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OMSCHRIJVING

Igor Germanwitsj Sybin, de omstreden baas van de Russische mafia, ziet na de val van de Sovjet-Unie zijn
kans schoon om veel - heel veel - geld te verdienden. Hij handelt in plutonium, dat hij de mooie Natalja
voor het eerst ziet dansen in de Tropical Bar in Moskou, is zijn besluit genomen. Hij is ervan overtuigd
dat deze vrouw met haar prachtige lichaam elk staatsgeheim los kan krijgen. Natalja Petrowna weet dat ze
geen keus heeft wanner de machtige Sybin haar benadert en vraagt voor hem te werken. En de mooie
vrouw stelt de machtige man niet teleur. Natalja windt elke politicus, generaal en wetenschapper om haar
vinger. Maar wanneer Sybin haar naar parijs stuurt om de plutoniummarkt te verkennen,begint hij toch aan
zijn minnares te twijfelen. Al weken heeft ze niks meer van zich laten horen... CIA-agent Dick Fontana
maakt deel uit van een internationaal opsporingsteam dat zich bezighoudt met plutoniumhandel. Wanneer
in Parijs grote hoeveelheden van de dodelijke stof worden gevonden,
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Beoordelingen & reviews, adres, telefoonnummer, openingstijden en andere contactgegevens van
Beautysalon Natalja Sambrink te Leeuwarden.

Dé schoonheidssalon voor beauty en ayurveda in Leeuwarden. Professionele behandelingen in een
ontspannen sfeer. - Salon Natalja Sambrink

Natalja Sergejevna Gontsjarova (Russisch: Наталья Сергеевна Гончарова), ook wel Nathalie
Gontcharova genoemd, (Nagajevo, 4 juni 1881 - Parijs ...
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