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BESCHRIJVING VAN HET BOEK CHUNNELSYNDROOM
Het Chunnelsyndroom speelt zich af tegen de achtergrond van de 'chunnel
fever', de dodelijke koorts die een oorsprong vindt in de aanleg van de
tunnel onder het Nauw van Calais. Dat gigantische project dreigt de grootste
economische machtsverschuiving te doen ontstaan sinds de industriële
revolutie.Centraal in deze avontuurlijke roman staat de accountant David
Marcke met zijn onafscheidelijke hond Virtus. David wordt door zijn
ex-schoonvader, de scheepsmagnaat baron Montagne-Jonson, ertoe
overgehaald
een
bedrijfsanalyse
uit
te
voeren
bij
diens
veerbootmaatschappij. Al spoedig ontdekt hij dat de topmanagers van het
bedrijf zich met erg duistere praktijken bezighouden en hun
veerbootdiensten over het kanaal zo 'slordig' runnen, dat het lijkt of er
misdadig opzet mee gemoeid is.
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Het Chunnel Syndroom (paperback). Centraal in Het Chunnelsyndroom
staat de accountant Daid Marcke. Als hij door zijn ex-schoonvader, de
scheepsmagnaat baron Montagne. Chunnelsyndroom (paperback). Het
Chunnelsyndroom speelt zich af tegen de achtergrond van de 'chunnel
fever', de dodelijke koorts die een oorsprong vindt in de aanleg. Om zeker te
weten dat je het nieuwe schooljaar goed van start gaat, helpen we je op weg
met een handige checklist. Werk op bruna.nl de hele HiSchool checklist af.
Het boek dat je aan je winkelmandje toevoegt, is een e-book. Na aankoop
verschijnt het e-book onmiddellijk in 'Mijn e-bibliotheek' en ontvang je een
e-mail met. Enkele grote ferrymaatschappijen zien het boren van de
kanaaltunnel niet zitten. Ze vreze overbodig te worden en veel jobverlies. De
ex-baas van de grootste. Chunnelsyndroom kopen? Vergelijk eerst de
prijzen op Pakhierjevoordeel Goedkoop Veel aanbiedingen Het
Chunnelsyndroom (Boek, 3e dr) door Bob Mendes Taal: Nederlands Genre:
thriller Uitgave: Antwerpen, 2008 ISBN: 978-90-223-2297- Het
chunnelsyndroom (Manteau, Antwerpen 1989) De vierde soera (Manteau,
Antwerpen 1990) De fraudejagers (Manteau, Antwerpen 1991) Vergelding
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(Manteau, Antwerpen 1992) Fnac: Chunnelsyndroom, Mendes, B.". Levering
bij je thuis of in de winkel en -5% korting op alle boeken. Koop nieuw of
tweedehands . Alle boeken van Bob Mendes in één overzicht met
boekomslag, flaptekst en publicatie historie. Inclusief informatie over de
series en de volgorde van de boeken. Het chunnel syndroom has 18 ratings
and 3 reviews. Een accountant krijgt van zijn ex-schoonvader opdracht een
aantal mogelijke misstanden bij diens schee... - Bob Mendes:
Chunnelsyndroom - Jef Geeraerts: De zaak Alzheimer - Tommy Wieringa:
Joe Speedboot - Ingrid Oonincx: Nickname - Tomas Ross: De zesde mei. In
'Het Chunnelsyndroom' (1989) stond de ramp met de Herald of Free
Enterprise centraal. In 1993 schreef hij zijn eerste succesboek, 'Vergelding',.
Met de aankoop van het Kobo VIP-lidmaatschap krijg je 10% korting en
verdien je 2X zoveel Kobo Super Points op bepaalde artikelen. Bekijk je
winkelwagentje. Chunnelsyndroom Bob Mendes. e-book | voor Thrillers. Je
kunt dit e-book lezen als je lid bent van de Bibliotheek. Inloggen. Bekijk hoe
je je registreert of hoe je.
CHUNNELSYNDROOM, BOB MENDES | 9789022322970 | BOEKEN BOL.COM | DE
Een accountant krijgt van zijn ex-schoonvader opdracht een aantal
mogelijke misstanden bij diens scheepvaartonderneming te onderzoeken.
Get this from a library! Het Chunnelsyndroom. [Bob Mendes] -- Een
accountant krijgt van zijn ex-schoonvader opdracht een aantal mogelijke
misstanden bij diens. Het Chunnelsyndroom/Rassen/Rellen Bob Mendes
409 blz Centraal in Het Chunnelsyndroom staat de accountant Daid Marcke.
Als hij door zijn... BOB MENDES - 2008 - Een accountant krijgt van zijn
ex-schoonvader opdracht een aantal mogelijke misstanden bij diens
scheepvaartonderneming te onderzoeken. Het chunnelsyndroom, uitgeverij
Manteau (1989) De vierde soera, Uitgeverij Manteau (1990) De
fraudejagers, Uitgeverij Manteau (1991) Vergelding, Uitgeverij Manteau
(1992) Het Chunnelsyndroom speelt zich af tegen de. Manteau 323 blz Zoek
ook in oudere boeken of boeken die niet meer in de boekhandel beschikbaar
zijn. Literatuurplein.nl - de Boekenbijlage van de Bibliotheek. Literair nieuws,
leestips, recensies, interviews, columns en nog veel meer... Overspel has 54
ratings and 3 reviews. Chrisje said: Overspel van Bob Mendes lonkt al een
tijdje in mijn virtuele bibliotheek. Mijn Kobo e-reader heeft -... David Mendes
(Schoten, 15 May 1928) pseudonym Bob Mendes is a Belgian accountant
and writer of detective stories. He graduated in accountancy, fiscal duties
and. Chunnelsyndroom . Nieuw Vanaf € 6,90 Bekijk exemplaren.
Paperback. e-Book. De vierde soera . Tweedehands Vanaf € 5,99 Bekijk
exemplaren. e-Book. Paperback. Vuil. Chunnelsyndroom Bob Mendes
Duivels goud Steve Berry De stad Dean Koontz Onschuld Ann Cleeves
Goudkust Suzanne. De officiele pagina van Bob Mendes op het web, hierin
een volledig overzicht van de werken van Bob Mendes. Chunnelsyndroom.
Bob Mendes BEKIJKEN. eBook. BEKIJKEN. Lees meer. Bekijken. eBook .
Vuil geld. Bob Mendes BEKIJKEN. eBook. BEKIJKEN. Lees meer. Bekijken.
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