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Samenvatting In EEN LIEFDE IN ROME zijn er verschillende personages met ieder zijn
of haar eigen unieke verhaal. Bijvoorbeeld Constance en Lizzie die in
Rome zijn om de as te verstrooien van Henry, Constance's geliefde
echtgenoot en Lizzies broer. En de jonge Alice, die niet alleen
inspiratie maar ook avontuur zoekt, nu het nog kan! Rome, de stad waar
liefde en geschiedenis elkaar vinden, is het decor en de verteller van
deze prachtige roman.

Details De jonge kunstenares Alice reist niet alleen naar Rome voor inspiratie, maar
ook voor een laatste avontuur, voordat ze zich settelt met haar verloofde.
Bestaat er zoiets als liefde op het eerste gezicht, en zou zij het ooit
meemaken? Meg en Alec zijn in Rome voor een romantische vakantie. Die
kunnen ze wel gebruiken sinds hun drukke leven met kinderen en carrières
het heeft gewonnen van de romantiek. Constance en Lizzie zijn in Rome om
de as te verstrooien van Henry, Constance's geliefde echtgenoot en Lizzies
broer. Constance en Henry hebben elkaar tientallen jaren geleden leren
kennen in Rome, maar Lizzie weet niet wat het echte verhaal is achter die
ontmoeting – en welke geheimen hun reis aan het licht zal brengen…

De verteller van dit verhaal is Rome zelf. Een stad met honderden jaren
geschiedenis. Een stad waar geliefden elkaar vinden…

Over de auteur:

Mark Lamprell werkt in de televisie-en filmwereld. Hij schreef onder andere
Babe: Pig in the City. Een liefde in Rome is zijn tweede roman en verschijnt
in meer dan tien landen.
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ter wereld, maar natuurlijk Rome in het bijzonder. De liefde kent vele
gedaantes, en Mark Lamprell weet ze allemaal treffend te beschrijven.
Onweerstaanbaar.’ 
— Nina George, auteur van DE BOEKENAPOTHEEK AAN DE SEINE

'Een heerlijke feelgood verhaal dat je optilt uit het alledaagse en
onderdompelt in de zon, de kleine straatjes en de liefde in al haar
facetten.' 
— The Australian
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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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