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OMSCHRIJVING

Een golf van bomaanslagen, gijzelingen en moordpartijen overspoelt in de jaren zeventig Europa,
Nederland blijft niet buiten schot. Bij de eerste gijzelingsactie in Wassenaar (1970) blijken we geen idee te
hebben van terrorismebestrijding. Vanuit het niets stampt de regering een antiterreureenheid uit de grond.
De mariniers die de Bijzondere Bijstandseenheid vormen, moeten zichzelf het vak van terreurbestrijder
aanleren. Met vallen en opstaan en minimale middelen. Dan komt een grote beproeving: de bevrijding van
de gekaapte trein bij De Punt. In Liggen blijven! vertellen de mariniers voor het eerst wat decennialang
geheim moest blijven.Het boek bestrijkt de jaren '70-'78; behalve Wassenaar en De Punt komen onder
meer de treinkaping bij Wijster en de gegijzelde school in Bovensmilde aan bod.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Beste koivrienden, Sinds kort ben ik ook in deze wereld terecht gekomen van de koi's , ik heb een vijver
van 13 meter op 1,20 meter en een diepte van 1,8 meter, mijn ...

NL: hij had het geld liggen EN: he had the money ready NL: dat ligt mij niet EN: that is not in my line, that
does not suit me NL: blijven liggen EN: stay in bed EN ...

De lamp heb je al gekocht, er zitten schroefjes bij en je hebt een boor, toch ligt hij na een jaar nog steeds in
de kast. Net zoals er ook nog altijd niets ...
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Lees verder...
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