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Hf Data Modem Codan
De Amerikaanse Jo March en haar tweelingbroer Chris groeien op in de beschermde
omgeving van hun hechte en zeer gelovige gezin. Op haar achttiende verjaardag krijgt
Jo te horen dat haar vader niet haar biologische vader is. Het nieuws komt als een
schok, maar ze is vastbesloten om meer te weten te komen over haar `andere familie.
Ze begint een zoektocht, die jaren zal duren.Terwijl Jo steeds dieper in het verleden
duikt en reist van Californië naar Chicago, van Pakistan naar Irak, leert zij nieuwe
familieleden kennen uit de meest exotische streken en met zeer diverse achtergronden.
Toch zijn al hun levens onlosmakelijk met het hare verbonden.
Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee.
Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware
beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige
en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan
houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde
voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het
bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind
ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en
trouw blijven aan wie je bent.
Not- und Katastrophenfunk auf Kurzwelle Aktivitäten und Frequenzen von Behörden
Page 1/14

Where To Download Hf Data Modem Codan
und Organisationen Der Autor Reinhardt Klein-Arendt hat die erste Auflage des Buches
aus dem Jahre 2006 komplett überarbeitet, aktualisiert und erweitert, um den
Innovationen auf technologischer und organisationaler Ebene in Bezug auf die
Katastrophenbewältigung mithilfe der Kurzwelle Rechnung zu tragen. Dafür wurden
zahlreiche neue Kapitel integriert, beispielsweise zur eingesetzten Funktechnik und zur
modernen Schiffspiraterie. Sichtbar wird ein Trend, der seit den 1980er Jahren zu
beobachten ist: Die Kurzwelle hat zwar ihre Bedeutung zu Lande als auch zur See
beibehalten, die Schwerpunkte haben sich jedoch verschoben. Immer wichtiger werden
Kurzwellenfunknetze, um bestimmte Krisenregionen funktechnisch abdecken zu
können. Interessierte Laien, Kurzwellenhörer oder Funkamateure erhalten mit diesem
Buch Informationen und Anregungen, sich mit dieser Facette der Kurzwelle zu
beschäftigen. Aus dem Inhalt: Katastrophe und Mensch: die Kräfteverhältnisse Die
Kurzwelle als Lebenselixier: von der Titanic nach Fukushima Katastrophen- und
Notfunksysteme in der Hochseeschifffahrt GMDSS – Global Maritime Distress and
Safety System Die moderne Schiffspiraterie Notfunksysteme für Reisende in
entlegenen Gebieten Nationale (staatliche) Katastrophen- und Notfunksysteme für den
Zivilschutz Katastrophen- und Notfunksysteme von internationalen Hilfsorganisationen
Die derzeit eingesetzte Kurzwellenfunktechnik Einführung in die gängigen KurzwellenKommunikationssysteme Große Frequenzliste und umfangreiches Glossar
Kylian Mbappé was zestien jaar toen hij voor AS Monaco debuteerde in de Ligue 1. Het
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seizoen erop werd de club mede dankzij zíjn vijftien doelpunten landskampioen van
Frankrijk. Hij is de jongste speler sinds Pelé die scoorde op een wereldkampioenschap
én wereldkampioen werd. In zijn nog jonge carrière breekt Mbappé records met een
snelheid die alleen geëvenaard wordt door Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, en hij is
hard op weg om een van de grootste namen ooit in het voetbal te worden. Luca Caioli
en Cyril Collot deden voor deze biografie uitvoerig onderzoek en spraken exclusief met
de mensen die Mbappé het beste kennen.
ONTDEK elk deel van Australië en maak daarbij gebruik van de heldere plattegronden
en kaartjes. BEPAAL wat je wilt zien en laat je daarbij inspireren door de mooie fotos.
LEES de deskundige achtergrondinformatie, van de rotskunst van de Aboriginals tot het
duiken bij het Great Barrier Reef. VERTROUW op onze selectie van de beste plekken
om te overnachten en te eten.
Dit spannende boek gaat over Simon, een jonge projectmanager die de opdracht heeft
gekregen om zijn eerste grote project zelfstandig te managen. Hij past daarbij de veel
gebruikte projectmanagementmethode PRINCE2 toe. De lezer wordt deelgenoot van
de worsteling van Simon met de problemen die zich tijdens het project aandienen.
Geleidelijk komt hij er achter dat één of meer personen in het projectteam het project
actief tegenwerken. Anders gezegd, Simon komt er achter dat er dingen misgaan
vanwege tekortkomingen in zijn stakeholdermanagement., hij ziet de saboteurs niet
meteen. En, de methode PRINCE2 geeft hiervoor weinig houvast. Ook merkt Simon dat
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projectmanagement meer is dan alleen het toepassen van methodieken en technieken.
Aandacht voor de intermenselijke aspecten, en andere soft skills, is minstens zo
belangrijk. Zijn inzicht in de menselijke drijfveren wordt vergroot als hij als voorzitter van
een voetbalclub onbewust zelf het sabotagepad op gaat. De lezer is deelgenoot van de
inspanningen die typerend zijn voor het werk van een projectmanager. Uiteindelijk weet
Simon het project tot een goed einde te brengen, met een tevreden opdrachtgever. Een
leerzaam boek, zowel voor de projectmanager, als voor de projectsaboteur
'Ze drukt het pakketje een moment stevig tegen zich aan en licht de putdeksel op. "Dag
dappere Gaby," fluistert ze en drukt een kus op de juten zak. Met een plof valt de last op de
bodem van de put.' Wieke Hart schreef het ontroerende verhaal Strafkind naar aanleiding van
een bericht over de ontdekking van honderden babylijkjes in een klooster in Ierland. In de
opvanghuizen van een vergelijkbare kloosterorde in Nederland zaten duizenden meisjes
opgesloten. Ze verrichtten dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers. Voor het eerst vertellen
deze slachtoffers de schrijnende verhalen die ze zelfs aan hun eigen kinderen niet durfden te
vertellen. Ze mochten als jonge meisjes vrijwel nooit met elkaar praten en kregen voor zowat
alles straf. Ze werden gedrogeerd, vaak dagenlang in het donker opgesloten en moesten hun
eigen braaksel opeten. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Weet jíj wat er in het huis van je buren aan de hand is? Een vrouw en een kind worden
aangetroffen in een kelder - ze leven nog, maar het scheelt niet veel. Niemand weet wie ze
zijn. De vrouw praat niet en er zijn geen vermiste personen in de database te vinden waarmee
hun profielen matchen. De bejaarde bewoner van het huis beweert de vrouw en het kind nog
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nooit te hebben gezien. De inwoners van de rustige straat in Oxford zijn in shock. Hoe heeft
deze tragedie zich recht onder hun neus kunnen voltrekken? Inspecteur Adam Fawley weet
echter dat niks onmogelijk is. En dat de betrokkenen geen van allen zo onschuldig zijn als ze
lijken. Cara Hunter behaalde een PhD in Engelse literatuur aan de universiteit van Oxford.
Eerder schreef ze de Sunday Times-bestseller Dicht bij huis; ook daarin leiden inspecteur
Adam Fawley en zijn Oxfordse team het onderzoek. Van Hunters boeken werden wereldwijd al
meer dan een half miljoen exemplaren verkocht. 'Een elegant, fris, onvoorspelbaar en uiterst
overtuigend boek: petje af!' NICCI FRENCH 'Het deed me denken aan Hitchcock op z'n best:
twist na twist wordt je de adem benomen.' DAILY MAIL
This volume contains the proceedings of the Eighth International Conference on HF Radio
Systems and Techniques. There are 72 papers altogether.
The Technical Handbook for Radio Monitoring HF is aimed to shortwave listeners, who are
interested in digital signals. On over 350 pages with many figures and tables most digital
waveforms are described. The book shall help shortwave listener to identify these digital
signals which can be heard today. Digital waveforms like FSK, PSK, DSSS aso. with the used
protocols and alphabets are described with the help of spectrum and other pictures and the
most important technical parameter. Additionally comprehensive tables are helping to identify
the different user on shortwave. To cover as much signals as possible the book is divided into
two volumes.
In 1969 wordt na afloop van een popfestival in Yorkshire – waar naast grootheden als Pink
Floyd en Led Zeppelin ook de nieuwe Britse band de Mad Hatters optreedt – op het verlaten
terrein het lichaam van een jonge vrouw gevonden. Het meisje is doodgestoken en op haar
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wang is een bloem geschilderd. Veertig jaar later is vrijwel iedereen de zaak vergeten, maar
inspecteur Alan Banks krijgt te maken met een nieuwe moordzaak die mogelijk verband houdt
met de gebeurtenissen in 1969. Een jonge popjournalist, Nick Barber, wordt dood aangetroffen
in het huisje dat hij gehuurd heeft. Banks komt erachter dat Barber onderzoek deed naar de
tumultueuze gebeurtenissen rond de Mad Hatters ten tijden van het popfestival. Een van de
bandleden is destijds omgekomen bij een verdrinkingsongeluk, een van de andere
muziekanten is doorgedraaid. Maar wat is de connectie tussen de moordzaken?
Twee families komen samen voor een zomerbruiloft in Nantucket. Alles is tot in de puntjes
gepland door de overleden moeder van de bruid, die een notitieboekje achterliet met tips,
plannen en ideeën voor de bruiloft van Jenna, haar jongste dochter. Alles moet op zijn plek
vallen op deze feestelijke dag. Maar achter de schermen is niets zo perfect als het lijkt. De
familie blijkt maar moeilijk zonder de verbindende kracht van de moeder te kunnen, en terwijl
de aanstaanden zich verheugen op hun bruiloft, lijken de levens van hun familie en vrienden in
duigen te vallen. In de dagen voor de bruiloft wordt de liefde op de proef gesteld, worden er
schandalen onthuld, en worden harten gebroken of juist geheeld. Kan ware liefde alles
overwinnen?
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves
krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door criminelen,
moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair en politicus Viktor
Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia
heeft andere plannen en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders
enige zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild vormen tegen
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chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor en Jason samen
moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste
zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze
action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie
Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de
krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van water De
ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een
pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand,
en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven
op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig
heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te
krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...
of haar voor altijd verliezen.
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de arme en emotioneel gebroken Ellen
Kellaway. Haar droom komt uit, maar is het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf
haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen door haar oom en tante. Zij laten
haar keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te danken
is. Wanneer de verloving met haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord.
Wat heeft haar neef Jago hiermee te maken? En welke mysterieuze familiegeheimen liggen er
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verborgen in haar erfenis, het eiland met het familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De
gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de twintigste eeuw. Victoria Holt was een
van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist
als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door het te
combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en
schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude
fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische
romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan
200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen
keer verkocht zijn.
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een
groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij
welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel
mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij
vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening
over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal
ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George
Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude
normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat
weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat
zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Terry Painter verhuurt haar buitenhuisje aan de jonge sympathieke Alison Simms. De twee
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vrouwen kunnen het goed met elkaar vinden, maar tot Terry's ergernis blijft Alison uiterst vaag
over haar verleden. Dan komt Terry erachter dat Alison haar blijkbaar speciaal heeft
uitgezocht. Terry's onbehagen neemt toe wanneer ze Alisons vrienden en 'broer' ontmoet.
Langzaam slaat onbehagen om in angst. Het is duidelijk dat haar mysterieuze huurster iets
van plan is. Maar wat?
The Tall Man referred to in the title is Osama bin Laden, a man who is unlikely to remain in the
area where he is being sought, in Central Asia. The story reveals that he may in fact be in a
very unlikely, very ordinary place doing very unlikely, very ordinary things. Or are they so
ordinary? Is he still the leader of Al Qaeda? Have his methods and strategies been taken over
by splinter groups mirroring Al Qaeda? Or has he established the perfect cover for an
operation that could ruin the US economy? The USA's Homeland Security sends Agent Katja
Monney into Afghanistan to uncover the truth. When Monney and her partner Jean Rosset,
who knows nothing of her real operations, discover a terrorist plan to ship a 'dirty' nuclear
device to New York, the Agency sends in their Special Forces to capture the man they think is
Osama bin Laden ... with unexpected and extremely threatening consequences.

Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man Elliot lijken een stel te zijn dat alles heeft; zij
is de dochter van een succesvolle Britse juwelier, hij een charmante zakenman vol
levenslust. Maar hun allergrootste verlangen mist: een kind. Terwijl Louisa met
miskramen worstelt, trekt Elliot zich terug en brengt hij steeds meer tijd door op een
nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de Indische Oceaan. Wanneer hij plots
sterft moet Louisa het mysterie dat hij achterlaat alleen oplossen. Bij het bezoeken van
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de plantage voelt zij zich onverwacht aangetrokken tot eigenaar Leo, een ruige man
met een bewogen verleden. En wanneer Elliots schokkende verraad naar boven komt
en niets meer is wat het lijkt, is Leo de enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah Jefferies
werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze negen was naar Engeland,
maar behield altijd een grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur
van onder andere De vrouw van de theeplanter en De dochter van de zijdekoopman.
Over Voor de moesson: 'Voor de moesson is een zinderende, opzienbarende
pageturner en bevestigt Jefferies' reputatie als een sublieme verteller en een
scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse koloniale geschiedenis.' Lancashire
Post Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale boek: mysterie, liefde,
liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet wegleggen.' Santa Montefiore 'Rijk en
ongelooflijk levensecht. De vrouw van de theeplanter is historische fictie op haar best.
Gewoonweg betoverend.' The Sunday Express
Een baby ligt buiten in zijn wiegje te kraaien. Langzaam sluipt de wolf dichterbij... Een
troep wolven waart in de bosrijke omgeving van het dorpje Hope in Montana, de streek
waar ze een eeuw geleden tot op het laatste exemplaar werden afgeslacht. Nu worden
ze beschermd door de wet en door de 29-jarige biologe Helen Ross, die in het gebied
is om deze prachtige wilde dieren te observeren. Ook moet ze zien te voorkomen dat
de wolven opnieuw worden uitgeroeid. Dit tot groot ongenoegen van de lokale
schapenfokkers die hun kuddes bedreigd zien. Nicholas Evans laat zien hoe de
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emoties in het afgelegen dorp langzaam steeds hoger oplopen en uiteindelijk tot een
aangrijpende confrontalie leiden. Voor geen van de bewoners zal het leven ooit nog
hetzelfde zijn.
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van maken.
Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te
vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met
de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en
hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt.
Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van
haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze
al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het
problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er
iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één
probleem: er wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede kans in
het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat Kerstmis
veruit haar favoriete tijd van het jaar is, heeft ze een winkeltje geopend waar het het
hele jaar feest is: The Christmas Attic. Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat
ze extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold gekomen om te
herstellen van een verwonding die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts.
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Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft aan kerst, biedt het werk in The
Christmas Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie
eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de mistletoe... Houden
ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van
de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
The Technical Handbook for Radio Monitoring HF is aimed to shortwave listeners, who
are interested in digital signals. On over 350 pages with many figures and tables most
digital waveforms are described. The book shall help shortwave listener to identify
these digital signals which can be heard today. Digital waveforms like FSK, PSK, DSSS
aso. with the used protocols and alphabets are described with the help of spectrum and
other pictures and the most important technical parameter. Additionally, comprehensive
tables are helping to identify the different user on shortwave. To cover as much signals
as possible the book is divided into two volumes.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe
Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max
Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze
zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt
Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat
bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal
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toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat
haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de
magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Praag, 1599. Christian Stern, de ambitieuze bastaardzoon van de prins-bisschop van
Regensburg, is net in de stad aangekomen. Op zijn eerste avond daar vindt hij het lichaam van
een jonge vrouw, half begraven in de sneeuw, haar keel op beestachtige wijze doorgesneden.
Ze blijkt niemand minder dan de minnares van de keizer, en er zijn allerlei verdachten. Stern
wordt door de keizer zelf in dienst genomen om de moord te onderzoeken. Tijdens zijn
speurtocht naar de dader verdwaalt hij in de schim¬mige wereld van het hof – verzwegen
zaken, in code geschreven brieven en bit¬tere rivaliteit. Er is geen weg terug, Stern zit er tot
over zijn oren in...
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar
getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe
naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New
Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag
verrast met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met
groene ogen en rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is
hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze
Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging
met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb
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‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes
ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal,
is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren
leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet je met
het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ ****
Dethriller.blogspot.nl
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