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Samenvatting Een van de grootste romanschrijfsters van dit moment, wereldwijd
meer dan 6 miljoen boeken verkocht, komt met een nieuwe bestseller:
BIJNA ECHT GEBEURD. Zes verstandige volwassenen. Drie schattige
kinderen. Een klein hondje. Wat zou hier in hemelsnaam fout kunnen
gaan?

Details Sam en Clementine hebben een mooi, maar druk leven: twee jonge dochters,
een verantwoordelijke baan voor Sam en de hectiek van een belangrijke
auditie voor Clementine, die celliste is. Van jongs af aan is Clementine
bevriend met Erika. Een enkele blik tussen hen kan een complete conversatie
vervangen. Maar hun vriendschap is gecompliceerd.

Als Clementine en Sam op bezoek gaan bij Erika en haar man Oliver, en hun
buren iedereen onverwachts uitnodigen voor een barbecue, zegt Clementine
dan ook snel ja. Het gezelschap van de levenslustige buren lijkt haar een
welkome afleiding.

Twee maanden later vragen Clementine en Sam zich steeds weer af: wat als
we nooit naar die barbecue waren gegaan?

Over de auteur
Liane Moriarty groeide op in Sydney. In 2013 verscheen Het geheim van mijn
man in de VS en stond vrijwel direct op #1 in The New York Times-
bestsellerlijst. Het bleef daar langer dan een jaar in staan en werd ook in
Engeland een succes. Toen in 2014 Grote kleine leugens verscheen, kwam
het direct binnen op #1 in de VS – Moriarty was hiermee de eerste
Australische auteur die dat ooit gelukt is. Van beide romans zijn de filmrechten
verkocht.

Bijna echt gebeurd verschijnt 18 april

Titel: Bijna echt gebeurd | Auteur: Liane Moriarty | Omvang: ca. 528 pag. |
Prijs: € 19,99 | ɪsʙɴ: 978 94 005 0837 8 | Verschijnt: 18 april 2017 | Ook
leverbaar als e-book | Prijs: € 14,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449 7599 4 | Ook
leverbaar als audioboek | Prijs: € 19,99 | ɪsʙɴ: 978 90 461 7089 2
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Citaten Liane Moriarty is een auteur voor wie ik alles uit mijn handen laat vallen.
Haar boeken zijn zo wijs, eerlijk en knap geobserveerd. Bovendien heb ik
nog nooit een van haar ontknopingen kunnen raden. 
— Jojo Moyes

Je zult deze personages niet snel vergeten, evenals de relaties die hen
zowel binden als bijna te gronde richten. Moriarty is weer op haar best. 
— The Huffington Post

De kracht van Moriarty’s boeken zit hem zowel in haar scherpe inzichten
in de menselijke aard als in haar geweldige plots. Verslavend spul. 
— Entertainment Weekly

Moriarty’s fans zullen blij zijn met haar laatste roman. Aan bod komen
deze keer het huwelijk, ouderschap, vriendschap en seks, in een gedurfd
en aangrijpend verhaal. Perfect voor lange zomerdagen, waarbij lezers
zich zullen moeten inhouden om het niet in één keer uit te lezen. 
— Library Journal
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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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