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Samenvatting In TOM CLANCY ONDER VUUR raakt Jack Ryan jr. verstrikt in een
lastige kwestie. Tijdens een ogenschijnlijk normale lunchafspraak met
zijn goede vriend Seth Gregory krijgt hij een sleutel en een vage
boodschap mee. Even later is Seth van de aardbodem verdwenen, net
als een grote som geld. Doet Jack Ryan jr. eer aan zijn morele kompas
of blijft hij trouw aan zijn goede vriend?

Details Tijdens een bezoek aan Teheran voor de inlichtingendienst heeft Jack Ryan jr.
een lunchafspraak met zijn goede vriend Seth Gregory. Na afloop weet Seth
hem een sleutel mee te geven vergezeld van een mysterieuze boodschap. De
volgende dag wordt Jack gesommeerd naar een appartement te komen, waar
twee mannen hem vertellen dat Seth is ondergedoken met een grote som geld
die bestemd was voor een belangrijke inlichtingenoperatie. Jack krijgt een
duidelijke opdracht mee: als Seth contact met je opneemt, dien je dat ons
meteen te laten weten en je verder nergens mee te bemoeien…

Over de auteur:

Grant Blackwood schreef samen met Tom Clancy Op leven en dood. Voordat
hij zich toelegde op het schrijven van thrillers diende Blackwood bij de
Amerikaanse marine.

Tom Clancy Onder vuur verschijnt op 4 oktober 2016.

Titel: Tom Clancy Onder vuur | Auteur: Grant Blackwood | Omvang: 360 pag.
| Prijs: € 19,99 | ɪsʙɴ: 978-94-005-0788-3 | Verschijnt: 4 oktober 2016 | Ook
leverbaar als e-book | ɪsʙɴ: 978-90-449-7560-4 | Prijs: € 14,99

Relevante links Boekgegevens

Citaten Al lezend krijg je de indruk dat Clancy zijn uiterst actuele informatie
rechtstreeks krijgt van de FBI, de CIA of het Pentagon. 
— Panorama over OP LEVEN EN DOOD
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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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