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Samenvatting Bestsellerauteur Andy McNab zet zijn ervaring bij de SAS en uit zijn tijd
als soldaat in om bloedstollende, levensechte thrillers te schrijven. In
KOUD BLOED wordt Nick Stone op expeditie naar de Noordpool
gestuurd met een groep veteranen die niet allemaal zijn wie ze zeggen
dat ze zijn. Al snel eindigen er twee mannen dood en beseft Stone dat
hij ook beter kan twijfelen aan het doel van de missie om een
internationale crisis te vermijden. KOUD BLOED verschijnt 14 februari.

Details Het leek in eerste instantie een eenvoudige klus: een groep veteranen
begeleiden tijdens een expeditie naar de Noordpool. Maar wanneer het
gezelschap wordt geconfronteerd met een groep zwaarbewapende mannen
aan boord van een enorme ijsbreker – zogenaamd de Amerikaanse marine –
komt Nick Stone erachter dat niet iedereen in het gezelschap is wie hij zegt
dat hij is. Dan valt de eerste dode, al snel gevolgd door een volgende, en
Stone beseft dat een van de expeditieleden een moordenaar is. Niet alleen
dat, de expeditie blijkt een heel ander doel te hebben dan Stone was verteld en
een internationale crisis staat op het punt van uitbreken…

Over de auteur:

Vanaf de dag waarop hij in een boodschappentasje op de trap van het Guy's
Hospital in Londen werd gevonden, heeft Andy McNab een uitzonderlijk leven
geleid. Als criminele tiener rebelleerde hij al tegen de maatschappij; als jonge
soldaat voerde hij in de straten en op het plateland van South Armagh de strijd
tegen de IRA; en als lid van de SAS bevond hij zich negen jaar lang op vijf
continenten in het centrum van verschillende geheime operaties. Daarna werd
Andy McNab een van de bestverkochte auteurs ter wereld, dankzij zijn inside
kennis en ervaring.

Koud bloed verschijnt 14 februari 2017.
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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
Lapidus.
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