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Een explosieve actiethriller!
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Samenvatting

De westerse wereld is in de greep van een moordlustige terrorist, het
dodental loopt op. Nick Stone is op een missie, de gevaarlijkste uit zijn
hele carrière. Het lijkt even een eenvoudige beveiligingsopdracht maar
al snel zit politie uit drie verschillende landen hem op de hielen. De
jacht is geopend! Nick Stone zint op wraak.

Details

1007 EB Amsterdam
0031 20 2181600

Contactpersonen

sluipschutter, terwijl in het duistere hart van het Russische rijk een strijd op
leven en dood woedt.

Saskia Hausel

gevaarlijkste missie uit Nick Stones carrière. Met de politie uit drie
verschillende landen op zijn hielen, opent hij de jacht op een groep mannen
die voor niets terugdeinzen om hun belang veilig te stellen. Want terwijl de
westerse wereld in de greep is van een ongrijpbare terrorist en het dodental
oploopt, zint Nick Stone op wraak.
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Citaten

Postbus 51077

Op een afgelegen Alpenpas wordt een dodelijke kogel afgevuurd door een

Wat begon als een eenvoudige beveiligingsopdracht, loopt uit op de

Relevante links

Postadres

Boekgegegvens

“ De beste actiefilms in boekvorm.
— FHM
“ Explosieve actiethrillers vanuit akelig actuele oorlogsgebieden.
— Noord Hollands Dagblad

Saskia.hausel@awbruna.nl
020-2181621
06-21209234
hausel
Annabel Cnossen
annabel.cnossen@awbruna.nl
020-2181605
06-21209450

Afbeeldingen

Over A.W. Bruna Fictie
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
Lapidus.
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