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OMSCHRIJVING

De excentrieke miljonair Raymond Kayn financiert een expeditie naar de woestijn in Jordanië, om op zoek
te gaan naar de verdwenen Ark des Verbonds. Zijn familie heeft tot de Tweede Wereldoorlog altijd een
kaars in haar bezit gehad waarin een kaart zou zitten die de plek van de Ark zou aangeven. Het Vaticaan
sommeert Anthony Fowler CIA-agent en agent van de Heilige Alliantie om zich te infiltreren in de
expeditie. Hij stemt toe, omdat hij journaliste Andrea Otero, die ook meegaat, wil beschermen. Maar als
snel wordt duidelijk dat ze in Jordanië niet gewenst zijn. Een terroristische groep treft daar
voorbereidingen voor een aanslag…
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Vacature: Productiemedewerker in Tilburg met bij goed functioneren mogelijkheden voor een contract en
een opleiding, te Tilburg

Definition of Contracts in the ... it evinces a meeting of minds of two parties in Good Faith. A contract, ...
I was met by what seemed at first to be an ...

Kiest u voor een zorgaanbieder met contract? Dan weet u zeker dat u kiest voor goede zorg. Sluiten. Wilt
u zich aanvullend verzekeren?
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