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Samenvatting Al dertig jaar is John Pullers moeder vermist. Er werd nooit een spoor
van haar gevonden. Maar dat was toen... Boze tongen beweren dat
Pullers vader er iets mee te maken heeft. Als de zaak heropend wordt
mag Puller zich er niet mee bemoeien. Hij zal alles op alles moeten
zetten om de waarheid te achterhalen, zelfs als hij daarmee bewijst dat
zijn vader een moordenaar is...

Details Dertig jaar geleden raakte John Pullers moeder vermist. Ondanks een
uitgebreide zoektocht en intensief onderzoek, werd er nooit meer een spoor
van haar gevonden. Maar dat was toen…

Boze tongen beweren dat Pullers vader, die dementerend is en in een
veteranenhospitaal ligt, destijds zijn vrouw heeft vermoord. Puller krijgt van
zijn bevelhebbers te horen dat hij zich niet met deze zaak mag bemoeien als
hij niet voor de krijgsraad wil komen, maar hij weet dat hij niet zomaar niets
kan doen. Wanneer inlichtingenofficier Veronica Knox zich dan ook nog met
de zaak bemoeit, begrijpt Puller dat er veel meer aan de hand is dan hij
aanvankelijk had gedacht. Hij zal tot het uiterste moeten gaan om de waarheid
achter zijn moeders verdwijning te achterhalen. Zelfs als hij daarmee bewijst
dat zijn vader een moordenaar is…

Over de auteur
David Baldacci is de auteur van meer dan 30 thrillers, romans en
jeugdboeken. Zijn werk is in 45 talen vertaald en wereldwijd zijn er meer dan
110 miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht. Met zijn Wish You Well
Foundation strijdt Baldacci samen met zijn vrouw Michelle al sinds jaar en dag
tegen analfabetisme. 
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Citaten Spannend tot het eind. 
— Dagblad de Limburger

Bij niemand spat het testosteron zo van de pagina’s, blijkt ook weer bij
zijn nieuwste: DE ONTSNAPPING. 
— Veronica Magazine
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A.W. Bruna Uitgevers is een van de grootste algemene boekenuitgeverijen
van Nederland. Sterke titels voor een breed publiek. Auteurs die door A.W.
Bruna Fictie worden uitgegeven zijn onder meer John Grisham, David
Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer en Jens
Lapidus.
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