FBI-agent Decker ontrafelt een mysterieuze moordzaak in HET
MOTIEF van bestsellerauteur David Baldacci!
Het bloedstollende vervolg op DE GEHEUGENMAN en DE LAATSTE MIJL
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Samenvatting

David Baldacci's werk is in 45 talen vertaald en er zijn wereldwijd meer
dan 110 miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht. HET MOTIEF is
het derde deel in de Amos Decker-serie en is gevuld met leugens,

Postadres

samenzweringen en spionage. Walter Dabney schiet op klaarlichte dag
een vrouw in koelen bloede neer en pleegt daarna zelfmoord. Het is aan
Amos Decker om uit te zoeken wat de connectie tussen deze twee
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personen is. Ontdek HET MOTIEF vanaf 2 mei 2017.
Contactpersonen

Details

'Met Deckers perfecte geheugen kan ik de plot alle kanten op laten gaan en
die opeens veranderen. Voor driekwart van het boek weet de lezer niet waar
de plot heen gaat.' – David Baldacci
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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…
Over de auteur
Baldacci heeft meer dan dertig thrillers, romans, jeugd- en kinderboeken
geschreven. Samen met zijn vrouw Michelle strijdt hij middels zijn Wish You
Well Foundation al sinds jaar en dag tegen analfabetisme. Hiervoor ontving hij
de Silver Bullet Award.
Hij studeerde politieke wetenschappen aan de Virginia Commonwealth
University, waar hij cum laude afstudeerde, en rechten aan de Universiteit van
Virginia. Tijdens deze periode begon hij met schrijven. Na zijn studies was hij
gedurende negen jaar werkzaam als bedrijfsjurist en advocaat in Washington
D.C. Zijn debuut Absolute Power werd in 1997 verfilmd door en met Clint
Eastwood.
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Het motief verschijnt op 2 mei 2017.
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Relevante links

Boekinformatie
Website Baldacci
Hoe goed ken jij Baldacci?

Citaten

“ Met veel fantasie én psychologie weet Baldacci Amos Decker als een
weliswaar gedeukt, maar ook aandoenlijk personage neer te zetten.
— KNACK over DE GEHEUGENMAN

Afbeeldingen

Over A.W. Bruna Fictie
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 Paula Hawkins, John
Grisham, David Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer
en Jens Lapidus.
Klik hier voor de laatste aanbiedingsbrochures.
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