
STERRENSTOF van Lucy Vine: Bridget Jones voor een
nieuwe generatie
'Het grappigste boek dat ik in lange, lange tijd gelezen heb.' - Cosmopolitan
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Samenvatting Lucy Vine werkt als freelance journalist in Londen. Zij schrijft voor
verschillende bladen en heeft een vaste column op Grazia Daily.
STERRENSTOF is haar debuut en dit boek wordt bestempeld als het
grappigste boek sinds tijden. Bridget Jones voor een nieuwe generatie.
STERRENSTOF verschijnt 17 oktober 2017.

Details Ellie Knight. Haar leven loopt niet bepaald zoals gepland. Woonsituatie: een
puinhoop. Werk: ongelofelijk saai. Liefdesleven: geen. Sommigen zullen Ellie
omschrijven als een ‘hot mess’. Maar wie heeft wél alles perfect voor elkaar?

Op Valentijnsdag bevindt Ellie zich al Nutella-etend in een café, nadat haar
date niet is komen opdagen. Dat schiet niet op. Ellie’s vrienden vinden het de
hoogste tijd voor een profiel op Tinder. Haar beste vriendin is net moeder
geworden, maar of dat nu iets is om jaloers op te zijn… Ellies vader schrijft
een roman in de stijl van Vijftig tinten grijs, en houdt zijn dochters per mail op
de hoogte van de vorderingen. Dan toch liever Tinder. En een andere baan.
Ellie Knight. Ze volgt misschien niet het ‘officiële levenspad’ maar ze komt er
wel, ooit…

Sterrenstof is een schaamteloos grappig verhaal met een heldin waar velen
zich in zullen herkennen: Ellie – een moderne Carrie Bradshaw meets Bridget
Jones.

Titel: Sterrenstof | Auteur: Lucy Vine | Omvang: ca. 320 pagina's | Prijs: €
17,50 | ɪsʙɴ: 978 94 005 0922 1 | E-book: 978 90 449 7663 2| Prijs: € 9,99 |
Audioboek:978 90 461 7147 9 | Prijs: € 14,99

ɴʙ: graag bij gebruik van de auteursfoto het copyright Mark Uyl vermelden.
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Hilarisch. Ik zou meteen naar rechts swipen voor STERRENSTOF. 
— GRAZIA UK

Slechte dates, verkeerde vrienden, jezelf proberen te kennen en hier
gigantisch in falen - dit debuut laat je keihard en hardop lachen. 
— GLAMOUR

Een romantische komedie met een lekker scherp rafelrandje, die je echt
heel hard laat lachen. 
— RED
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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.
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