
Trefwoorden: De golfmoorden download gratis pdf, De golfmoordenboek pdf gratis, De golfmoorden lees online, De golfmoorden torrent, De
golfmoorden epub gratis in het Nederlands, De golfmoorden mobi compleet

De golfmoorden PDF

Ludo Geluykens

Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden
via de onderstaande link.

Schrijver: Ludo Geluykens 
ISBN-10: 9789490660130

Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 2432 KB

http://pdfmonster.space/nl/4402


1

OMSCHRIJVING

De golfmoorden is de negende politiethriller in de reeks 'Somers en De Winter'.Bart Swinkels en zijn
vrouw Irma gaan oefenen op het golfterrein van Bossenstein in Broechem. Bij de afslag van Bart gaat de
bal helemaal de verkeerde richting uit en komt terecht onder de bomen naast de haag. Tijdens de zoektocht
naar de bal vinden ze tussen de bladeren het lijk van Ivo Schaessens, een zelfstandige schilder en behanger
uit Lier. Commissaris Bruno Somers en hoofdinspecteur Paul De Winter moeten in het golfmilieu op
zoek naar de moordenaar. Somers, die sinds kort ook golf speelt, kan via zijn golfvrienden nuttige
informatie bekomen om de zaak op te lossen. Tijdens hun onderzoek blijken op de golfterreinen van
Edegem en Ranst dingen te gebeuren die niets met golf te maken hebben.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De Golfmoorden is te koop voor 19,90 euro. Online bestellen kan via www.ludogeluykens.be. Meer over.
Ludo Geluykens; kunst, cultuur en entertainment;

De Golfmoorden Te koop voor 19,90 ... De Belgische afdeling van WWT was door de hoofdzetel in
Amsterdam aangeduid om deze bijeenkomst te organiseren in Sunparks, ...

Speurders Somers en De Winter, ... De titel van het nieuwe boek is 'De Golfmoorden'. De nieuwe thriller
wordt voorgesteld op 7 maart in de ...



3

DE GOLFMOORDEN

Lees verder...

http://pdfmonster.space/dan/4402

	De golfmoorden PDF
	Ludo Geluykens
	Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.
	1
	OMSCHRIJVING
	2
	WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
	3
	DE GOLFMOORDEN



