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Samenvatting In de tien jaar tijd dat Lacy Stolz voor de Florida Board on Judicial
Conduct werkt, is het maar twee keer voorgekomen dat rechters uit hun
ambt werden gezet. In beide gevallen wegens onbekwaamheid. Maar
dan wordt Lacy benaderd door de geroyeerde advocaat 'Rick'. Hij kent
een corrupte rechter uit Florida die grote sommen geld heeft
verduisterd. De advocaat die deze zaak op zich neemt, heeft te maken
met een zeer gevaarlijke opdracht. Levensgevaarlijk...

Details Advocate Lacy Stolz werkt al tien jaar voor de Florida Board on Judicial
Conduct. In al die tijd hebben slechts twee van haar zaken ertoe geleid dat
rechters uit hun ambt werden gezet, in beide gevallen vanwege
onbekwaamheid.

Maar dan wordt Lacy benaderd door de geroyeerde advocaat ‘Rick’. Hij zegt
een corrupte rechter in Florida te kennen die grote sommen geld heeft
verduisterd. Het is een zaak die de klokkenluider miljoenen dollars beloning zal
opleveren. Maar voor de advocaat die deze zaak op zich neemt, zal het zeer
gevaarlijk kunnen worden. Levensgevaarlijk…

Over de auteur:

John Grisham is de auteur van meer dan dertig thrillers en romans, waarvan
er vele zijn verfilmd. Hij is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de
succesvolste thrillerschrijvers aller tijden. In zowel zijn boeken als in zijn eigen
leven voert hij strijd tegen onrecht en trekt hij zich het lot aan van diegenen in
de samenleving die er alleen voor staan of niet de middelen hebben om voor
zichzelf op te komen.

De klokkenluider verschijnt op 25 oktober 2016

Titel: De klokkenluider | Auteur: John Grisham | Omvang: ca. 392 pag. |
Prijs gebonden: € 24,99 | ɪsʙɴ gebonden: 978 94 005 0636 7 | Prijs
paperback: € 19,99 | ɪsʙɴ paperback: 978 94 005 0635 0 | Verschijnt: 25
oktober 2016 | Ook leverbaar als e-book | Prijs: € 14,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449
7561 1
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Citaten Grisham doorbreekt in DE VERDEDIGING zijn kuise traditie. 
— Expressen

Een van zijn betere boeken van de laatste jaren. 
— Nieuwsblad

John Grisham is goed op dreef in dit boek, [...]. Hij schrijft met zichtbaar
plezier over Rudds strapatsen en levert zo een van zijn betere boeken
van de laatste jaren af. 
— De Standaard over DE VERDEDIGING

De verdediging is Grishams beste werk van de afgelopen jaren. 
— Thrillers Leestafel over DE VERDEDIGING

Een razendsnelle en scherpe schrijfstijl, [...] een originele, spannende en
gewoonweg steengoede pageturner. 
— Thrillerlezers.blogspot.nl over DE VERDEDIGING
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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.
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