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OMSCHRIJVING

De rechercheur drukte me mismoedig een stapeltje foto's in handen. 'Hier,zei hij. 'Vlooi die maar eens
door. 'Ik wist dat hij het deed om van me af te komen en nonchalant bekeek ik de afdrukken. Plotseling
kwam de schok. De herkenning. Ik bekeek voor de zoveelste keer de foto van de man met het dikke gezicht
en het donkere haar, dat in kleine krulletjes over zijn oren viel. Opeens kwam alles weer terug. Zijn
gestalte bij de auto, het pistool in zijn hand, de gierende ricochets, het geratel van de mitrailleur. Ik voelde
hoe het zweet me uitbrak. Politieagent Paul van Hove heeft jarenlang gezocht naar de mannen die hem en
zijn collega vanuit een hinderlaag in een waanzinnig vuurgevecht om het leven probeerden te brengen. Van
Hove vertelt over de gevolgen van de schietpartij, de even gevaarlijke als eenzame speurtocht naar de
daders, het onbegrip bij zijn collega's en de onwil van zijn superieuren. Hoe hij desondanks een paar
topcriminelen in het nauw dreef, beschrijft hij in dit unieke boek, dat een bijzondere plaats verdient in de
Nederlandse misdaadliteratuur.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Bekijk alle contactgegevens, directieleden en financiële kerncijfers van Beheer- en
managementmaatschappij La Garenne uit Schoten. Of van alle andere bedrijven uit ...

Zeer gezellig en zomers interieur. vriendelijke bediening, zeer lekker eten. enorm sfeervol. we komen
zeker nog terug. De varkensribbetjes en de hamburger El Rincón ...

U wil een huis kopen? Ontdek het volledige immo-aanbod in Schoten 2900: foto's, prijs, oppervlakte in
m², aantal kamers of andere karakteristieken zoals tuin ...
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