
Trefwoorden: Het Dreyse-incident download gratis pdf, Het Dreyse-incidentboek pdf gratis, Het Dreyse-incident lees online, Het Dreyse-incident
torrent, Het Dreyse-incident epub gratis in het Nederlands, Het Dreyse-incident mobi compleet

Het Dreyse-incident PDF

Pieter Aspe

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

Schrijver: Pieter Aspe 
ISBN-10: 9789022327494

Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 2928 KB

http://pdfmonster.space/nl/12381


1

OMSCHRIJVING

Patrick Claes, een rijke beursmakelaar en een fervent wapenverzamelaar, wordt in zijn eigen huis
neergeslagen met een antiek Dreyse-pistool. Zijn belager gaat aan de haal met niet minder dan 58 kostbare
wapens.Commissaris Pieter Van In onderzoekt de zaak. Zijn vriendin, Hannelore Martens, die inmiddels
tot onderzoeksrechter is gepromoveerd, voert op haar manier haar eigen onderzoek. Zij wil zich bewijzen
tegenover Van In. Ze gaat op bezoek bij Judith Noordervliet, de excentrieke vrouw van Patrick Claes.
Haar speurwerk brengt haar echter danig in de problemen.Wanneer een aantal moorden wordt gepleegd,
blijkt duidelijk dat hier veel meer aan de hand is dan een banale diefstal. Er lijkt zelfs een zakelijke band te
bestaan tussen Claes en de Russische maffia. En wat hebben een opkomend fotomodel en een schrijver van
misdaadromans te maken met de wapens van Claes?
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Het Dreyse incident. Patrick Claes, een rijke beursmakelaar en een fervent wapenverzamelaar, wordt in
zijn eigen huis neergeslagen met een antiek Dreyse-pistool. Zijn ...

Het Dreyse-incident: ... Wil je de desktopversie van onze website gebruiken of de mobiele website
bezoeken?

Pieter Aspe - het dreyse incident Het boek begint met een moordaanslag op Patrick Claes, een zeer rijk
beursmakelaar en bankier. Alhoewel hij de aanslag overleeft ...
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