
BELGRAVIA, grandioze roman van de bedenker en producer
van Downton Abbey
Julian Fellowes schrijft roman waar alle fans van DOWNTON ABBEY van
zullen genieten
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Samenvatting Na het wereldwijde succes van de televisieserie DOWNTON ABBEY
heeft de auteur Julian Fellowes met de roman BELGRAVIA een uniek
uitgeefproject neergezet. 

Voorafgaand aan de publicatie van het boek op 30 juni 2016 laat
Fellowes zijn nieuwe meesterwerk in elf wekelijkse episodes
verschijnen, in de traditie van Charles Dickens. Dit e-bookfeuilleton
start op 14 april 2016.

Details Op een steenworp afstand van Buckingham Palace, achter de deuren
van Londens imposantste huizen, hebben schandalen en intriges vrij
spel.

Belgravia is het verhaal van een geheim dat zich ontspint achter de deuren
van een van de chicste wijken in Londen, wanneer in 1840 de adel zich begint
in te laten met de industriële nouveaux riches. In die setting, en met een rijke
cast aan personages, schetst Fellowes een kleurrijk beeld van deze periode.
Het boek verschijnt op 30 juni 2016.

Julian Fellowes is als acteur, schrijver, regisseur en producent veelvuldig
onderscheiden. Met de ongekend populaire televisieserie Downton Abbey
heeft Fellowes als bedenker en schrijver drie Emmy’s gewonnen. In 2002
ontving hij een Oscar voor het script van Gosford Park. Naast film- en
televisiescripts schreef hij twee romans: Snobs (2005) en Past Imperfect
(2008). In 2010 werd Julian Fellowes geëerd met een plaats in de House of
Lords.
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Afbeeldingen

Over A.W. Bruna Fictie

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
Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer en Jens
Lapidus.

Klik hier voor de laatste aanbiedingsbrochures.
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