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OMSCHRIJVING

September 1943: het tij is gekeerd voor Duitsland, de oorlog lijkt verloren. Dan bedenkt de Abwehr een
geniaal plan om terug te slaan. Op 6 november zal Winston Churchill vrijwel onbeschermd een weekend
doorbrengen in het vredige Engelse dorpje Studley Constable - een unieke kans om Duitslands grootste
vijand uit te schakelen. Slechts één man kan deze opdracht succesvol uitvoeren: luitenant-kolonel Kurt
Steiner, die vanwege insubordinatie naar een strafkamp op de Kanaaleilanden is gestuurd. Om de landing
van Steiner en zijn parachutisten voor te bereiden, wordt de Ierse nationalist Liam Devlin vooruitgestuurd
naar het Engelse dorp. Op 6 november 1943 ontvangt Reichsfürer Heinrich Himmler een kort bericht: De
adelaar is geland...Het wachten is op Churchill...
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Intussen krijgt Heinrich Himmler de boodschap 'de adelaar is geland'. Dit bericht houdt in dat een groep
Duitse paratroopers veilig in Engeland is geland.

De adelaar is geland. Regie: John Sturges: Producent: David Niven jr. Jack Wiener: Scenario: Tom
Mankiewicz Jack Higgins (roman) Hoofdrollen: Michael Caine Donald ...

Higgins Jack, De Boekerij, Pocket paperback, 1985, 6e druk, 318 pagina's, Nederlands, Zeer goed
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