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OMSCHRIJVING

De wereldhaven als decor van een gruwelijke moordHenk Doornbal, een ondernemer uit de Rotterdamse
transportwereld, houdt er een flamboyante levensstijl op na. Hij heeft een grote villa in Kralingen, een
bloedmooie, blonde echtgenote én een leuke minnares. Zijn grootste concurrent, Kuyper, wil zijn bedrijf
overnemen, maar Doornbal wil hier niet van horen.Daags na een confrontatie met de ex-vriend van zijn
minnares wordt Doornbal met drie kogels in zijn lijf gevonden in een loods aan de Waalhaven. John
Heller, inspecteur bij de Rotterdamse recherche, komt erachter dat Doornbal op meer terreinen dan alleen
goederenvervoer actief was: hij smokkelde in zijn vrachtwagens sigaretten uit Oost-Europa en handelde in
wapens. Als vervolgens een heler met wie Doornbal zakendeed, gekidnapt wordt op een verlaten terrein bij
de Kralingse Plas, meent Heller dat hij een ingang heeft die tot de oplossing van de zaak kan leiden.Na een
nachtelijke achtervolging door Rotterdam houden Heller en zijn collega's de vermoedelijke dader aan.
Maar dan stuit Heller op een nieuwe aanwijzing…
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Op 18 juni 1993 wordt Karaca door drie auto's klem gereden en door vijftien man meegenomen naar de
oevers van de Maas. Onder de ... moorden, maar door gebrek aan ...

De meest recente besluitenlijsten van Burgermeester en Wethouders.
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