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Samenvatting Grisham staat bekend om zijn legal thrillers, maar met zijn nieuwste
boek slaat hij een andere richting in. Tijdens een tien uur durende rit
naar Florida spraken Grisham en zijn vrouw over hun voorliefde voor
zeldzame boeken en leuke boekhandels. Onderweg bedacht hij het
concept voor HET EILAND. Een brutale roof uit een zwaarbeveiligde
bibliotheek. Een zaak die razendsnel lijkt te worden opgelost, maar de
verdachten zwijgen en de zeldzame manuscripten blijven spoorloos. 

John Grisham is een van de succesvolste thrillerschrijvers aller tijden.
Zijn boeken zijn in veertig talen vertaald en wereldwijd zijn er meer dan
300 miljoen exemplaren van verkocht. Grishams spannende thriller
HET EILAND verschijnt 20 juni 2017.

Details Bij een brutale roof uit de zwaarbeveiligde bibliotheek van de universiteit van
Princeton worden vijf manuscripten van F. Scott Fitzgerald ontvreemd.
Hoewel de toegesnelde politie er met de neus bovenop staat, weten de daders
te ontkomen. De waarde van de unieke werken wordt op enkele tientallen
miljoenen dollars geschat en de diefstal is groot nieuws. Maar ondanks alle
inspanningen van de FBI, blijven de manuscripten spoorloos.

Zes maanden na de spectaculaire diefstal reist schrijfster Mercer Mann af
naar Camino Island in het zonnige Florida, waar zij een deel van haar jeugd
heeft doorgebracht. Mercer is echter niet teruggekeerd om herinneringen op
te halen. Haar missie is om contact te leggen met Bruce Kable, de
charismatische eigenaar van de Island Books-boekwinkel. Bruce heeft een
voorkeur voor mooie vrouwen, fijne spijzen en goede dranken. En voor zeer
zeldzame boeken…

Over de auteur
John Grishams carrière als schrijver begon toen hij op een dag in de
rechtbank het schokkende relaas hoorde van een twaalfjarig meisje dat was
verkracht. Het zette hem aan tot het schrijven van een thriller, De jury. In de
daaropvolgende decennia is John Grisham uitgegroeid tot een van de
succesvolste thrillerschrijvers aller tijden. Hij heeft meer dan dertig boeken
geschreven, waarvan er vele werden verfilmd.

Het eiland verschijnt 20 juni 2017.
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NB: graag bij gebruik van de auteursfoto voor de copyright fotograaf Daniel
Mayer / Agentur Focus vermelden.

Relevante links Boekgegevens

Website John Grisham
Hoe goed ken jij John Grisham?

Citaten Grisham, voor superbe leesplezier. 
— ALGEMEEN DAGBLAD

Gedegen onderzoek, doofpotaffaires, maatschappelijke misstanden en
een geserreerde schrijfstijl zonder een greintje pathetiek, liefhebbers van
John Grisham zijn weer thuis. 
— VRIJ NEDERLAND over DE KLOKKENLUIDER
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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 Paula Hawkins, John
Grisham, David Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer
en Jens Lapidus.
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