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Samenvatting STOCKHOLM DELETE gaat over mensen die proberen de
gebeurtenissen uit hun verleden te wissen en die bereid zijn alles te
doen om de oude, slechtere versie van zichzelf uit te roeien. Het vertelt
over een grillige wereld die sommigen fataal zal worden, maar anderen
ongelooflijke kansen biedt. Dit is Jens Lapidus op zijn best.
STOCKHOLM DELETE verschijnt 30 maart 2016.

Details Stockholm Delete, het ijzersterke vervolg op Viproom, is het tweede deel in de
serie rond ex-crimineel Teddy en advocaat Emelie.

Emelie: de pas benoemde advocaat op een glamoureus advocatenkantoor.
Teddy: de ex-crimineel en fixer die probeert op het rechte pad te blijven, en die
nu ingehuurd is als ‘speciale onderzoeker’ van de firma waar Emelie werkt.

In een huis op Värmdö gaat een alarm af. Een bewaker komt erop af en treft
er geen gewone inbraak aan, maar een lichaam – er is iemand vermoord in
het huis. Ondanks dat haar werkgever het afkeurt, neemt Emelie – in het
geniep – de zaak aan. Wie is het slachtoffer? En waarom leiden alle sporen
naar Mats Emanuelsson, de man die Teddy ooit ontvoerde?

Door Emelies onderzoek wordt Teddy gedwongen om de confrontatie aan te
gaan met zijn verleden. Intussen maakt zijn opstandige neef Nikola dezelfde
fouten die Teddy ooit maakte. En voor ze het weten raken ze alle drie verstrikt
in een spel met wel heel hoge inzetten…

Over de auteur

Jens Lapidus is een zeer succesvolle strafrechtadvocaat die beroepshalve
enkele van de meest beruchte misdadigers van Zweden verdedigde. Hierdoor
verwierf hij unieke kennis van het criminele circuit. Zijn Stockholm-trilogie
wordt vergeleken met het werk van James Ellroy en Dennis Lehane en in
Zweden gingen er al ruim twee miljoen exemplaren van over de toonbank.
Jens Lapidus woont met zijn gezin in Stockholm.
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Citaten **** Een rauwe topper. 
— DE TELEGRAAF over VIPROOM

**** Lapidus schetst een onthutsend beeld van die zogenaamde elite. 
— VN DETECTIVE & THRILLER GIDS over VIPROOM

**** Als Teddy en Emelie dan nog wat meer kleur op de wangen krijgen,
dan heeft Lapidus goud (en mogelijk een vijfsterrenthriller) in handen. 
— DE VOLKSKRANT over VIPROOM

Hij laveert efficiënt tussen heden en verleden, en op de hem
kenmerkende en betrouwbare wijze weet hij de spanning zo op te
bouwen dat het boek moeilijk weg te leggen is. Jens Lapidus excelleert
wederom met zijn snelle, nerveuze en eigenzinnige taalgebruik. Niemand
doet het beter. 
— SVENSKA DAGBLADET

Jens Lapidus' nieuwe thriller STOCKHOLM DELETE is een superieure
mix van spanning en maatschappelijke kritiek. 
— ARBETARBLADET

Scherpzinnig en met een oog voor detail. Zijn taal neigt nog altijd naar
het staccato van de Stockholm Noir-trilogie en het is net zo energiek.
STOCKHOLM DELETE is een van de beste Zweedse misdaadromans
die ik ooit heb gelezen. 
— SYDSVENSKAN
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Over A.W. Bruna Fictie

A.W. Bruna Uitgevers is een van de grootste algemene boekenuitgeverijen
van Nederland. Sterke titels voor een breed publiek. Auteurs die door A.W.
Bruna Fictie worden uitgegeven zijn onder meer John Grisham, David
Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer en Jens
Lapidus.

Klik hier voor de laatste aanbiedingsbrochures.

powered by 

https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=internal&utm_campaign=powered_by&utm_term=logo
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/36274/images/197404-Jens%20Lapidus%20copyright%20Anna-Lena%20Ahlstrom-45794f-large-1457018138.jpg
https://www.awbruna.nl/aanbiedingsbrochures/

