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OMSCHRIJVING

In een meervoudige moordzaak, geteisterd door leugens en misleiding, is advocaat Dismas Hardy wettelijk
verplicht om een verschrikkelijk geheim te bewaren ook al staat het leven van zijn cliënt op het spel. Als
Dylan Vogler, bedrijfsleider van het populaire koffietentje Bay Beans, dood wordt gevonden in een
steegje, leidt de vondst van marihuana in zijn rugzak tot de ontdekking dat de high society van San
Francisco haar drugs bij het onschuldig ogende koffietentje kocht. Politie en media wijzen al snel met een
beschuldigende vinger naar Maya Townshend, de eigenaar van Bay Beans en het nichtje van de
burgemeester. Op Dylans klantenlijst blijken een paar zeer belangrijke en invloedrijke personen te staan en
Maya lijkt de spil in een levensgevaarlijk web te zijn geweest.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Geheimhouding is één van de vijf middelen om je product te beschermen. Het kost je niets maar is meteen
ook de meest risicovolle. Geheimhouding is namelijk puur een ...

Over geheimhouding valt veel te zeggen. Zeker in tijden van crisis. Lees hieronder het artikel over
geheimhouding in crisistijden. Daaronder een vraag over de periode ...

Geheimhouding binnen de gemeente is geen rustig bezit. Zeker in de gemeente Bloemendaal is de
informatievoorziening tussen college van B&W en gemeenteraad een 'hot ...
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