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Samenvatting Een heerlijk romantisch zomerboek. Kitty vindt in het afgelegen huisje
van haar overgrootvader een spectaculair hangertje met juwelen. Welk
lang begraven familiegeheim ontdekt zij daar? Laat je onderdompelen
in het prachtige liefdesverhaal van de Russische tsarenfamilie de
Romanovs, gebaseerd op ware feiten. Moeiteloos wordt heden en
verleden met elkaar verweven. In Amerika zijn er meer dan 500.000
exemplaren van DE GEHEIME VROUW verkocht en stond het boek
wekenlang in de New York Times-bestsellerlijst. DE GEHEIME VROUW
verschijnt op 6 juni 2017.

Details 2016 Na een hartverscheurende ontdekking vlucht Kitty Fisher van Londen
naar het afgelegen huisje van haar overgrootvader in Amerika. Hier, aan de
oevers van Lake Akanabee, vindt ze een spectaculair hangertje met juwelen,
dat haar leidt naar een lang begraven familiegeheim…

1914 In Rusland heerst grote onrust, en het gezin van Tsaar Nicolaas II gaat
een onzekere toekomst tegemoet. Groothertogin Tatiana wordt desondanks
verliefd op de cavalerieofficier Dmitri, maar hun liefde – en levens – komen in
gevaar als de gebeurtenissen een catastrofale wending nemen…

De geheime vrouw doorkruist moeiteloos de tijd en laat verleden en heden
met elkaar versmelten in een verhaal over liefde, verlies en veerkracht.

Over de auteur
Gill Paul schrijft naast fictie ook historische non-fictie. Ze groeide op in
Glasgow en studeerde daar geneeskunde, Engelse literatuur en geschiedenis.
Hierna verhuisde ze naar Londen om in het uitgeversvak te gaan werken. Ze
heeft haar eigen productiebedrijf en werkt daarnaast als redacteur.

Titel: De geheime vrouw | Auteur: Gill Paul | Omvang: ca. 400 pagina's |
Prijs: € 19,99 | ɪsʙɴ: 978 94 005 0878 1 | Verschijnt: 6 juni 2017 | Ook
leverbaar als e-book | Prijs: € 13,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449 7634 2 | Ook
leverbaar als audioboek | Prijs: € 19,99 | ɪsʙɴ: 978 90 461 7133 2

NB. Graag bij gebruik van de auteursfoto voor de copyright fotografe Christina
Jansen vermelden.
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Citaten Knap geschreven roman met een waanzinnig verhaal. Het drama is
invoelbaar, het historisch onderzoek briljant. Een triomf. 
— Dinah Jefferies

Ik kon dit boek echt niet wegleggen. Ik was volkomen in beslag genomen
door het tragische liefdesverhaal van Dmitri en Tatiana. Dit boek sla je
dicht met een brok in je keel. 
— Portobello Book Blog
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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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