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'Een zinderende must-read voor de fans van Ludlum.' - Booklist 'De koning van de intelligente politieke actiethrillers.' - Dan Brown
In de schimmige wereld van de geheime diensten, waar spionnen dag in dag uit een geheime oorlog uitvechten, lukt het de CIA
twee terroristencellen te ontmantelen. Er wordt echter gevreesd dat een derde cel, die wordt geleid door een kwaadaardig
meesterbrein, nog actief is en elk moment tot actie over kan gaan, met schokkende gevolgen. Antiterrorisme-expert Mitch Rabb
slaat de handen ineen met een beroepssoldaat doe even fanatiek - en dodelijk - is als maar kan: ex-marinier en elitestrijder Mike
Nash. Zowel Rapp als Nash heeft vaker oog in oog gestaan met bloeddorstige jihadisten. Beiden hebben vele levens gered en
zetten zich onvoorwaardelijk in voor hun land. Maar op het Capitool waait sinds kort een andere wind, en bepaalde leiders willen
Mitch Rapp zo kort mogelijk houden. Dus wanneer er zich een ijzingwekkend scenario dreigt af te spelen in de politieke hoofdstad
van de Verenigde Staten besluiten Rapp en Nash nieuwe regels te volgen voordat ze in actie komen: hun eigen regels.
For ten years Mitch Rapp has fought on the frontline of the War on Terror. His bold actions have saved the lives of thousands -but in the process his list of enemies has grown inexorably. There are even those within his own government who would like to see
him eliminated. Thousands of miles away, the influential father of a dead terrorist demands retribution for the death of his son. He
wants Rapp dead -- and his hate-filled plea has found sympathetic ears. In the tangled, duplicitous world of espionage, there are
those, even among America's allies, who feel Rapp has grown too effective. They've been looking for an excuse to eliminate
America's No 1 counterterrorism operative -- and they've decided to seize the chance. The Hunter has become the Hunted. A
tragedy of unimaginable proportions is about to befall Mitch Rapp -- and he must use all his cunning, skill and ruthless
determination to stay alive and seek vengeance against the traitor who would bring him down.
In the newest devastatingly intense thriller by #1 New York Times bestselling phenomenon Vince Flynn, his deadly and
charismatic hero Mitch Rapp wages a war against a new enemy with the help of a fellow soldier as dedicated -- and as lethal -- as
they come. Vince Flynn's thrillers, featuring counterterrorism operative Mitch Rapp, dominate the imagination of readers
everywhere. In them, Flynn captures the secretive world of the fearless men and women, who, bound by duty, risk their lives in a
covert war they must hide from even their own political leaders. Now, Rapp and his protégé, Mike Nash, may have met their
match. The CIA has detected and intercepted two terrorist cells, but a third is feared to be on the loose. Led by a dangerous
mastermind obsessed with becoming the leader of al-Qaeda, this determined and terrifying group is about to descend on America.
Rapp needs the best on this assignment, and Nash, who has served his government honorably for sixteen years -- first as an
officer in the Marine Corps and then as an operative in an elite counterterrorism team run by Rapp -- is his choice. Together, they
have made careers out of meeting violence with extreme violence and have never wavered in the fight against the jihads and their
culture of death. Both have fought the war on terrorism in secret without accolades or acknowledgement of their personal
sacrifices. Both have been forced to lie to virtually every single person they care about, and both have soldiered on with the
knowledge that their hard work and lethal tactics have saved thousands of lives. But the political winds have changed in America,
and certain leaders on Capitol Hill are pushing to have men like Rapp and Nash put back on a short leash. And then one spring
afternoon in Washington, DC, everything changes. Using his insider knowledge of intelligence agencies and the military, Flynn
once again delivers an all-too-real portrayal of a war that is waged every day by a handful of brave, devoted souls. Smart, fastpaced, and jaw-droppingly realistic, Extreme Measures is the political thriller of our time.
Internationale bestseller voor de fans van Ludlums Bourne-thrillers! De boeken van Vince Flynn worden verfilmd met Bruce Willis
in een van de hoofdrollen 'De koning van de intelligente politieke actiethrillers.' - Dan Brown 'Een razendsnelle actiethriller.' People CIA-agent Mitch Rapp was Amerika's eerstelijnsverdediging tegen terrorisme, totdat hij zijn dekmantel verloor. Na jaren
undercover gewerkt te hebben, is hij doelwit geworden van praktisch iedere terrorist op aarde. Maar juist nu heeft wereld hem
harder nodig dan ooit... De president van de Verenigde Staten staat onder druk. Wanneer een team van Navy SEAL's er niet in
slaagt een gegijzeld Amerikaans gezin te redden uit handen van een Filipijnse terreurgroep, wijst alles op een lek binnen het Witte
Huis. Daarbij dreigt in het Midden-Oosten een conflict dat grote gevolgen kan hebben voor de Amerikaanse economie. Dus roept
de president de hulp in van Mitch Rapp, CIA-adviseur op het gebied van antiterrorisme, en van CIA-directeur Irene Kennedy.
Samen komen zij op het spoor van een gevaarlijke internationale samenzwering met een aantal spelers uit onverwachte hoek.
Een race tegen de klok begint...
#1 New York Times bestselling author Vince Flynn returns with yet another explosive thriller, introducing the young Mitch Rapp, as
he takes on his first assignment. Vince Flynn’s stunning #1 New York Times bestseller introduces the young Mitch Rapp on his
first assignment, a mission of vengeance that made him a CIA superagent. Two decades after the Cold War, Islamic terrorism is
on the rise, and CIA Operations Director Thomas Stansfield forms a new group of clandestine operatives—men who do not exist—to
meet this burgeoning threat abroad, before it reaches America’s shores. Stansfield’s protégé, Irene Kennedy, finds the ideal
candidate in the wake of the Pan Am Lockerbie terrorist attack. Among the thousands grieving the victims is Mitch Rapp, a gifted
college athlete, who wants only one thing: retribution. Six months of intense training prepare him to devastate the enemy with
brutal efficiency, leaving a trail of bodies from Istanbul and across Europe, to Beirut. But there, the American assassin will need
every ounce of skill and cunning to survive the war-ravaged city and its deadly terrorist factions.
Working his way through a list of hit targets who were responsible for the Pan Am Flight 103 bombing, assassin Mitch Rapp shoots
a drunken Libyan diplomat in Paris only to discover that he has been set up and that his handlers want him permanently silenced.
The doctor – and bestselling author – who first demonstrated the healing effects of prayer now offers an unprecedented look at the
science of premonitions. The Power of Premonitions takes readers through documented cases of premonitions, including a
remarkable instance when an entire Nebraska community skipped church the very day it exploded; an examination of recent
scientific study of 'presentiment'; a discussion of what it all means to daily life; and practical field-tested techniques for inviting
premonitions. In this compelling new book Dossey uses cutting-edge science to prove the value of what has long been considered
spiritual mumbo-jumbo. This is a book for the sceptical mind, but it's also for the believer's heart – because its author possesses
the rare gift of having both.
In the aftermath of an Israeli attack on Iranian nuclear facilities, CIA director Irene Kennedy and operative Mitch Kelly are
dispatched to the Middle East to diffuse Iran's sworn retaliation against the United States but are unaware that a Lebanese terrorist
is working with Iran's Supreme Council to sabotage their efforts. 500,000 first printing.
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In this free collection of excerpts, enjoy a taste of all of Vince Flynn’s thrillers starring CIA superagent Mitch Rapp.
Read Sarah's beloved first two novels together! Explore the relationship between twin sisters who uncover a surprising family
secret in The Opposite of Me and discover how a near-death experience completely remakes a marriage in Skipping a Beat.
For the first time in eBook from the UK, the box set of three Vince Flynn titles Transfer of Power The White House is under attack
and CIA counterterrorism operative Mitch Rapp struggles to save lives. The Third Option Dr Irene Kennedy is named the
successor to dying CIA Director Thomas Stansfield, and many insiders are not happy. Mitch Rapp is under threat and will stop at
nothing to discover who set him up. Term Limits A group of highly trained killers is unleashed in Washington, brutally murdering
three of the most unscrupulous politicians. The ultimate democratic ideal - a government of the people - is taken to a devastating
extreme. PRAISE FOR VINCE FLYNN: 'Sizzles with inside information and CIA secrets.' Dan Brown 'Flynn perfectly measures all
the ingredients for a fast and furious read.' Publishers Weekly 'A cracking, uncompromising yarn that literally takes no prisoners'
The Times Vince Flynn clearly has one eye on Lee Child's action thriller throne with this twist-laden story . . . instantly gripping'
Shortlist
'Als Tom Clancy, maar dan spannender en met meer actie!' - Goodreads 'Het tempo is hoog, er is actie en spanning. Kortom: een
aanrader!' - NBD Biblion In Machtsovername wordt de president van Amerika het doelwit van nietsontziende terroristen - een
angstaanjagend realistisch rampscenario, want hoe goed is een vrijstaande villa in het midden van een drukke stad nu echt te
beveiligen? Op een ochtend wordt de rust in Washington wreed verstoord door een groep terroristen die tientallen mensen
vermoorden en bijna honderd mensen gijzelen terwijl ze zich een bloederige weg banen naar het Witte Huis. De geheime dienst
brengt de president nog net op tijd naar een ondergrondse bunker, en terwijl de overheid discussieert over de juiste manier om
met de vijand te onderhandelen, sluipt Mitch Rapp, de beste antiterreuragent van de CIA, door geheime gangen en verborgen
tunnels van het enorme landhuis om de gijzelaars te redden voordat de terroristen de president bereiken. Maar een andere vijand
- een hooggeplaatst persoon in Washington - is vastberaden Rapps reddingsmissie te laten falen...
Learning about an imminent terrorist attack, CIA operative Mitch Rapp takes the lead in a daring commando raid into northern
Pakistan, where he obtains information about a planned nuclear attack but suspects that a greater threat has yet to be uncovered.
By the author of Executive Power. 250,000 first printing.
THE #1 NEW YORK TIMES BESTSELLER FROM VINCE FLYNN THE POLITICAL THRILLER OF OUR TIME In the secretive
world where fearless men and women wage a daily covert war, the CIA has intercepted two terrorist cells—but a third, led by a
dangerous mastermind, is feared to be on the loose. Counterterrorist agent Mitch Rapp joins forces with a warrior as
dedicated—and lethal—as they come: ex-Marine and elite operative Mike Nash. Both Rapp and Nash have stared down the jihadist
culture of death. Both have saved thousands of lives without accolades or acknowledgment of their personal sacrifices. But the
political winds have changed on Capitol Hill, and certain leaders want Mitch Rapp put back on a short leash. And when a
nightmare scenario descends on Washington, D.C., Rapp and Nash will follow new rules of engagement: their own.
On a busy Washington morning, amid the shuffle of tourists and the brisk rush of government officials, the stately calm of the
White House is shattered in a hail of gunfire. A group of terrorists has descended on the Executive Mansion, and gained access by
means of a violent massacre that has left dozens of innocent bystanders murdered. The president is evacuated to his underground
bunker - but not before almost one hundred hostages are taken. While the politicians and the military leaders argue over how to
negotiate with the terrorists, one man is sent to break through the barrage of panicked responses and political agendas
surrounding the crisis. Mitch Rapp, the CIA's top counterterrorism agent, makes his way into the White House and soon discovers
that the president is not as safe as Washington's power elite had thought. And, in a race against time, he makes a chilling
discovery that could determine the fate of America - and realizes that the terrorist attack is only the beginning of a master scheme
to undermine an entire nation. Look out for the new Vince Flynn novel, The Survivor, published in autumn 2015!
After retaking the White House following a terrorist attack on the president, CIA counter-terrorism expert Mitch Rapp is sent on a
mission to stop a noted German industrialist selling sensitive materials to a terrorist sponsor, unaware that he is being set up by
powerful forces in Washington who will do anything to see him fail. Reprint.
A woman witnesses a murder and is forced to change her identity and move. Its geared to young adults. It would make a great movie as it is
fast paced.
Fear and loathing on the 2020 campaign trail... '26 February, White House Briefing Room The coronavirus feels like it is changing everything.
Suddenly it's not just a public health emergency; it has the potential to upend this whole election...' In UnPresidented: Politics, pandemics and
the race that Trumped all others, BBC North America Editor Jon Sopel presents a diary of an election like we've never quite seen before.
Experience life as a reporter on the campaign trail, as the election heats up and a global pandemic slowly sweeps in. As American lives are
lost at a devastating rate, the presidential race becomes a battle for the very soul of the nation - challenging not just the Trump presidency,
but the very institutions of American democracy itself. In this highly personal account of reporting on America in 2020, Jon Sopel takes you
behind the scenes of a White House in crisis and an election in turmoil, expertly laying bare the real story of the presidential campaign in a
panoramic account of an election and a year like no other.
Aden, 20 June 1967: two army Land Rovers burn ferociously in the midday sun. The bodies of British soldiers litter the road. Thick black
smoke bellows above Crater town, home to insurgents who are fighting the British-backed Federation government. Crater had come to
symbolise Arab nationalist defiance in the face of the world’s most powerful empire. Hovering 2,000 ft. above the smouldering destruction, a
tiny Scout helicopter surveys the scene. Its passenger is the recently arrived Commanding Officer of the Argyll and Sutherland Highlanders,
Lieutenant-Colonel Colin Mitchell. Soon the world’s media would christen him ‘Mad Mitch’, in recognition of his controversial reoccupation of
Crater two weeks later. Mad Mitch was truly a man out of his time. Supremely self-confident and debonair, he was an empire builder, not
dismantler, and railed against the national malaise he felt had gripped Britain’s political establishment. Drawing on a wide array of neverbefore-seen archival sources and eyewitness testimonies, Mad Mitch’s Tribal Law tells the remarkable story of inspiring leadership, loyalty
and betrayal in the final days of British Empire. It is, above all, a shocking account of Britain’s forgotten war on terror.
Wordt verfilmd met Bruce Willis in een van de hoofdrollen Voor fans van Homeland en 24 De boeken van Vince Flynn worden door de CIA
aan hun medewerkers aangeraden. De laatste man is een razendsnelle thriller van New York Times-bestsellerauteur Vince Flynn waarin
antiterrorisme-expert Mitch Rapp naar Afghanistan reist om Joe Rickman op te sporen. Rickman runde op het moment van zijn verdwijning al
acht jaar de geheime operaties van de CIA in Afghanistan, een schimmige taak die hem in contact bracht met iedere notoire figuur die het
land rijk is. Meer dan een kwart miljoen dollar in cash is er door zijn handen gegaan, terwijl hij aan het hoofd van de black ops stond en
niemand wilde weten waar dat geld aan besteed werd. Rapp moet zich een weg zien te vinden door Afghanistan, waar de Taliban, Iraniërs,
Pakistanen en Russen er allemaal op uit zijn om een deel van het door oorlog verdeelde land te claimen. Terwijl het land voor zijn ogen wordt
verwoest, moet Rapp even meedogenloos als zijn vijanden zijn en even onbetrouwbaar als de politici in zijn eigen regering, als hij ook maar
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een sprankje hoop wil hebben om zijn eigen missie tot een goed einde te brengen.
Transfer of PowerSimon and Schuster
'De koning van de intelligente politieke actiethrillers.' - Dan Brown Wanneer Joe 'Rick' Rickman, voormalig golden boy bij de CIA, een
gigantische hoeveelheid topgeheime documenten steelt en zijn land verraadt, heeft CIA-directeur Irene Kennedy geen andere keuze dan
haar gevaarlijkste wapen in te zetten: elitespion Mitch Rapp, die al eerder bewezen heeft zijn hoofd koel te kunnen houden in gevaarlijke
situaties. Rapp maakt snel korte metten met de verrader, maar zelfs vanuit het graf blijkt Rickman een dodelijke dreiging voor de
staatsveiligheid. Het elimineren van deze klokkenluider heeft de problemen van de CIA alleen maar erger gemaakt: overal ter wereld duiken
mysterieuze personen op, die alle data die Rickman heeft gestolen - en verstopt op een plek die alleen hij kent - openbaar maken. Als de
onthullingen steeds wereldschokkendere vormen beginnen aan te nemen, richten steeds meer landen hun woede hierover op de Verenigde
Staten. Vooral Pakistan slaat steeds agressievere taal uit richting het land dat zij zien als 'de grote Satan'. Een dodelijke race begint als zowel
de Pakistaanse als de Amerikaanse regering op zoek gaat naar de handlangers van Rickman. Om te voorkomen dat de VS het slachtoffer
wordt van Pakistaanse agressie, moet Mitch Rapp sneller, slimmer en vasthoudender zijn dan zijn dodelijkste vijand tot nu toe. Na het
overlijden van Vince Flynn nam de ervaren thrillerauteur Kyle Mills de serie over. Dit is het eerste boek waarin deze grootmeester van de
militaire thriller de populaire avonturen van Mitch Rapp beschrijft.
Ik stond als aan de grond genageld. Iets of iemand trok aan mijn arm. Het was Delph. 'Rennen, Vega Jane,' schreeuwde hij. 'Rennen!' Een
angstaanjagend moeras vol bloeddorstige wezens en andere gevaren... Wie het betreedt, keert niet levend terug. Dat is het enige wat Vega
Jane van het moeras weet. Toch moet ze erdoorheen, om eindelijk vrij te zijn en te kunnen worden wie ze is. Ze zal alles op alles moeten
zetten om te overleven - maar is dat wel goed genoeg?
‘De koning van de intelligente actiethriller.’ – Dan Brown ‘Vince Flynn is een meester – misschien wel dé meester – in het schrijven van
thrillers waarvan de pagina’s vanzelf omslaan.’ – Bookreporter Flynns thrillers worden gewaardeerd vanwege hun actie én accuratesse en
worden door de CIA aangeraden aan hun medewerkers. Maak kennis met Mitch Rapp, het eenmansleger dat terrorisme bestrijdt... CIA-agent
Mitch Rapp vecht in de frontlinie mee in de oorlog tegen het terrorisme. Voor zijn nieuwste missie moet hij nog een leven redden: zijn eigen
leven. Want oog om oog, tand om tand, dat is de wraak die de vader van de door Rapp omgebrachte terrorist eist. Rapp wordt doelwit van
een wraakzuchtige internationale klopjacht, omdat er een beloning van twintig miljoen wordt uitgeloofd voor het lichaam van de moordenaar
van de terrorist. De normaal zo koelbloedige agent komt tot de ontdekking dat zelfs onder bondgenoten van de Verenigde Staten er mensen
geloven dat Rapp voor eens en voor altijd uitgeschakeld moet worden. Er ontstaat een jacht op de jager, en Rapp moet terugvallen op zijn
instincten om rechtvaardigheid te doen laten gelden én om het er levend vanaf te brengen.

Many of the most popular cars of the muscle era came from General Motors. Spread across the General's various marques were
models like the Camaro, Chevelle, GTO, Cutlass, Skylark, Tempest, Impala, Monte Carlo, El Camino, and many others. This book
will provide 101 hands-on, how-to projects aimed directly at fans of classic GM muscle, showing them how to do just the kinds of
projects that they want to do: restoration of the exterior and interior, and performance upgrades to the engine, driveline, and
suspension.The existence of many large aftermarket companies provides evidence of the vast potential audience for this book.
Restoration and performance part companies like Year One, National Parts Depot, Summit Racing, Jegs, and Original Parts
Group count on this audience to provide a large portion of their business. For example, Original Parts Group, which specializes
exclusively in parts for GM A-body muscle cars, sells an average of $100,000 worth of parts each day. Primedia alone has six
magazines that serve this crowd (Hot Rod, Car Craft, Chevy High Performance, High Performance Pontiac, Popular Hot Rodding,
Super Chevy) with a combined circulation of 1.7 million readers per month.Like the 101 series books before it, this book provides
an immense quantity of do-it-yourself projects that are accessible to the at-home mechanic who has a good set of hand tools and
a place to work. Procedures will be performed on specific GM cars of this era, which differed more in sheetmetal and trim than in
the functional components, which were often similar or identical from car to car.
Top secret data has been stolen from the CIA, and the only man who knows its hiding place is dead. CIA operative Mitch Rapp
must race to find the classified information in this blistering novel that picks up whereThe Last Man left off in Vince Flynn's New
York Times bestselling series. Joseph “Rick” Rickman, former boy wonder at the CIA, stole a massive amount of top secret and
hugely compromising intel concerning classified operations all over the world, offering it (and himself) to the Pakistani secret
forces. Only his plans went awry when CIA director Irene Kennedy sent Mitch Rapp to hunt him down. It turns out that killing
Rickman didn't solve anything—in fact, the nightmare is only intensifying. Rickman stored the potentially devastating data (CIA
assets, operatives, agents) somewhere only he knew, and somehow, from beyond the grave, he still poses a mortal threat to
America. Now it's a deadly race as both the Pakistanis and the Americans search for Rickman's accomplices and the information
they are slowly leaking to the world. Will Rapp outrun and outthink his enemies, or will the Pakistanis find it first and hold America
hostage to their dream of becoming the world's new nuclear superpower?
In a newest addition to the saga of CIA superagent Mitch Rapp, fearless Americans must risk their lives for their country's security,
fighting a covert war that can never be discussed, even with their own political leaders, in a new thriller from the best-selling author
of Protect and Defend.
#1 New York Times bestselling author of American Assassin—soon to be a major motion picture Vince Flynn’s intensely
suspenseful #1 New York Times bestseller puts the young, hungry, and lethal superagent of American Assassin in the crosshairs
even as he kills with impunity. In the year since the CIA trained and then unleashed him, Mitch Rapp has dismantled, kill by
untraceable kill, the network of monsters behind the Pan Am Lockerbie terrorist attack. The hunt leads to Paris, where a deadly
trap is sprung as the bullet leaves Rapp’s silenced pistol—followed by the discovery of nine bodies, including Libya’s oil minister,
in one of the city’s finest hotels. Washington wants no part of the international crisis, and Rapp is deemed a liability by Stan
Hurley, one of his handlers. But as he slips outside their control to operate on his own, it will soon become clear that nothing is
more dangerous than a wounded and cornered Mitch Rapp.
Van de auteur van American Assassin, de bioscoophit van najaar 2017! Na 9/11 sluiten de VS een uiterst geheim en ongekend
gevaarlijk akkoord om het bewijs tegen de machtige Saudiërs die de aanslagen coördineerden te verduisteren. In ruil daarvoor zou
koning Faisal beloven de olietoevoer in stand te houden en met de samenzweerders in zijn kringen af te rekenen. Als de
Amerikaanse president vermoedt dat de Saudiërs nooit van plan zijn geweest zich aan de deal te houden, laat hij Mitch Rapp een
waarschuwing overbrengen. Rapp moet deze klus in zijn eentje klaren. Net als hij start met het ontrafelen van de banden tussen
de Saudische regering en IS, wordt zijn missie ontdekt door het briljante nieuwe hoofd van de CIA.
Vervolg in de succesvolle EMP-serie. Zeer realistisch scenario, dat door oud-voorzitter Newt Gingrich in het Huis van
Afgevaardigden aan de orde gesteld werd. Na de rampzalige elektromagnetische puls die Amerika op zijn knieën dwong, zijn de
overlevenden in Black Mountain langzaam begonnen met het opbouwen van hun leven. Na een maandenlange lijdensweg van
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honger, oorlog en talloze doden, proberen zij zaken die ze eerst voor lief namen - elektriciteit, radiocommunicatie en medicijnen weer op het oude niveau te herstellen. Wanneer op een dag een 'federale administrateur' opduikt in een naburige stad lijkt het er
in eerste instantie op dat er weer pogingen gedaan worden om een landelijke regering op de been te krijgen. Die hoop vervliegt
echter als sneeuw voor de zon als John Matherson - de aanvoerder van de overlevenden - ontdekt wat de administrateur van plan
is.
CIA operative Mitch Rapp investigates an attack on a team of Navy SEALs in the Philippines, searches for a possible State
Department traitor, and fights to stop a Middle Eastern assassin out to ignite World War III.
In this special collectors’ edition, relive the action in Vince Flynn's #1 New York Tmes bestselling political thrillers: Extreme
Measures, Pursuit of Honor, and American Assassin. Extreme Measures In the secretive world where fearless men and women
wage a daily covert war, the CIA has intercepted two terrorist cells--but a third, led by a dangerous mastermind, is feared to be on
the loose. Counterterrorist agent Mitch Rapp joins forces with a warrior as dedicated--and lethal--as they come: ex-Marine and
elite operative Mike Nash. Both Rapp and Nash have stared down the jihadist culture of death. Both have saved thousands of lives
without accolades or acknowledgment of their personal sacrifices. But the political winds have changed on Capitol Hill, and certain
leaders want Mitch Rapp put back on a short leash. And when a nightmare scenario descends on Washington, D.C., Rapp and
Nash will follow new rules of engagement: their own. Pursuit of Honor When Washington, D.C.'s National Counterterrorism Center
is struck by a series of devastating explosions, the results are catastrophic--185 killed, including public officials and CIA
employees. Such an act of extreme violence calls for extreme measures--and elite counterterrorism operative Mitch Rapp, joining
forces with trusted team member Mike Nash, finds himself in the frustrating position of having to illustrate the realities of national
security to government officials up in arms over the agents who rushed in to save countless American lives. Meanwhile, with three
al Qaeda terrorists still at large and Nash traumatized by the horrors he witnessed during the attack, Rapp must help his friend
while threading his way through the naysayers on Capitol Hill--and silently, swiftly, do what he must for the sake of his country and
the pursuit of honor. American Assassin Before he was considered a CIA superagent, before he was thought of as a terrorist’s
worst nightmare, and before he was both loathed and admired by the politicians on Capitol Hill, Mitch Rapp was a gifted college
athlete without a care in the world . . . and then tragedy struck. Two-hundred and seventy souls perished that cold December night
of the Pan Am Lockerbie terrorist attack, and thousands of family and friends were left searching for comfort. Mitch Rapp was one
of them, but he was not interested in comfort. He wanted retribution.
With CIA director Thomas Stansfield dead, his protege, Dr. Irene Kennedy, is poised to take over the reins of the agency, while CIA operative
Mitch Rapp heads to the Middle East to try to stop the chaos that could ignite World War III.
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 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 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.
THE NEW YORK TIMES NUMBER ONE BESTSELLER With Mitch Rapp away on assignment in Pakistan, CIA Director Irene Kennedy turns
to his protege, Mike Nash. Nash has served his government honourably for sixteen years, first as an officer in the Marine Corps, then as an
operative in an elite counterterrorism team run by Mitch Rapp, never wavering in his fight against the jihads and their culture of death.
Fighting the War on Terror in secret, he has been forced to lie to everyone he cares about, including his wife and children. He has soldiered
on secure in the knowledge that his hard work and lethal tactics have saved the lives of thousands. But the one thing he never saw coming
was that his own government was about to turn on him. AMERICAN ASSASSIN, book one in the series, is soon to be a MAJOR MOTION
PICTURE starring Dylan O'Brien (Maze Runner), Taylor Kitsch (True Detective) and Michael Keaton. Praise for the Mitch Rapp series
'Sizzles with inside information and CIA secrets' Dan Brown 'A cracking, uncompromising yarn that literally takes no prisoners' The Times
'Vince Flynn clearly has one eye on Lee Child's action thriller throne with this twist-laden story. . . instantly gripping' Shortlist 'Action-packed,
in-your-face, adrenalin-pumped super-hero macho escapist fiction that does exactly what it says on the label' Irish Independent 'Mitch Rapp is
a great character who always leaves the bad guys either very sorry for themselves or very dead' Guardian
Flora dacht dat ze veilig was, maar niets is minder waar Flora dacht dat ze veilig was, maar haar ontvoerder is nog niet verdwenen. Detective
D.D. Warren, FBI-agente Kimberly Quincy en ontvoeringsslachtoffer Flora Dane onderzoeken samen een oude zaak waar de beruchte
crimineel Jacob Ness bij betrokken was. Hun zoektocht wordt al snel een stuk gevaarlijker dan ze verwacht hadden, als blijkt dat de
bewoners van het stadje waar ze terechtkomen duistere geheimen verborgen houden. Flora dacht altijd dat haar ontvoerder zijn geheimen
mee het graf in had genomen, maar is dat werkelijk zo? Terwijl ze alle drie gevaar lopen, ontdekt Flora eindelijk de waarheid achter de man
die haar leven voorgoed veranderde.
Mitch Rapp moet alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat de ernstig zieke Russische leider een allesvernietigende oorlog tegen het Westen
begint. Als de Russische president Kroepin erachter komt dat hij een ongeneeslijke hersentumor heeft, is hij vastbesloten aan de macht te
blijven. Het eerste wat hij doet, is alle tegenstanders in zijn land vermoorden of op laten sluiten. Daarna richt hij zijn pijlen op het buitenland:
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een oorlog met het Westen is onafwendbaar. Als CIA-directeur Irene Kennedy verneemt hoe ernstig het met Kroepins gezondheid is gesteld,
begrijpt ze dat hij niets te verliezen heeft. De enige manier om een conflict met mogelijk miljoenen slachtoffers te voorkomen, is Mitch Rapp
met een levensgevaarlijke opdracht naar Rusland sturen.
New York Times-bestseller American Assassin is Verfilmd met Dylan O'Brien en Michael Keaton in de hoofdrollen. 'Flynn is een meester misschien wel dé meester - van thrillers waarbij de pagina's zichzelf om lijken te slaan.'- Book Reporter Mitch Rapp was een veelbelovende
atleet in zijn studententijd... En toen sloeg het noodlot toe: terroristen doodden tijdens een wrede aanslag meer dan tweehonderd
onschuldige burgers, onder wie zijn vriendin. Familie en vrienden die achterbleven waren in diepe rouw en probeerden troost te vinden. Maar
Rapp wilde slechts één ding: vergelding. Na twee decennia van politiek falen staan de Verenigde Staten en de CIA er slecht voor. De
Operations Director van de CIA, Koude Oorlog-veteraan Thomas Stansfield, weet dat hij zich moet voorbereiden op de volgende oorlog: de
strijd tussen de VS en islamitische jihadisten. Hij geeft zijn opvolger Irene Kennedy en zijn beste vriend Stan Hurley de opdracht om een
groep clandestiene operatives op te richten. Agenten die in het diepste geheim opereren. Zes maanden wordt het uiterste van Rapp gevergd
tijdens een training die zo intens is dat hij er bijna aan ten onder gaat. Gehard door deze elite-opleiding is hij er klaar voor om zijn vijanden uit
te schakelen. Hij begint in Istanboel, waar de wapenhandelaar die de explosieven voor de aanslag verkocht zijn eerste doelwit is. Daarna
trekken hij en zijn team door Europa, waar ze de ene na de andere terrorist zonder genade uitschakelen. In de stoffige straten van Beiroet
bereikt het verhaal zijn hoogte punt als Rapp plotseling zelf doelwit is. Hij zal zijn training en vaardigheden tot het uiterste moeten inzetten als
hij wil overleven in deze door oorlog geteisterde stad.
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