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OMSCHRIJVING

De Zeeheks, een booreiland van de Schotse multimiljonair Lord Worth, heeft in de Golf van Mexico olie
aangeboord. Worth is een bikkelhard zakenman die het kostbare goed onder de vastgestelde prijs verkoopt
en daarmee grote onrust op de oliemarkt veroorzaakt. De leiders van 's werelds grootste
oliemaatschappijen komen in spoedberaad bijeen om te bespreken welke maatregelen ze tegen Worth
kunnen nemen. Besloten wordt om John Cronkite een keiharde man die nergens voor terugdeinst, de
opdracht te geven om Worth op de knieën te dwingen. Het gevecht om de markt in de oliewereld brandt
los. Tankers worden gekaapt en opgeblazen, wapenopslagplaatsen van het leger beroofd en de Zeeheks
wordt met dieptebommen en artillerie bestookt. Wat doet het Witte huis? Kan men tolereren dat de
vijandelijkheden zich zo dicht bij Amerikaans grondgebied afspelen?
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

beschrijving. Er was eens een klein schattig baby'tje dat Erik heette, Erik woonde vlakbij de zee in
Nieuwpoort samen met zijn mama, papa en zijn leuke hond ...

Oorspronkelijke titel: Sea Witch. Vertaling: Willem van Boxtel., MacLean Alistair, De Boekerij,
Paperback, 1994, 10e druk, 208 pagina's, Nederlands, Zeer goed,

Boeken kopen Google Play. Browse door 's werelds grootste eBoekenwinkel en begin vandaag nog met
lezen op internet, je tablet, telefoon of eReader.
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Lees verder...
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