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Samenvatting Mark, Todd en Zola moeten hun studie afbreken, zich voordoen als
beëdigde advocaten en het opnemen tegen een miljardair én de FBI. Het
is de enige manier om onder hun schulden uit te komen en een
dubieuze hedgefondsmanager te ontmaskeren. Een spectaculair plan,
met een bijzonder kleine slagingskans… DE OPLICHTERS, van
bestsellerauteur John Grisham, verschijnt op 24 oktober 2017. Grisham
schreef al meer dan dertig boeken, waarvan er vele werden verfilmd.

Details Mark, Todd en Zola zijn rechten gaan studeren om de wereld te verbeteren.
Ze hebben zich alle drie zwaar in de schulden gestoken, maar met het einde
van hun studie in zicht ziet hun toekomst er somber uit. Hun universiteit is zo
middelmatig dat de afgestudeerden vrijwel nooit in aanmerking komen voor
een goede baan. Sterker nog, amper de helft slaagt voor het examen om in
een rechtbank te mogen pleiten. En wanneer de drie vrienden erachter komen
dat de universiteit het eigendom is van een dubieuze hedgefondsmanager,
een man die tevens eigenaar is van een bank gespecialiseerd in
studentenleningen, beseffen ze dat ze zijn opgelicht...

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. 

De oplichters verschijnt 24 oktober 2017.

Titel: De oplichters | Auteur: John Grisham | Omvang: ca. 384 pagina's |
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NB: graag bij gebruik van de auteursfoto voor de copyright fotograaf Daniel
Mayer / Agentur Focus vermelden.
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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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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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