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De koning van de intelligente actiethriller.
Dan BrownVince Flynn is een meester
misschien wel de meester in het schrijven
van thrillers waarvan de paginas vanzelf
omslaan. Bookreporter Flynns thrillers
worden gewaardeerd vanwege hun actie en
accuratesse en worden door de CIA
aangeraden aan hun medewerkers. Maak
kennis met Mitch Rapp, het eenmansleger
dat terrorisme bestrijdtCIA-agent Mitch
Rapp vecht in de frontlinie mee in de
oorlog tegen het terrorisme. Voor zijn
nieuwste missie moet hij nog een leven
redden: zijn eigen leven. Want oog om
oog, tand om tand, dat is de wraak die de
vader van de door Rapp omgebrachte
terrorist eist. Rapp wordt doelwit van een
wraakzuchtige internationale klopjacht,
omdat er een beloning van twintig miljoen
wordt uitgeloofd voor het lichaam van de
moordenaar van de terrorist. De normaal zo
koelbloedige agent komt tot de ontdekking
dat zelfs onder bondgenoten van de
Verenigde Staten er mensen geloven dat
Rapp voor eens en voor altijd
uitgeschakeld moet worden. Er ontstaat een
jacht op de jager, en Rapp moet terugvallen
op zijn instincten om rechtvaardigheid te
doen laten gelden en om het er levend
vanaf te brengen.
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jacht en het wild. Jacht op de jager Karakter Uitgevers BV Het enige dat erger is dan een Jager te zijn in de stad
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Op Jacht in Brugge (Dutch Edition) eBook: EJ Stevens - Jager Havix Book Series (5 Books) Ernst Jimmink wordt
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CIA-agent Mitch Eens Weg (Een Riley Paige Mysterie--Boek #1) (Dutch Edition Het enige dat erger is dan een
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Jacht op de jager (Dutch Edition) eBook: Vince Flynn - Amazon UK We hebben meer dan 50.000 sneakers uit meer
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