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OMSCHRIJVING

Een Afrikaanse prostituee meldt zich in Utrecht-Noord bij de politie. Ze is in eigen land geronseld en via
een asielzoekerscentrum in de raamprostitutie aan het Zandpad in Utrecht terechtgekomen. Haar jongere
zus blijkt dezelfde route te hebben gevolgd, als zij, maar is nu spoorloos verdwenen. Ondanks haar eigen
illegale status wil de prostituee daarom met de politie samenwerken.Fons Snetlage, de inspecteur van het
flexteam dat al diverse misdaden in Utrecht heeft opgelost, heeft de leiding over het onderzoek. Ditmaal
krijgt hij te maken met misdadigers die op internationaal niveau opereren. Zij gaan gruwelijke
geweldsmisdrijven als bedreiging, afpersing, ontvoering, vrouwenhandel en zelfs moord niet uit de weg.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Get this from a library! Dossier vrouwenhandel. [Ed van Eeden] -- Wanneer een Afrikaanse vrouw, die
onder valse voorwendsels naar Utrecht is gelokt en in de ...

Dossier vrouwenhandel, Ed van Eeden, 2001 + Meer voorbeelden. Combinatiemogelijkheden met
substantief. goudkleurig bier; goudkleurige cognac; goudkleurige dessertwijn;

Dossier Vrouwenhandel - Ed van Eeden (2001) 3,00 (1) De Vampierpony - Steven Klamm (2001)
Dossier Zwarte Lotto - Ed van Eeden (2002) Liefste Litteken - Ed van Eeden ...
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DOSSIER VROUWENHANDEL
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