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OMSCHRIJVING

Het enige waarin ex-bankrover Ben Tyler is geïnteresseerd, is om snel en veel geld te verdienen. Met de
hete adem van de wet in zijn nek, besluit hij het aanbod van zijn vriend Charlie Burke aan te nemen om
wapens naar Cuba te smokkelen. Ze hadden echter geen slechter moment voor hun exotische excursie
kunnen uitzoeken, want Amerika, dat vastbesloten is Cuba te bevrijden van de Spanjaarden, heeft zijn
oorlogsschip de USS Maine naar Havanna gestuurd. En dat maakt het er voor Ben en Charlie niet
gemakkelijker op om gebruikelijke zaken als het omkopen van ambtenaren af te handelen en hun koper, de
verraderlijke suikerbaron Roland Boudreaux aan zijn afspraak te houden. Erger nog, Ben belandt midden
in een oorlog en in de gevangenis. Hij zou er zijn weggerot als de bloedmooie, zeer zelfbewuste minnares
van Boudreaux, hem - om's werelds beste motief - niet zou hebben bevrijd...
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

1) cocktail van rum, cola en citroensap (2) Cuba Libre (Cuba vrij) is een cocktailrecept dat behoort tot de
zogenaamde longdrinks. Het is een van de p...

Rum and Coke, or the Cuba Libre (/ ˈ k juː b ə ˈ l iː b r eɪ /; Spanish pronunciation: [ˈkuβa ˈliβɾe], "Free
Cuba"), is a highball cocktail consisting of ...

Cuba Libre Mechelen, Mechelen (stad). 8.1K likes. Iedereen is welkom in deze gezellige warme bar/party
kelder.
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CUBA LIBRE

Lees verder...
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