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OMSCHRIJVING

Op de luchthaven van Zaventem landt de jonge zakenman Kobe De Lil, na een deugddoende vakantie uit
Mexico. Als hij zijn bagage wil ophalen, wordt hij onwel en sterft in een Brussels ziekenhuis.
Commissaris Stijn Goris en inspecteur Stef Pauwels gooien zich meteen op dit verdacht overlijden. Ze
komen er achter dat De Lil een bolletjesslikker was die cocaïne naar België smokkelde. Hoewel Goris
geen drugsexpert is, wordt hij van hogerhand gedwongen om het dossier verder uit te diepen. Algauw
komen Goris en Pauwels in aanvaring met gewelddadige Colombiaanse drugskartels die ook hun familie
hardhandig aanpakken. Goris en Pauwels dreigen het onderspit te zullen delven, als ze hun gezin willen
redden... In Het Droste-effect zet de gewelddadige Colombiaanse drugsmaffia Brussel op stelten en levert
Goris een heroïsche strijd van één tegen allen. Christian De Coninck (1960) is commissaris en
woordvoerder bij de Politie Brussel Hoofdstad Elsene. Dit is zijn zevende misdaadroman. 'Eersteklas
leesplezier voor deze zomer.' (Het Nieuwsblad)
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Victor "Aboe Postbode" Droste is mogelijk terug in het land. En niet met spijt, want hij is gesignaleerd bij
de As Soennah-moskee in de Shariadriehoek. Een ...

Het Droste effect Merlijn Groep Het Conflictwarenhuis Win - win situatie Landelijk netwerk Reeds 20
jaar ervaring

Doen jij en je vrienden al mee aan de Beat the Street challenge? Fiets jij vaak met je vrienden over straat?
Zijn jullie niet vies van een beetje competitie én het ...
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Lees verder...
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