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Samenvatting Voormalig geheim agent Evan Smoak helpt als de ‘Nowhere Man’
iedereen die hulp nodig heeft en zich tot niemand anders kan wenden.
Maar deze keer is degene die zijn hulp inroept een oude bekende: Jack
Johns, de man die hem als kind uit een weeshuis wegplukte en
opvoedde alsof hij zijn eigen zoon was. DE REKRUUT van Gregg
Hurwitz, deel 3 van een van de beste actiethrillerreeksen van dit
moment, verschijnt op 6 februari 2018.

Details In het diepste geheim is een team van huurmoordenaars bezig iedereen die
ooit bij het Orphan-project, een officieel niet-bestaand trainingsprogramma
van geheim agenten, betrokken was uit de weg te ruimen. Ze zitten Jack op
de hielen en Evan krijgt van zijn vroegere leermeester nog één allerlaatste
opdracht: ga op zoek naar en bescherm mijn laatste protegé en rekruut voor
het Orphan-project. Hierdoor komt Evan recht tegenover een oud-collega van
hem te staan, Charles Van Sciver, die vastberaden is alle Orphans te doden.

Helemaal boven aan die lijst staat… Orphan X.

Gregg Hurwitz is de bestsellerauteur van zestien thrillers. Zijn boeken
werden genomineerd voor onder andere de CWA Ian Fleming Steel Dagger,
en verschijnen in 22 talen. De filmrechten zijn ondertussen gekocht door
Warner Bros voor Bradley Cooper (American Sniper). Orphan X won in 2016
de Crimson Scribe Award. Naast zijn succesvolle thrillers schrijft Hurwitz
screenplays en graphic novels (waaronder Batman).

De rekruut verschijnt 6 februari 2018.

Titel: De rekruut | Auteur: Gregg Hurwitz | Omvang: ca. 416 pag. | Prijs:
€ 19,99 | ɪsʙɴ: 978-94-005-0883-5 | Verschijnt: 6 februari 2018 | Ook
leverbaar als e-book | Prijs: € 14,99 | ɪsʙɴ: 978-90-449-7637-3 | Ook
leverbaar als audioboek | Prijs: € 16,99 | ɪsʙɴ: 978-90-461-7168-4

NB. Bij gebruik van de auteurs- en coverfoto graag copyright
vermelden: Gary Fleder.
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Citaten [De plot] doet je op het puntje van je stoel zitten, maar het zijn Hurwitz’
innemende, sympathieke personages die deze thriller boven de rest
doen uitstijgen. 
— PUBLISHERS WEEKLY over DE NERGENSMAN

Briljant vervolg […] ORPHAN X was al goed, maar deze is nog beter. 
— BOOKLIST over DE NERGENSMAN
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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.
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Bruna Fictie worden uitgegeven zijn onder meer Paula Hawkins, John
Grisham, David Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer
en Jens Lapidus.
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