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Samenvatting Wanneer Zoe haar man in een auto-ongeluk verliest stort haar wereld
in. Ze moet hem nog zoveel vertellen, maar nu is het te laat. Of toch
niet? Een verhaal dat begint bij het einde, maar dit einde is alleen maar
het begin. VOOR JE WEGGAAT is een heerlijk liefdesverhaal met net
dat beetje extra. De rechten van Clare Swatmans debuutroman zijn aan
achttien landen verkocht, waaronder Duitsland, Frankrijk en
Noorwegen. VOOR JE WEGGAAT verschijnt 3 juli.

Details Je vindt je soulmate…
Zoe en Ed worden met vallen en opstaan volwassen, allebei volgen ze hun
eigen pad. Maar dan, na jaren vol uitzichtloze baantjes en chaotische
huisgenoten, vinden ze elkaar. De toekomst lacht hun toe…

En dan gebeurt het ondenkbare.
Op een ochtend, op weg naar zijn werk, komt Ed om bij een verkeersongeluk.
Zoe moet leren leven zonder hem. Maar ze kan de herinneringen niet loslaten.
Hoe kan ze de gelukkige momenten, hun eerste kus, alles wat ze samen
hebben opgebouwd, achter zich laten? Ze moet Ed iets vertellen. Alles wat ze
nog nooit eerder heeft gezegd.

Nu is het te laat. Of toch niet…?

Over de auteur
Clare Swatman heeft gewerkt als journaliste en schreef voor diverse
vrouwenbladen, waaronder Bella, Best, Woman’s Own en Real People. Voor
je weggaat is haar romandebuut.

Voor je weggaat verschijnt 3 juli 2017.
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NB. Graag bij gebruik van de auteursfoto voor de copyright fotografe Leanne
Dixon vermelden.
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Citaten Hartverwarmend 
— DAILY MAIL

Onweerstaanbaar! Een heerlijk, bitterzoet verhaal dat fans van DE
EERSTE DAG zal aanspreken. 
— SUNDAY MIRROR

Hartverscheurend... een prachtig geschreven verhaal over eeuwige
liefde. 
— Rowan Coleman

Een verrukkelijk liefdesverhaal. Het sleept je mee en laat je huilen. Ik
vond het geweldig! 
— Katy Regan
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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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