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OMSCHRIJVING

Post, rechercheur bij de Criminele Inlichtingen Eenheid van de Politie Amstelland krijgt opdracht een lek
in het korps op te sporen. Door zijn contact met de oude advocaat Bramowicz komt de rechercheur al snel
achter enkele vreemde voorvallen, die verband houden met de vele liquidaties in de onderwereld. Zowel
binnen Justitie als Politiek schijnt men betrokken te zijn bij een illegale organisatie, men weigert Post
bescherming te geven. De rechercheur zoekt steun in het Amsterdamse misdaadcircuit en maakt met
Willem Holleeder een deal. Er wordt een mislukte aanslag op Post gepleegd. Door hard optreden probeert
hij de zaak te ontmaskeren, dan breekt de pleuris los en komt het verhaal tot een verrassend eind.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Loodgieter Leiden? De Nie Installatietechniek kan u helpen met al uw loodgieterswerk en installaties,
zoals verhelpen van water- en daklekkages.

Ben je op zoek naar een betrouwbare vakman voor jouw loodgietersopdracht? Plaats je opdracht,
vergelijk voorstellen en selecteer de loodgieter die het beste bij je past.

Op zoek naar een vakkundige loodgieter? Onze klusjesmannen zijn gespecialiseerd in alle klussen die te
maken hebben met leidingen, afvoeren en water.
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