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OMSCHRIJVING

In De jacht op de Spin, met als onder titel, Corruptie in de haven van Rotterdam, ziet rechercheur
Raymond van den Bergh zich vrijwel in zijn eentje geplaatst tegenover 'De Spin'. Een schier ongrijpbare
figuur die aan het hoofd staat van een cocaïnesmokkelbende. In het begin verdiend de bende miljoenen
maar op een bepaald moment schijnt 'De Spin' het overzicht te verliezen en begint om zich heen te slaan.
Er vallen verscheidene doden die Van den Bergh ook op moet lossen. Ook zijn eigen leven hangt soms aan
een zijden draadje. Steeds meer wordt hem duidelijk dat hij het niet alleen tegen 'De Spin' op moet nemen
maar dat ook binnen de politie en douane ondermijnende krachten bezig zijn.De schrijver is er in geslaagd
om in dit spannende verhaal ook de nodige romantiek en humor in te passen.De jacht op de Spin is het
derde boek van Hennie Tiebosch. Hij is 68 jaar en woont op Rozenburg.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Omdat ze kunnen lopen en springen bijna net zo snel als de speler mag je spinnen tijdens je jacht 's nachts
nooit onderschatten. Spinnen ... Wanneer de spin zich op ...

In deze video gaat Sieb Stoop op jacht met de Predox Body-Spin, op zoek naar snoek. De combinatie van
een traditioneel spinner-blad en een body geeft een ...

Het duo is gespecialiseerd in de jacht op seriemoordenaars die niet passen binnen de traditionele
gedragspatronen. De jacht gemist? Kijk hier alle afleveringen terug!
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