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Samenvatting Amos Decker begint net te wennen aan zijn nieuwe baan bij de FBI
wanneer hij leest over de zaak-Melvin Mars. Mars heeft twintig jaar vast
gezeten voor de moord op zijn ouders maar wordt plotseling vrijgelaten
naar aanleiding van een nieuwe getuige. Decker ziet overal
overeenkomsten met de moord op zijn eigen gezin en duikt in de zaak.
David Baldacci, New York Times-bestsellerauteur, geeft ons dit
ijzersterke vervolg op deel 1 van de Amos Decker-serie. DE LAATSTE
MIJL houdt je op het puntje van je stoel.

Details 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…

Over de auteur:

David Baldacci werd geboren in Virginia in de Verenigde Staten. Hij studeerde
politieke wetenschappen en rechten, en was negen jaar werkzaam als
bedrijfsjurist en advocaat in Washington D.C. In 1996 debuteerde hij met Het
recht van de macht. Baldacci’s werk is in 45 talen vertaald en wereldwijd zijn
er meer dan 100 miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht. Eerder
verscheen in de thrillerreeks met Amos Decker De geheugenman.

De pers over De geheugenman:

'Met veel fantasie én psychologie weet Baldacci Amos Decker als een
weliswaar gedeukt, maar ook aandoenlijk personage neer te zetten.' - Knack

De laatste mijl verschijnt 10 mei 2016.
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NB. Bij gebruik van de auteursfoto graag copyright vermelden: Mariel
Kolmschot.
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