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OMSCHRIJVING

Deel 16 van de Alex Cross serie van James PattersonAlex Cross heeft eindelijk zijn vriendin Brianna
Stone ten huwelijk gevraagd. Maar de feestelijkheden moeten worden uitgesteld als twee corrupte politici
worden neergeschoten. De onbekende schutter maakt nog meer slachtoffers en wilde theorieën doen de
ronde: gaat het hier om een held of een crimineel?De zaak loopt uit de hand en Alex Cross wordt samen
met FBI-agent Max Siegel op de zaak gezet. Maar terwijl zij bekvechten over de taakverdeling gaat het
moorden door. Er is een professional aan het werk die zijn slachtoffers door en door kent.Dan krijgt Alex
Cross een telefoontje van zijn grootste vijand, Kyle Craig. Het Meesterbrein is neergestreken in
Washington D.C. en zijn enige doel is om voorgoed af te rekenen met Cross, en zijn gezin.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Crossfire-サービスを終了

Crossfire is an American nightly current events debate television program that aired on CNN from 1982
to 2005 and again from 2013 to 2014. Its format was designed to ...

Cross Fire is an online military first-person shooter for the PC, developed by SmileGate and published by
G4BOX. Players assume the role of either a Black List
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