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Samenvatting 'Overweldigend. Misschien wel zijn beste boek tot nu toe. -
METRONEWS

Details Guillaume Musso (1974) is een van de bestverkopende auteurs in Frankrijk.
Wereldwijd wordt zijn werk in 36 landen uitgegeven en zijn er al meer dan 19
miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht.

In het boek 24 dagen zien Lisa en Arthur elkaar maar een keer per jaar. Hij is
altijd naar haar op zoek. Zij kan niet anders dan op hem wachten…

Lisa Ames werkt in een bar in New York, hopend op haar doorbraak als
actrice. Op een avond ontmoet ze Arthur Costello, een jonge arts. De twee
voelen zich direct met elkaar verbonden. Maar Arthur is niet als andere
mannen. Hij biecht al snel aan Lisa op dat hij nooit van haar zal kunnen
houden. Door een bizarre speling van het lot, die alles te maken heeft met een
oude vuurtoren, lijkt er een vloek op hem te rusten: ‘Wat er met mij gebeurt is
onvoorstelbaar, maar waar…’ Tegen beter weten in besluiten ze om samen de
strijd aan te gaan met de meest genadeloze vijand die er bestaat: de tijd.

24 dagen is zowel een spannend boek als een liefdesverhaal.

Titel: 24 dagen | Auteur: Guillaume Musso | Omvang: 240 pag. 
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Citaten Guillaume Musso is niet te stoppen. Hij is met recht de koning van de
suspense. 
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Een geweldig boek met een einde dat crimineel zou zijn om te
verklappen. 
— L'EXPRESS
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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
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Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer en Jens
Lapidus.

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