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1910-20’ernes USA: Willie Sutton vokser op i det irske slumkvarter i Brooklyn i en tid, hvor bankerne går
amok. Der gambles hæmningsløst med folks penge, og ingen bliver stillet til ansvar, når det går galt. Da Wall
Street krakker, og USA hensynker i massearbejdsløshed, kan Sutton kun se én vej ud af miseren: Han begår et

kup.

Over tre årtier udvikler Willie the Actor Sutton sig til at være USA’s mest berygtede bankrøver og flugt
konge. Han kommer på FBI’s Most Wanted -liste, men hyldes af folket som en helt, der bekæmper bankerne
uden at anvende vold. Da Sutton juleaften 1969, efter et halvt liv i fængsel, pludselig bliver løsladt, træder
han ud som en berømthed i et USA forandret af ungdomsoprør og massemedier. Men også som en mærket

mand, der kun ønsker sig én ting: At finde den kvinde, der var skyld i, at det hele startede. Uden hende havde
han ikke begået sit første kup. Eller mødt sit livs kærlighed.

Sutton er en stor, mesterlig roman af J.R. Moehringer, der skrev Andre Agassis banebrydende og hyldede
selvbiografi Open. Dette er hans første roman.
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