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Een verhaal vol mysterie, romantiek en prachtige landschappen. Het perfecte
vakantieboek!
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Samenvatting Carol Drinkwater werd bekend door haar rol als Helen Herriot in de
BBC-serie James Herriot. Als schrijfster kreeg ze wereldwijd succes
met haar memoires over de olijfgaard die ze samen met haar man
bewoont in Zuid-Frankrijk. In DE VERGETEN ZOMER leiden smeulende
geheimen tot een onverwachte ontknoping tijdens een lange, warme
zomer in Frankrijk.

‘Geheimen uit het verleden, tragiek en familiemysteries – dit alles in de
onweerstaanbare Provence. Ik heb genoten.’ – SANTA MONTEFIORE

Details De druivenoogst is altijd een feestelijke gebeurtenis in de wijngaard van de
familie Cambon. Behalve dit jaar. Wanneer de oogst door een fout mislukt, is
dit slecht nieuws voor het voortbestaan van het landgoed. En Clarisse
Cambon weet precies wie ze dat kwalijk moet nemen: haar schoondochter
Jane. Het is slechts één incident in een jarenlange strijd, waarvan beide
vrouwen de oorzaak verborgen houden voor Luc. Luc, die altijd zijn best doet
om zijn vrouw en zijn moeder met elkaar te verzoenen. Maar als het noodlot
toeslaat, blijft Jane vol twijfels achter. Welke geheimen heeft haar man altijd
voor háár verborgen gehouden?

Wanneer ze de dagelijkse leiding van de wijngaard overneemt, vindt Jane
bewijs voor het feit dat Luc niet de man is op wie ze twintig jaar geleden
verliefd werd. En wat erger is, ze weet dat alleen haar oude vijand Clarisse
kan helpen om de waarheid te achterhalen…
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Citaten Geheimen uit het verleden, tragiek en familiemysteries – dit alles in de
onweerstaanbare Provence. Ik heb genoten. 
— SANTA MONTEFIORE

Ik wist meteen dat dit een boek ging worden om van te smullen, want het
is simpelweg prachtig geschreven. 
— EDELWAUGH.BLOGSPOT.NL

Een heerlijk vakantieboek. Aanrader! 
— ONERIGHTWORD.BLOGSPOT.CO.UK

Beautiful and rich writing, wonderful nature, and loads of secrets and
intrigue – this book has it all. Strongly recommended to everyone looking
for a good book he’ll lose itself into. 
— THISCHICKSREADS.COM
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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.
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