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Samenvatting

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
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circuit. Zijn Stockholm-trilogie wordt vergeleken met het werk van
James Ellroy en Dennis Lehane en in Zweden gingen er al twee miljoen
exemplaren van over de toonbank. Jens Lapidus woont met zijn gezin

0031 20 2181600

Postbus 51077
1007 EB Amsterdam

in Stockholm. Na VIPROOM en STOCKHOLM DELETE is TOPMAN het
laatste deel van deze trilogie.

Contactpersonen
Saskia Hausel

Details

Een geheim netwerk in Stockholm exploiteert al decennialang jonge meisjes.
Ieder die hun voor de voeten loopt, wordt op meedogenloze wijze uit de weg
geruimd.
Het merkwaardige duo Teddy en Emelie – de crimineel en de jonge advocate
– komt langzaam dichter bij de waarheid. De recherche heeft een speciaal
team opgericht om uit te zoeken wie er allemaal bij het netwerk betrokken zijn.
Ze slagen er echter niet in om te infiltreren. Intussen probeert iemand uit alle
macht Teddy en Emelie het zwijgen op te leggen.
Topman is de explosieve ontknoping van het drama dat zich ontvouwde in de
thrillers Viproom en Stockholm Delete.
Jens Lapidus (24 mei 1974, Hägersten) 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 twee miljoen
exemplaren van over de toonbank. Jens Lapidus woont met zijn gezin in
Stockholm.
Titel: Topman | Auteur: Jens Lapidus | Omvang: ca. 480 pagina's | Prijs: €
21,99 | ɪsʙɴ: 978 94 005 0906 1 | Verschijnt: 7 november 2017 | E-book: 978
90 449 7651 9 | Prijs: € 9 ,99 | Audioboek: 978 90 461 7139 4 | Prijs: € 16,99

Relevante links

Boekgegevens

Saskia.hausel@awbruna.nl
020-2181621
06-21209234
hausel

Citaten

“ **** Opnieuw speelt Lapidus met straattaal en korte, rauwe zinnen in een
verhaal dat ook maatschappijkritisch is (net als bij Larsson). BLOEDLINK
is een geweldige Lapidus!
— HET PAROOL
“ Slaat de Millenniumbug weer toe in Zweden? Ja, want Jens Lapidus
schreef een adembenemend boek over de Stockholmse onderwereld.
— DE PERS over SNEL GELD
“ **** 427 pagina’s rauwe, vakkundig uitgespogen taal, vaak zó van de
straat geplukt. Strafrechtadvocaat Jens Lapidus roept met het zojuist in
Nederlandse vertaling uitgekomen eerste deel van zijn Stockholm-trilogie
zo veel razend enthousiaste reacties op, met bijbehorende
verkoopcijfers, dat de volgende triomftocht een kwestie van korte tijd lijkt
te zijn. De opvolger van Stieg Larsson heet Jens Lapidus.
— DE VOLKSKRANT over SNEL GELD
“ **** Een rauwe topper.
— DE TELEGRAAF over VIPROOM
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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.
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Grisham, David Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer
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