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Op 25 februari verschijnt

Het huis Gucci

Het ongelooflijke, waargebeurde verhaal – over moord, hebzucht,
glamour en gekte.

Alles wat je niet in de film zag, lees je in het boek van Sara Gay Forden!

‘Een van de beste boeken van het jaar.’
— The Economist
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Milaan, 1995. Op een vroege voorjaarsochtend wordt Maurizio Gucci, een van de machtigste

modekoningen van zijn tijd, met enkele pistoolschoten doodgeschoten. Was het zijn ex-vrouw

Patrizia Reggiani, omdat hij met zijn maîtresse zou gaan trouwen? Of omdat ze aasde op zijn

vermogen? Zat zij er überhaupt wel achter? Het huis Gucci is het adembenemende verhaal van

de opkomst, ondergang en wederopstanding van de Guccidynastie – van een leeratelier in

Florence tot een van de machtigste modemerken in Milaan.

Een verhaal over sterke familiebanden, arbeidsethos en uiteindelijk een leven van overvloed,

waarmee Forden niet alleen de passie, maar ook de kwetsbaarheden van de Gucci-familie toont.

Sara Gay Forden is de hoofdredacteur van het Italiaanse tijdschrift L’UNA en volgde

jarenlang Italiaanse modelabels als Gucci, Armani, Versace, Prada en Ferragamo, van familie-

ateliers tot miljoenenbedrijven. Ze woont met haar dochter in Milaan.

Het waargebeurde verhaal – over moord, hebzucht, glamour en gekte ‘Deze
fascinerende blik achter de schermen bij een van de machtigste modefamilies
toont dat het niet alles goud is wat er blinkt.
— Glamour

‘Een onvergetelijke kroniek over de opkomst en ondergang van een familie-
imperium. Ze maken het zelfs bonter dan de Borgia's. Aan de bekende mix
van liefde, jaloezie en hebzucht voegen zij belastingontduiking, bigamie en, ja,
zelfs moord toe.’ 
— Wall Street Journal

·         Inclusief fotokatern

·         Verfilmd als internationale bioscoopfilm met Lady Gaga en Adam Driver in de hoofdrol.

·         Vertaalrechten aan negen landen verkocht
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