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Samenvatting Van Guillaume Musso zijn in Nederland al meer dan 60.000 boeken
verkocht. HET MEISJE UIT BROOKLYN, dat verschijnt op 2 mei 2017,
beschrijft het verhaal van Raphaël en Anna. Enkele weken voor hun
bruiloft doet Raphaël een schokkende ontdekking die het stel uit elkaar
drijft. Als Raphaël het goed wil maken blijkt Anna spoorloos...

Details Ik herinner me het moment nog goed. We keken uit over zee, toen Anna me
een vraag stelde.
‘Als ik iets vreselijks deed, zou je dan nog steeds van me houden?’

Wat zou jij gezegd hebben? Anna was de vrouw van mijn leven. Over drie
weken gingen we trouwen. Natuurlijk hield ik van haar, wat ze ook op haar
geweten zou hebben. Tenminste, dat dacht ik. Maar ze begon zenuwachtig in
haar tas te rommelen en liet me een foto zien. ‘Dit komt door mij.’

Ik staarde naar haar geheim, verbijsterd, en wist dat onze levens voorgoed
veranderd waren. Geschokt stond ik op en vertrok, zonder nog een woord te
zeggen.

Toen ik terugkwam was Anna verdwenen. Sindsdien ben ik naar haar op zoek.

Over de auteur:

Guillaume Musso (1974) is geboren en getogen in Antibes. Na zijn middelbare
school werkte hij een tijdje in New York. Hij komt nog regelmatig in de
Verenigde Staten, waar veel van zijn boeken zich (deels) afspelen. Musso is
een van de bestverkopende auteurs in Frankrijk. Wereldwijd wordt zijn werk in
36 landen uitgegeven en er zijn al meer dan 20 miljoen exemplaren van zijn
boeken verkocht.

Het meisje uit Brooklyn verschijnt 2 mei 2017. 

Titel: Het meisje uit Brooklyn | Auteur: Guillaume Musso | Omvang: 368
pag. | Prijs: € 17,50 | ɪsʙɴ: 978-94-005-0854-5 | Verschijnt: 2 mei 2017 |
E-book: 978-90-449-7623-6 | € 11,99 | Audioboek: 978-90-461-7623-8 | €
14,99

NB. Bij gebruik van de auteursfoto graag copyright vermelden:
Emanuele Scorcelletti.
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Relevante links Boekgegevens

Citaten Ondraaglijke spanning! Als je dit boek openslaat leg je het niet meer weg
voordat je weet wie het meisje uit Brooklyn werkelijk is. Bereid je voor op
een paar slapeloze nachten… 
— METRO

Een thriller met een briljante plot. Opnieuw weet Musso de lezers te
misleiden en te intrigeren. 
— LE PARISIEN
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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 Paula Hawkins, John
Grisham, David Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer
en Jens Lapidus.

Klik hier voor de laatste aanbiedingsbrochures.
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