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Samenvatting 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. Daarna volgde haar boek GROTE KLEINE
LEUGENS en kwam 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 en GROTE KLEINE LEUGENS is
inmiddels uitgezonden op HBO. Haar debuutroman DRIE WENSEN zal
17 oktober in Nederland verschijnen in een luxe heruitgave.

Details Ze zeggen dat ongeluk altijd in drieën komt, voor de zussen Lyn, Cat en
Gemma Kettle, is dit in het jaar dat ze 33 worden niet anders.

Lyn heeft moeite om de juiste balans te vinden tussen het moederschap, haar
werk en haar huwelijk. Cat, die al haar vrienden jaloers maakt met haar
perfecte huwelijk, heeft niet in de gaten dat haar man een geheim verbergt dat
haar leven op zijn kop zal zetten. En Gemma, die maar niet weet wat ze wil,
verandert elke paar maanden van baan én van vriend, al heeft ze nu een man
ontmoet bij wie ze weleens rust zou kunnen vinden.

In deze turbulente tijden is de band tussen de drie zussen sterk genoeg om
alles samen te doorstaan. Tot de avond van hun vierendertigste verjaardag.
Tijdens een etentje worden onthullingen gedaan en dingen uitgesproken, die
niet meer terug te nemen zijn…
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Citaten Grappig en dramatisch, met sprankelende personages. Een traktatie. 
— SUNDAY MIRROR

DRIE WENSEN is stevig geworteld in de echte wereld, waar kleine
huiselijke details, rauw verdriet en onverwacht geluk elkaar elke dag
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weer afwisselen en overlappen. 
— THE TELEPGRAPH
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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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