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Titel: Geheime operatie
Auteur: Jack Didden
Samenvatting:
Het begint allemaal bij het oude huis van Paul. Daar woont hij met z’n moeder, Miriam. Ze werd daar
doodgeschoten door 2 mannen. Paul kon nog net ontsnappen door over het balkon te springen. Hij kwam
later terecht in een ziekenhuis. Hij werd opgehaald door een man die zei dat hij bij de politie werkte. Paul
noemde hem Zwart.
Miriam had gezegd dat z’n vader een crimineel was die in drugs handelde, later blijkt dat Miriam en z’n
vader niet zijn echte ouders zijn. Na de dood van Miriam ging hij bij pleegouders wonen. Paul was eigenlijk
een kloon van een zoon van een stel steenrijke mensen. Ze wilden graag dat wanneer hun zoon Tony Baker
ziek was dat hun kloon Paul een lichaamsdeel kon geven aan Tony. Dat was dus zo. Tony had kanker aan
z’n nieren, dus ze hadden een nier van Paul nodig. Toen hij bij zijn pleegouders was werd hij opgehaald
door een man die zei dat hij z’n oom Jim was en dat hij zijn echte ouders gevonden heeft in Amerika. Hij
neemt Paul mee naar Amerika. Daar ontmoet hij z’n zogenaamde ouders. Als hij binnen is valt hij in slaap
op de bank en wordt weer wakker in een ziekenhuis. Daar ziet hij oom Jim staan, Een gemene dokter
Burns, en een jongen die precies op hem lijkt. Dat is Tony, de jongen waar hij een kloon van is. Ze proberen
daar een nier van hem af te nemen. Maar toen zij even weg waren kwam Zwart hem redden. Hij bracht
hem naar een afgelegen bungalow. Waar Zwart vertelde dat hij een kloon was. (want dat wist hij niet.)
Een oude vriendin van Miriam kwam het te weten en haalde de pers erbij. Later kwam alles op TV en in
kranten, dus Dr. Burns werd gearresteerd.
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