vijf collega's uit hun kantoorbubbel te halen en zo
meer kracht en teamgevoel te creëren. Aaron Falk, agent bij de federale politie, is extra
geïnteresseerd in de vermiste vrouw, Alice Russel. Ze is de klokkenluider in Falks onderzoek en wist bepaalde geheimen. Over de firma waar ze werkte en over haar collega's. In plaats van
over een trektocht met een hechte samenwerking als resultaat, krijgt Falk verhalen te horen
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over een tocht vol beschuldigingen, agressie en afbrokkelend vertrouwen. En hoe dieper hij in
de verdwijningszaak duikt, hoe groter de gevaren lijken te worden...
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 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. ʻReacher maakt in Niets te verliezen al voor de twaalfde maal
zijn opwachting en de kwaliteit van de serie blijft maar toenemen...ʼ NRC Handelsblad
The Authorised Biography of Lee Child
Sneeuwman
The Reacher Guy
De droogte
written paintings and painted words

Jack Reacher is only the second of Jim Grant's great fictional characters: the first
is Lee Child himself. Heather Martin's biography tells the story of all three. Lee
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Child is the enigmatic powerhouse behind the bestselling Jack Reacher novels.
With millions of devoted fans across the globe, and over a hundred million copies
of his books sold in more than forty languages, he is that rarity, a writer who is
lauded by critics and revered by readers. And yet curiously little has been written
about the man himself. The Reacher Guy is a compelling and authoritative portrait
of the artist as a young man, refracted through the life of his fictional avatar, Jack
Reacher. Through parallels drawn between Child and his literary creation, it tells
the story of how a boy from Birmingham with a ferocious appetite for reading grew
up to become a high-flying TV executive, before coming full circle and establishing
himself as the strongest brand in publishing. Heather Martin explores Child's
lifelong fascination with America, and shows how the Reacher novels fed and
fuelled this obsession, shedding light on the opaque process of publishing a novel
along the way. Drawing on her conversations and correspondence with Child over
a number of years, as well as interviews with his friends, teachers and colleagues,
she forensically pieces together his life, traversing back through the generations to
Northern Ireland and County Durham, and following the trajectory of his
extraordinary career via New York and Hollywood until the climactic moment
when, in 2020, having written a continuous series of twenty-four books, he finally
breaks free of his fictional creation.
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Na een straatroof in Maine belandt Jack Reacher in een politiecel. Eerst als
getuige, dan als verdachte. Hij krijgt veel tijd om na te denken. Waarom leek die
buitgemaakte tas zo leeg? 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 is.’ Stephen King
In Lee Childs korte verhaal James Penney moet Jack Reacher supersnel
beslissen: gaat hij James Penney helpen of niet? James Penney is woest als hij
wordt ontslagen. Uit wraak steekt hij zijn huis in brand en hij slaat op de vlucht. In
het noorden van Californië komt hij iemand in een groene Chevrolet tegen – kan
hij de chauffeur vertrouwen? Het blijkt Jack Reacher.
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 Reacherthriller 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
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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
61 uur
Spervuur
The Complete Collected Jack Reacher Short Stories
Schoon goud
Speciaal agent Will Trent werkt al vijftien jaar voor het Georgia Bureau of Investigation en is
ervan overtuigd dat er zoiets bestaat als de voorgevoelens van een agent. Juist daarom zou hij
altijd op zijn eigen intuïtie moeten afgaan. Terwijl Will op surveillance is in de toiletten van het
Atlanta International Airport, hoort hij ineens een kind wanhopig fluisteren: `Ik wil graag naar
huis. Hier klopt iets niet, Will voelt het tot in zijn botten. Maar voordat hij in actie komt, zijn het
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meisje en de man die haar begeleidt weer verdwenen. Na een telefoontje met zijn collega s
Amanda Wagner en Faith Mitchell wordt direct een Amber Alert uitgestuurd. De drukste
passagiersluchthaven ter wereld wordt hermetisch afgesloten van de buitenwereld en de
geoliede machine komt knarsend tot stilstand. Alles vanwege een vermoeden dat een meisje van
ongeveer zes ontvoerd is. En Will moet ervoor zorgen dat ze gevonden wordt.
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.
Alfgrim wordt opgevoed door twee oude mensen, die hij gemakshalve ‘opa en oma’ noemt. Hun
uit turf opgetrokken boerderijtje, de Hellinghut, is voor hem een paradijs. Hij groeit op in een
gastvrije omgeving waar de geur van stokvis, turf en walvisvet zich vermengt met die van gras,
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varens en koeien. Hij droomt ervan visser te worden zoals zijn opa, en te zingen zoals zijn grote
voorbeeld Gard Holm, maar uiteindelijk moet Alfgrim toch een keuze maken tussen de veilige
wereld van de Hellinghut en het leven in een veranderende maatschappij.
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 Reacherserie, 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
Iedereen praat
Achtervolging
De rekening
Ogden Service Center Project Hire
Dagboek van een halve indiaan
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Jack 'No Middle Name' Reacher, lone wolf, knight errant, ex military cop,
lover of women, scourge of the wicked and righter of wrongs, is the most
iconic hero for our age. This is the first time all Lee Child's shorter
fiction featuring Jack Reacher has been collected into one volume. Read
together, these twelve stories shed new light on Reacher's past,
illuminating how he grew up and developed into the wandering avenger
who has captured the imagination of millions around the world. The
twelve stories include a brand new novella, Too Much Time. The other
stories in the collection are: Second Son James Penney's New Identity
Guy Walks Into a Bar Deep Down, High Heat Not a Drill Small Wars All
of which have previously been published as ebook shorts. Added to these
is every other Reacher short story that Child has written: Everyone
Talks Maybe They Have a Tradition No Room at the Motel The Picture
of the Lonely Diner
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
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familie met een transportbedrijf houdt de omwonende boerengezinnen in
een stalen greep van angst. Reachers gevoel voor rechtvaardigheid
speelt op. Hij m
t 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.
De indiaan Junior (14, ik-figuur) besluit op een dag naar een blanke
school buiten het reservaat te gaan. Zijn strijd om een plaats in die
wereld vertrouwt hij toe aan zijn dagboek. Vanaf ca. 12 jaar.
In dit tweede deel in de bloedstollende Jack Reacher-serie van Lee Child
wordt Reacher 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
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ze vast in een geheim kamp in het uitgestrekte noorden van Montana. De
vrouw zegt dat ze Holly Johnson heet en een FBI-agente 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
The Complete Collected Jack Reacher Stories
Persoonlijk
Te veel tijd
James Penney
Wildernis
"A collection of ... Jack Reacher stories-- one never-before-seen novella,
plus eleven others collected for the first time in print --each with original
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introductions from the ... author"-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.
Als een legendarisch topmodel een dodelijke val maakt van een balkon in
de chique Londense wijk Mayfair, gaat de politie uit van zelfmoord. Haar
broer weigert dit echter te accepteren en schakelt privédetective Cormoran
Strike in. Strike neemt de klus dankbaar aan. Sinds hij zijn been verloor in
Afghanistan is zijn leven een puinhoop. Hij heeft bijna geen opdrachten en
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de schuldeisers zitten achter hem aan. En daarbij is hij net weg bij zijn
vriendin en woont hij in zijn kantoor. Dit is zijn kans om een nieuwe start te
maken. Maar naarmate hij dieper infiltreert in de wereld van de rich and
famous nemen de zaken een steeds duisterder wending – en loopt hij zelf
steeds meer gevaar... Koekoeksjong is een traditionele Britse
misdaadroman in een modern jasje en kan zich meten met de grote
klassiekers uit het genre. De pers over Koekoeksjong ‘Heel verfrissend:
humor en mededogen spelen in dit boek een grotere rol dan bloed en
geweld. Laat dit alsjeblieft het begin zijn van een reeks.’ **** Vrij Nederland
‘Een thriller die uitstekend in elkaar zit, geen moment verveelt en een groot
publiek zal aanspreken.’ NRC Handelsblad ‘Een solide detective, waarin
vooral het satirische talent schittert.’ **** de Volkskrant
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.
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een Jack Reacher Novelle
Tegenspel
Heethoofd
Blauwe maan
Kwijt
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
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
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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.
Het is november in Oslo en de eerste sneeuw van het jaar is gevallen. Birte Becker komt thuis
van haar werk en bewondert de sneeuwpop die haar zoon en man in de tuin hebben gemaakt.
Maar zij lijken van niets te weten. Als het gezin vol verbazing door het raam naar de
sneeuwpop staat te kijken, bemerken ze iets vreemds. De sneeuwpop kijkt naar het huis, naar
hen. Inspecteur Harry Hole ontvangt een anonieme brief, ondertekend door 'De sneeuwman',
een brief die verschillende verdwijningszaken met elkaar in verband brengt waarbij getrouwde
vrouwen vermist raakten op de dag dat de eerste sneeuw viel. Die nacht vlucht Sylvia Ottersen
weg door de eerste sneeuw. Ze weet niet waar ze voor op de vlucht is of waar ze naar op weg
is.
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.
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De vijand
Buitenwacht
als een topmodel een dodelijke val maakt, gaat de politie uit van zelfmoord. Haar broer
schakelt privédetective Cormoran Strike in
Koekoeksjong
Voltreffer

In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires vertelt
Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die
op zoek is naar zijn identiteit tot de leider van de vrije wereld. Hij schrijft in
buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin hij politiek werd
gevormd en over de bepalende momenten in de eerste termijn van zijn historische
presidentschap - een roerige periode vol dramatische veranderingen. Obama neemt de
lezer aan de hand op een fascinerende reis, die voert van zijn eerste politieke aspiraties
en de cruciale overwinning in de voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van
grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4 november
2008, toen hij werd gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten en daarmee de
eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou bekleden. In zijn
bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een bijzondere en scherpzinnige
wijze welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt, en
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daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de Amerikaanse
partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt de lezer mee tot in het
Oval Office en de Situation Room van het Witte Huis, maar ook naar steden als
Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van zijn overwegingen bij het samenstellen
van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële crisis, Vladimir Poetin
inschat, schijnbaar onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op de
gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn generaals over de te volgen strategie
in Afghanistan, hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend optreedt na de
ramp met de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die
leidt tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem en
persoonlijk boek - het verhaal over een man die historische beslissingen neemt, over
het rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het
wereldpodium. Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij ondervond toen hij
als zwarte Amerikaan president wilde worden, waarbij hij de verwachtingen
verpersoonlijkte van een generatie die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop
en verandering en de morele problemen trotseerde die besluitvorming op het hoogste
niveau met zich meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die hem in eigen
land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf in het Witte Huis
had op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet terughoudend in het delen van
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zijn onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat
binnen het geweldige, zich voortdurend ontwikkelende Amerikaanse experiment
vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en krachtige boek getuigt van
Barack Obama's inzicht dat democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is
gestoeld op inlevingsvermogen en wederzijds begrip, iets waaraan we samen
voortbouwen, elke dag weer.
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.
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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 Reacherthriller 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
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
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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
Lokaas
Easyread Comfort Edition
Niets te verliezen
Onder de radar
Op doorreis
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
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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

Page 27/27

Copyright : magedirect.com

