
Trefwoorden: Achtervolging download gratis pdf, Achtervolgingboek pdf gratis, Achtervolging lees online, Achtervolging torrent, Achtervolging
epub gratis in het Nederlands, Achtervolging mobi compleet

Achtervolging PDF

Lee Child

Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden
via de onderstaande link.

Schrijver: Lee Child 
ISBN-10: 9789024558766

Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3458 KB

http://pdfmonster.space/nl/11005


1
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Mississippi, 1997 - terug naar een beslissend moment in het leven van Jack Reacher. Een vrouw wordt
gruwelijk vermoord vlak bij een legerbasis. Reacher, majoor bij de militaire politie, wordt eropuit
gestuurd om informatie te verzamelen. Samen met sheriff Elizabeth Deveraux probeert hij de waarheid te
ontdekken, tegen alles in. Dit wordt het keerpunt in de loopbaan van Jack Reacher: gehoorzaamt hij het
leger, of zijn principes?Lee Child is de internationale bestsellerauteur van de Jack Reacher-serie. Zijn
debuut Jachtveld is meermaals bekroond en het negende boek One Shot (Voltreffer) is verfilmd met Tom
Cruise in de hoofdrol. Quote:'Lee Child creëert uit bijna niets glorieus vermaak.' NRC Handelsblad
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Gestolen Bredase bus terecht na achtervolging in Duitsland: 'Net een film',,Ik ben er nog steeds van onder
de indruk. Het was net een film'', zegt Maarten ...

Ze reden gevaarlijk, gaven een valse naam op en reden zonder rijbewijs en de bestuurder had bovendien
twee gram cocaïne bij zich. Na een korte achtervolging op de A2 ...

EINDHOVEN (ANP) - Een achtervolging van een half uur eindigde zondagochtend in Eindhoven in een
crash en een arrestatie. De politie had er de handen vol ...
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