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OMSCHRIJVING
Op de grond voor het bureau lagen twee kinderlichaampjes. Van Samuel van vier en George van drie, de
kleinzoontjes van de Amerikaanse vicepresident Gary Stevens. Het oudste jongetje lag in een plas bloed.
Zijn achterhoofdje was weggeblazen door een zwaar kaliber kogel en zijn hersentjes lagen als grijze
vlokken op de glimmende mahoniehouten vloer. Naast het joch lag een revolver. Het andere jongetje
kreunde licht en hield zijn linkerarm vast. Of wat daarvan over was. Het dramatische ongeluk roept vragen
op bij de pers. Zal de Republikein Stevens nu anders tegen de vrije verkoop van wapens in Amerika gaan
aankijken?John Strasser, CEO van wapengigant Nolan Industries doet een overnamebod op Wilkinson
Inc., het beursgenoteerde imperium van Emma Wilkinson. Deze succesvolle zakenvrouw is een van de
rijkste vrouwen ter wereld en wijst het overnamebod gedecideerd af. Tot op het bot getergd stelt Strasser,
aka "de bull', alles in het werk om Emma Wilkinson op andere gedachten te brengen. Hij schuwt geen
middel. Als Emma door de manipulaties van Strasser de gevangenis in dreigt te gaan, schakelt ze ex-FBI
en ex-Secret Service agent Robert Gallagher in.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Ouderen kunnen langer gezond doorwerken en meer jongeren krijgen een vaste baan door het
generatiepact.
De Abe de Verteller homepage. Verhalenverteller van mythen, sprookjes en legenden. Ook lezing en
bomenwandeling. The Abe de Verteller homepage. Storytelling, myths ...
Nederland heeft zich als EU-voorzitter ingezet voor het concretiseren van de Europese Urban Agenda.
Leefbare stad. Minister Plasterk van BZK sprak over het Pact bij ...
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