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SAMENVATTING

ACHTER DE SCHERMEN BIJ TOP GEAR geeft een uniek inzicht in een van 's werelds meest

succesvolle tv-programma's, dat na een veelbewogen geschiedenis bij de BBC binnenkort in een

nieuwe vorm verdergaat bij Amazon Prime. Lees verhalen over onder meer apen achter het stuur,

gebroken botten, vliegende auto's, boze rednecks en de geheime bijnaam van Jeremy Clarkson.

R ichard Porter was dertien jaar lang scenarioschrijver voor Top Gear, voor in totaal 22 series en
175 afleveringen, van de eerste haperende pilot in 2002 tot de laatste aflevering door Jeremy
Clarkson, Richard Hammond en James May in 2015. In die tijd vernielden ze heel wat auto’s,
creëerden ze diplomatieke incidenten, staken ze caravans in brand, doodden ze bijna een van de
presentatoren, en lukte het ze ook nog om Top Gear van een simpel BBC-autoprogramma om te
vormen tot een Emmy Award-winnend, recordbrekend, internationaal fenomeen.

Richard Porter geeft een uniek inzicht in hoe het programma werd gemaakt, onthult op humoristische
wijze de scènes die we niet op het scherm te zien kregen, en legt uit hoe het was om te werken voor
een tv-programma dat per ongeluk een wereldwijd succes werd.
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"Warm, funny and totally Top Gear, this is the behind-the-scenes story of three men in a shed
who changed TV history forever. Richard Porter was there every step of the journey and brings
the madcap adventure wonderfully to life. Every one of TG’ millions of fans will want a copy."
— JON WOOD, UITGEVER ORION
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