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OMSCHRIJVING

Een wervelende thriller van de koning van de bloedstollende avonturen!Het is het jaar 1907.
Treinongelukken, branden en explosies verwoesten de nieuwe spoorlijn van de Southern Pacific. De
directie van de spoorwegmaatschappij is ten einde raad en huurt het vermaarde detectivebureau Van Dorn
in, dat hun beste man op de zaak zet: Isaac Bell. Bell ontdekt al snel iemand die zichzelf de Saboteur
noemt. Hij verplaatst zich onopvallend en laat een spoor van moord en sabotage achter. Wie is deze man?
Wat wil hij? Isaac Bell moet hem stoppen voordat het gevaar het hele land ondermijnt. Clive Cussler
schreef ruim dertig bestsellers, waaronder de beroemde series over Dirk Pitt, Kurt Austin en Isaac Bell.
Hij heeft inmiddels al meer dan drie miljoen boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen. Cussler woont
in Arizona, VS. Zie ook: www.numa.net. 'Isaac Bell bezit de onaantastbare status van James Bond en de
bovenmenselijke drang naar rechtvaardigheid van Sherlock Holmes.' Hebban.nl
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

'De saboteur': het verhaal van een verzetsheld en vooraanstaand theoloog. Op 9 april 1945 werd Dietrich
Bonhoeffer in het concentratiekamp...

Het spannende spel, gebaseerd op het bekende tv-programma 'Wie is de Mol', maar dan in onze eigen
versie! Speel het spel in teams, win van de andere teams en vind de ...

Fans van 'Wie is de mol?' opgelet! Want dit spel is geïnspireerd op het programma, maar net in een ander
jasje gestoken. Hilariteit en vermaak gegarandeerd! Leuk ...
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