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Samenvatting Hij handelt naar de wet. Maar, maar net. Sebastian Rudd is geen
doorsnee advocaat. Hij verdedigt mensen waar andere advocaten niet
bij in de buurt zouden komen. Rudd is Grishams meest unieke en
excentrieke personage tot nu toe. DE VERDEDIGING is John Grisham
op zijn best, de thriller leest als de afleveringen van een tv-serie als
HOUSE OF CARDS, TRUE DETECTIVE of BETTER CALL SAUL. 'Binge
reading' gegarandeerd! De spannende en meeslepende nieuwe thriller,
DE VERDEDIGING, van de succesvolste thrillerschrijver ter wereld
verschijnt op 20 oktober 2015.

Details 'Laat me je alvast waarschuwen: ik ben allesbehalve een doorsnee advocaat.
In mijn kantoor zul je geen leren fauteuils aantreffen of een chic eikenhouten
bureau. Partner bij een prestigieuze firma ben ik ook al niet en pro-Deozaken
voor de schone schijn zijn aan mij niet besteed. Wat ben ik dan wel? Heel
simpel: een advocaat die vecht tegen het systeem wanneer het systeem verrot
is. Iemand die mensen helpt die bij niemand terechtkunnen. En iemand die
een bloedhekel heeft aan onrecht. Mijn naam? Sebastian Rudd. Ik ben een
van de good guys en ik doe alles wat in mijn macht ligt om te winnen. Binnen
de grenzen van de wet, maar het scheelt niet veel...'

Over de auteur
John Grisham (1955) is de auteur van meer dan dertig thrillers en romans,
waarvan er vele zijn verfilmd. Zijn debuut De jury verscheen in 1988 en in de
daaropvolgende decennia is Grisham uitgegroeid tot een van de succesvolste
thrillerschrijvers aller tijden. In zowel zijn boeken als in zijn eigen leven neemt
hij het op voor mensen die er alleen voor staan of niet de middelen hebben om
voor zichzelf op te komen. Inmiddels zijn er al meer dan 5 miljoen exemplaren
van zijn boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen.
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Citaten Grisham is goed in vorm. 
— NRC Handelsblad

Grisham levert het bewijs dat een thriller meer kan zijn dan alleen een
vlot misdaadverhaal. DILEMMA is een sociale aanklacht die er mag
wezen. 
— Trouw over DILEMMA
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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 John Grisham, David
Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer en Jens
Lapidus.

Kik hier voor de boeken die in de zomer van 2015 zullen gaan verschijnen. 
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