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OMSCHRIJVING

Robert Cope Harlands carrière als spion eindigde in de nadagen van het communisme met een verblijf in
een Oostenrijks ziekenhuis, nadat hij gemarteld was door Tjechische veiligheidsagenten. Hij bouwde een
nieuw bestaan op, eerst bij het Rode Kruis en daarna bij de Verenigde Naties.Twaalf jaar later crasht zijn
VN-vliegtuig door onopgehelderde oorzaak bij vliegveld La Guardia, New York. Harland is de enige
overlevende. Ongewild wordt hij een wereld van meedogenloze intriges ingetrokken - terug in zijn oude
beroep. De Koude Oorlog is niet meer, maar de moderne spionage doet er qua hardheid niet voor onder.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Maar geen enkele medewerker van de AIVD doet het werk dat je een spion in de film ziet doen. ... Ook
plaatst hij wel eens een microfoontje of een camera op een ...

Je kunt alle reacties op dit artikel volgen via deze RSS feed. Er zijn nog geen reacties op artikel "Eens een
spion, altijd een spion?".

1 EEN DUITSE 'SPION' OP KOT ... 21 Idem.Duitse studenten in België in de jaren dertig kort vóór de
oorlog werden achteraf nogal eens als spionnen ...
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