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Samenvatting TOM CLANCY IN DE AANVAL is een ‘echte’ Clancy: actueel,
verontrustend en uiterst realistisch. Deze nieuwste Jack Ryan-thriller
is geschreven door bestsellerauteur Mark Greaney.

Details Een Noord-Koreaanse langeafstandsraket stort neer in de Japanse Zee, een
ervaren CIA-agent wordt vermoord in Ho Chi Minhstad en een pakketje valse
papieren raakt vermist. Alle stukjes van de puzzel zijn aanwezig, maar het kost
Jack Ryan, Jr. en de andere agenten van de Campus zeer veel tijd om het
plaatje compleet te maken. Tijd die ze niet hebben.

President Jack Ryan wordt geconfronteerd met een oude vijand, met zeer
verontrustende plannen. De internationale impasse rond het geïsoleerde
Noord-Korea gaat zijn zevende decennium in wanneer een nieuwe jonge
dictator besluit zijn spierballen te laten zien. Het Noord-Koreaanse nucleaire
programma was door de jaren nooit goed tot wasdom gekomen door het
ontbreken van genoeg financiële middelen. De ontdekking van zeer
waardevolle mineralen geeft de nationale economie van de kluizenaarsstaat
echter plotsklaps een nieuwe impuls. Het nieuw verworven kapitaal in
combinatie met de nucleaire kennis die het land al had, doen Noord-Korea
veranderen in een zeer gevaarlijke speler op het wereldtoneel. En er is nog
slechts één extra stap nodig om het perfecte plan te vervolmaken: de
eliminatie van de president van de Verenigde Staten…

TOM CLANCY IN DE AANVAL verschijnt op 12 april 2016.
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Auteursfoto Carrie Echols

Citaten ‘Een verhaal dat doet denken aan het vroegere werk van Clancy.
Greaney laat zien dat hij heel veel weet over de spionagewereld, de
actualiteit en de mensen die in de schaduw werken, achter hun bureau of
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in het veld.’ 
— Kirkus Review
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A.W. Bruna Uitgevers is een van de grootste algemene boekenuitgeverijen
van Nederland. Sterke titels voor een breed publiek. Auteurs die door A.W.
Bruna Fictie worden uitgegeven zijn onder meer John Grisham, David
Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer en Jens
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