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The Pelican Brief John Grisham
Ray Atlee ontvangt een brief van zijn zieke vader met daarin de opdracht om langs te komen. Maar wanneer Ray op het afgesproken tijdstip arriveert, is Reuben V. Atlee,
bijgenaamd ‘de Rechter’, dood. Tot Ray’s verbijstering ligt er in het dressoir naast het lichaam drie miljoen dollar. ‘Het is de kracht van Grisham dat hij langzaam maar zeker de
spanning laat toenemen.’ – HAAGSCHE COURANT
De elfjarige Mark Sway en zijn broertje Ricky trekken op zekere dag het veld in om stiekem sigaretjes te roken. Daar zijn ze getuige van de dramatische zelfmoord van Jerome
Clifford, een louche advocaat uit New Orleans, die aan de vooravond stond van een van zijn grootste zaken.
Grishams carriére als schrijver begon toen hij in de rechtbank het schokkende relaas hoorde van een twaalfjarig meisje dat was verkracht. Het zette hem aan tot het schrijven
van Een tijd om te doden. Even buiten Clanton, een klein plaatsje in de zuidelijke staat Mississippi, vindt een afschuwelijk misdrijf plaats. Het tienjarige zwarte meisje Tonya
Hailey wordt ontvoerd, mishandeld en meerdere malen verkracht door twee witte jongens. Ternauwernood overleeft ze het drama, maar haar leven is voorgoed verwoest. Tot
grote opluchting van de inwoners van Clanton worden de daders snel gepakt. Maar Tonya’s hevig ge motioneerde vader heeft weinig vertrouwen in justitie en neemt het recht in
eigen hand. Hij vermoordt de twee verkrachters van zijn dochtertje. De rollen zijn nu omgedraaid. Het is nu Hailey die terecht moet staan. De aanklager en de rechter zijn wit, de
verdachte is zwart. Jake Brigance, verdediger van ‘kleine’ criminelen als winkeldieven en dronken automobilisten, neemt de verdediging op zich. Zijn opponent is Rufus Buckley,
een zeer ervaren aanklager die de hele zaak wil gebruiken als publiciteitsstunt. Eerder verschenen onder de titel De jury
SuperSummary, a modern alternative to SparkNotes and CliffsNotes, offers high-quality study guides for challenging works of literature. This 53-page guide for "The Pelican
Brief" by John Grisham includes detailed chapter summaries and analysis covering 45 chapters, as well as several more in-depth sections of expert-written literary analysis.
Featured content includes commentary on major characters, 25 important quotes, essay topics, and key themes like Morality Versus Legality and The Corrupting Power of
Money.
Net buiten Charlotte, North Carolina, wordt langs de kant van de weg het verbrijzelde lichaam van een tienermeisje gevonden. Bottenexpert Temperance 'Bones' Brennan ziet
onmiddellijk dat het meisje door geweld om het leven is gekomen en niet door een aanrijding. Als Tempe in de tas van de slachtoffer een clubkaart van de recent overleden
zakenman John-Henry Story vindt, krijgt het onderzoek een dramatische wending. Want hoe kende het meisje Story? En is hij dan ook vermoord? Al snel bevindt Tempe zich
midden in een complot dat zich uitstrekt van Afghanistan tot Zuid-Amerika en in een razende vaart ook voor haar heel gevaarlijk wordt. Dodenreis is een achtbaan van emoties
en plotwendingen, onderstreept door Tempe's scherpe verstand en forensische kennis. Internationale bestseller, bekend van de hitserie Bones.
Een anonieme tip Een groot schandaal Een nieuwe zaak voor Theo Boone De dertienjarige Theo Boone kent elke rechter, politieagent en rechtbankmedewerker in Strattenburg.
Hij heeft zelfs geholpen een voortvluchtige crimineel terecht te laten staan. Maar zelfs een toekomstige steradvocaat als Theo ontkomt niet aan verplichte schooltoetsen.
Wanneer er een anonieme tip binnenkomt bij Theo’s schoolbestuur over te hoge toetsuitslagen op een andere middelbare school, belandt Theo in het onderzoek naar een
grootschalig fraudeschandaal. Zijn toekomst als advocaat staat op het spel, dus moet Theo voorzichtig handelen en zijn instinct volgen voor een rechtvaardige afloop.
Een tijd om te doden
Study Guide: the Pelican Brief by John Grisham (SuperSummary)
De schaduw in het water
John Grisham
Cultural References in the Slovak, German, and Czech Translations of John Grisham's "The Pelican Brief"
Dodenreis
In het geding
A Novel
A Critical Companion
Two Supreme Court Justices Justices are dead. Their murders are connected only in one mind, and in one legal brief conceived by that mind.Brilliant, beautiful and ambitious, New Orleans legal student
Darby Shaw little realises that her speculative brief
In suburban Georgetown, a killer’s Reeboks whisper on the floor of a posh home. In a seedy D.C. porno house, a patron is swiftly garroted to death. The next day America learns that two of its Supreme
Court justices have been assassinated. And in New Orleans, a young law student prepares a legal brief. To Darby Shaw it was no more than a legal shot in the dark, a brilliant guess. To the Washington
establishment it’s political dynamite. Suddenly Darby is witness to a murder–a murder intended for her. Going underground, she finds that there is only one person–an ambitious reporter after a newsbreak
hotter than Watergate–she can trust to help her piece together the deadly puzzle. Somewhere between the bayous of Louisiana and the White House’s inner sanctums, a violent cover-up is being
engineered. For someone has read Darby’s brief–someone who will stop at nothing to destroy the evidence of an unthinkable crime.
Two Supreme Court Justices are dead. In her speculative legal brief Darby Shaw links those murders with devastating results. As further murders occur Darby is forced to flee for her life, hoping to stay alive
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long enough to expose the truth behind the pelican brief?
Op een regenachtige dag wordt psychotherapeute Andi Manette met haar twee dochters gekidnapt en opgesloten in een vochtige kelder. Hun belager is John Mail, een geesteszieke die ooit bij haar onder
behandeling was. Lucas Davenport krijgt de opdracht de ontvoering tot een goed einde te brengen, maar ondanks al zijn tergende telefoontjes lijkt John Mail ongrijpbaar. De tijd verstrijkt. Terwijl Andi
onafgebroken op haar kwelgeest inpraat in de hoop een zwakke plek te treffen, zet Davenport alles op alles om de vrouw en haar kinderen te bevrijden. Maar werkt de tijd in hun voordeel?
Op 11 februari 1992 bekijkt Patrick Lanigan - partner in het advocatenkantoor Bogan, Rapley, Vitrano, Havarac & Lanigan - met een verrekijker vanuit een boom zijn eigen begrafenis. Zes weken later blijkt
een bedrag van maar liefst negentig miljoen dollar van een van de cliënten spoorloos verdwenen te zijn.
Een verbijsterende moord Een bizarre rechtszaak En de diepe wonden die ze slaan in een kleine gemeenschap Pete Banning is een van de meest geliefde inwoners van Clanton, Mississippi. Oorlogsheld,
patriarch van een invloedrijke familie, herenboer, vader, goede buur en trouw lid van de Methodistische Kerk. Maar op een ochtend in 1946 staat hij vroeg op, rijdt naar het stadje, loopt de kerk binnen en
schiet kalmpjes zijn vriend, de dominee Dexter Bell, dood. En alsof dat niet schokkend genoeg is: het enige wat Pete erover wil zeggen – tegen de sheriff, tegen zijn advocaat, tegen de rechter, tegen zijn
familie en vrienden, en tegen de inwoners van Clanton – is ‘Ik heb niks te vertellen.’ Hij is niet bang voor de dood en bereid zijn motief mee het graf in te nemen. In zijn meest schokkende en aangrijpende
boek neemt John Grisham ons mee op een ongelooflijke reis van het Amerikaanse Zuiden ten tijde van de rassenscheiding van Jim Crow, naar de jungle van de Filipijnen tijdens de Tweede Wereldoorlog;
van een krankzinnigengesticht vol geheimen, naar de rechtszaal van Clanton, waar een wanhopige advocaat er alles aan doet om zijn cliënt te redden.
Grisham, John - The Pelican Brief
Het vonnis
A Time to Kill
De storm
Het oordeel
The Pelican Brief, by John Grisham (10 Cassettes).
De partner
De beschuldiging
The pelican brief [CHINESE].

Een ontsnapte moordenaar Een levensgevaarlijke opdracht Een nieuwe zaak voor de jonge advocaat Theo Boone Tijdens een excursie naar
Washington D.C. ziet Theo een bekend gezicht in de metro: dat van de van moord beschuldigde Pete Duffy, die op de vlucht is voor de politie.
Dankzij snel denkwerk van Theo, kan Duffy worden opgepakt en teruggebracht naar Strattenburg om terecht te staan. Nu Duffy echter weet wie
Theo is, verkeert die in groot gevaar. Maar zelfs nu zijn leven op het spel staat, zet Theo alles op alles om ervoor te zorgen dat de
moordenaar zal boeten voor zijn daden.
Een heftige strijd tussen de bewoners van Strattenburg Een levensbedreigende verwonding Een nieuwe zaak voor de jonge advocaat Theo Boone
Theo Boone mag dan pas dertien jaar oud zijn, hij heeft meer tijd doorgebracht in de rechtszaal dan waar ook. Na valselijk te zijn
beschuldigd van vandalisme en diefstal is Theo blij dat hij zijn tanden kan zetten in een nieuwe zaak. De inwoners van Strattenburg maken
ruzie met elkaar over de geplande aanleg van een miljoenen dollars kostende snelweg rond de stad. De tegenstanders zijn bang voor ernstige
milieuvervuiling en geluidsoverlast, de voorstanders zijn van mening dat de weg heel gunstig zal zijn voor de economie van het stadje. Theo
is fel tegen de aanleg van de weg en raakt betrokken bij de zaak. Maar wanneer hij te diep graaft naar de zin van sommige betrokkenen en hij
ontdekt dat er een heel vuil spelletje gespeeld wordt, is hij niet voorbereid op de heftige reacties die dat veroorzaakt en de gevaren die
hij loopt. Verscheurd tussen de wet en zijn geweten zet Theo alles op alles om het recht te laten zegevieren.
When the Supreme Court's most liberal and most conservative justices are gunned down, law student Darby Shaw builds a case against a powerful
suspect, whose threats send her underground. By the author of The Firm. 250,000 first printing. $500,000 ad/promo. Tour.
Examines the works of the novelist, describing his characters, narrative and strategies, plot development, literary devices, settings, and
major themes.
Woody Lambert zit in de problemen. Hij komt uit een gebroken gezin, haalt slechte cijfers op school en zijn oudere broer Tony is op proef
vrijgelaten nadat hij gearresteerd was voor drugsbezit. Op een avond is Woody onbedoeld van de partij als zijn broer en diens vriend Garth al
bierdrinkend door Strattenburg rijden in een oude Mustang. Algauw lopen de zaken uit de hand als Garth de verkopers in een avondwinkel
bedreigt met een nepwapen. Ook al heeft Woody niets met het voorval te maken, toch wordt hij gearresteerd als medeplichtige. Als hij geen
goede juridische bijstand krijgt, zal hij naar de jeugdgevangenis moeten. Natuurlijk springt Theo Boone te hulp. Immers, het is zijn ambitie
de beste advocaat van de staat te worden. Alleen zal dat nog jaren duren – Theo is pas dertien. En Woody heeft nú hulp nodig...
Het vervolg op de zomerbestseller Het eiland Wanneer Hurricane Leo plotseling van zijn pad afwijkt en koers zet richting Camino Island voor
de kust van Florida, valt het bezoek van bestsellerauteur Mercer Mann aan de boekwinkel van Bruce Cable in duigen. Terwijl de meeste mensen
de ramen van hun huizen dicht timmeren en naar het vasteland vluchten, besluit Bruce te blijven en de storm uit te zitten. De orkaan doet
straten onderlopen en gebouwen instorten, en er valt een tiental dodelijke slachtoffers te betreuren. Een van hen is Nelson Kerr, een met
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Bruce bevriende thrillerschrijver. Nelson blijkt echter verscheidene klappen tegen zijn hoofd te hebben gekregen, wat suggereert dat hij niet
in de storm is omgekomen. Wie zou Nelson willen doden? Het vermoeden bestaat dat enkele van de duistere personages in Nelsons thrillers niet
fictief zijn. Zou de oplossing dan ook al zwart op wit kunnen liggen in het manuscript van zijn nieuwe boek dat zich ergens in zijn computer
bevindt? Wanneer Bruce op onderzoek gaat, ontdekt hij tussen de regels door een geheim dat veel schokkender is dan welke verzonnen plottwist
ook. En veel gevaarlijker...
Het protest
De rainmaker
Het eiland
The Pelican Brief. Spoken Word. RC 140. 4 Audio Cassettes
De cliënt
John Grisham: The pelican brief
De veroordeling
De sadist
De fraude
Een verbluffend en meeslepend kort verhaal dat voorafgaat aan John Grishams nieuwste thriller, De klokkenluider. Een rechter met haar eerste moordzaak. Een advocaat die het
allemaal te veel wordt. Een aanklager die bloed ruikt en uit is op eeuwige roem. De beklaagde, die misschien onschuldig is. En de moordenaar, die mogelijk de perfecte misdaad heeft
gepleegd.
Aanvankelijk lijkt het toeval. Met niet meer dan twee uur tijdsverschil overlijden twee belangrijke rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Abe Rosenberg was al 91 jaar oud en
ernstig ziek, maar de veel jongere Jensen was kerngezond. Moord, zo luidt de onweerlegbare conclusie van de FBI, maar men legt geen direct verband tussen beide zaken. De
beeldschone en briljante rechtenstudente Darby Shaw ziet echter wel een verband. Hoe gevaarlijk dicht zij bij de onthullende waarheid komt, wordt pas duidelijk wanneer zij zelf
ternauwernood aan een moordaanslag ontkomt. Samen met de al even geïntrigeerde journalist Gray Grantham stelt Darby op haar eigen manier een onderzoek in. Ze stuiten op een
overstelpende hoeveelheid feiten en.....één naam.
Twee partijen maken zich op voor de belangrijkste rechtszaak in de tabaksindustrie, het proces tegen de vier grootste producenten van tabakswaren. De uitkomst zal bepalend zijn
voor de toekomst van de hele industrie. Maar niemand houdt rekening met Nicholas Easter, een jongeman met een vaag verleden die in de jury zit.
Sam Cayhall, een fanatiek lid van de Ku-Klux-Klan, is veroordeeld voor de moord op twee Joodse kinderen. In de gevangenis van Mississippi wacht hij op de doodstraf. Dan biedt de
jonge advocaat Adam Hall zijn diensten aan. Hij walgt van Sams racistische denkbeelden, maar wil hem toch vrijpleiten. Sam is namelijk Adams grootvader...
_______________________________________ Two Supreme Court Justices are dead, their murders unsolved. But one woman might have found the answer – if she can live to tell it. Darby
Shaw is a brilliant New Orleans legal student with a sharp political mind. For her own amusement, she draws up a legal brief showing how the judges might have been murdered for
political reasons, and shows it to her professor. He shows it to his friend, an FBI lawyer. Then the professor dies in a car bombing. And Darby realises that her brief, which pointed to a
vast presidential conspiracy, might be right. Someone is intent on silencing Darby for good - somebody who will stop at nothing to preserve the secrets of the Pelican Brief...
_______________________________________ ‘A master at the art of deft characterisation and the skilful delivery of hair-raising crescendos' – Irish Independent 'John Grisham is the master of
legal fiction' – Jodi Picoult 'The best thriller writer alive' – Ken Follett ‘John Grisham has perfected the art of cooking up convincing, fast-paced thrillers’ – Telegraph ‘Grisham is a
superb, instinctive storyteller’ – The Times ‘Grisham's storytelling genius reminds us that when it comes to legal drama, the master is in a league of his own.’ – Daily Record ‘Masterful
– when Grisham gets in the courtroom he lets rip, drawing scenes so real they're not just alive, they're pulsating’ – Mirror ‘A giant of the thriller genre’ – TimeOut
Wie is het volgende slachtoffer van de moordlustige psychopaat Edgler Foreman Vess? Hij heeft al vele moorden op zijn geweten, maar Chyna is door het oog van de naald gekropen.
Tijdens een bezoekje aan de familie van haar beste vriend heeft Vess het hele gezin vermoord. Als enige overlevende komt ze te weten wie zijn nieuwe slachtoffer is. Chyna zet haar
eigen trauma en verdriet opzij om de nieuwe prooi van de meedogenloze seriemoordenaar te redden. Met gevaar voor eigen leven... De Amerikaanse auteur Dean Ray Koontz (1945)
staat bekend om zijn spannende thrillers die vaak een vleugje horror, fantasy, science fiction of satire bevatten. Veel van zijn werken bereikten de New York Times-bestsellerlijst,
waarvan meerdere direct op nummer één binnenkwamen. Dit maakt hem tot een van de grootste New York Times-bestsellerauteurs ter wereld. In totaal heeft hij maar liefst 105
boeken geschreven waarvan er meer dan zestig in het Nederlands te lezen zijn. Zijn boeken zijn wereldwijd meer dan 500 miljoen keer verkocht.
De voortvluchtige
The Firm
Het dossier
The Pelican Brief
4 John Grisham Novels
Een zaak voor Theo Boone
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een kort verhaal dat voorafgaat aan De klokkenluider
Sterspeler
The Firm, a Time to Kill, the Pelican Brief, & the Client

Het meeslepende verhaal van een underdog die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel
Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht
en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen Samuel en zijn familie dat dit
zijn leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij
opvallen tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in
weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij
niet meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter
iets moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.
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 Cable, 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...
Rudy Baylor staat aan de vooravond van een carri als advocaat. Maar helaas, het advocatenkantoor waar hij direct na zijn studie zou gaan werken, wordt overgenomen en alle employees
komen op straat te staan. Rudy is zijn baan alweer kwijt. Hij ziet zich gedwongen tot een vernederende gang langs alle mogelijke advocatenkantoren, als hij maar aan de slag kan. Ten einde
raad brengt hij ten slotte zijn dagen door in poliklinieken en op eerstehulpposten in de hoop een zaak voor zijn eigen miezerige kantoortje te pakken te krijgen. En dan blijkt een van die
zaakjes een heuse Zaak te zijn. Rudy ziet kans een gigantische levensverzekeringsmaatschappij voor het gerecht te dagen, met een schadeclaim van maar liefst 10 miljoen dollar. Rudy Baylor,
het groentje, ziet zich in de rechtszaal geplaatst tegenover een leger geslepen topadvocaten...
In Inger Frimanssons vorige roman Welterusten, mijn liefje is hoofdpersoon Justine verantwoordelijk voor een aantal mysterieuze verdwijningen en sterfgevallen. In haar nieuwste thriller
De schaduw in het water pakt Frimansson de draad weer op. In verschillende verhaallijnen vertelt ze hoe de levens van de nabestaanden er zes jaar na dato uitzien. Justine is nooit gepakt
voor haar misdrijven. Het leven heeft een rustiger wending genomen en de kans op ontmaskering wordt steeds kleiner. Maar dan dreigt het verleden haar op de valreep in te halen, en de
voortekenen zijn luguber. Justine krijgt nachtmerries over een van haar slachtoffers, en vrienden en familieleden leggen plotseling een ongekende belangstelling aan de dag voor haar
verleden. Dan duikt er ook nog een politieman op, die zich is gaan interesseren voor het reeds gesloten onderzoek. Het lijkt erop dat de strop om Justines hals steeds verder wordt
aangetrokken... Zal ze de dans opnieuw kunnen ontspringen? In 2006 werd De schaduw in het water uitgeroepen tot beste Zweedse thriller van het jaar.
Een zaak voor straatadvocaat Sebastan Rudd uit John Grishams bestseller De verdediging. Advocaat Sebastian Rudd timmert al tien jaar aan de weg wanneer hij een zaak in de schoot krijgt
geworpen waarmee hij definitief zijn reputatie zal vestigen. Zijn cliënt Tee Ray Cardell staat terecht voor het doodschieten van Buck Lester, een undercover agent van de narcoticabrigade.
Tee Ray heeft toegegeven dat hij heeft geschoten, maar volgens hem was het uit zelfverdediging – Buck Lester probeerde hem te vermoorden. De openbaar aanklager ziet het echter anders en
eist de doodstraf...
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