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Op 7 februari verschijnt dé feelgoodroman van 2022

Nita Prose

Het Kamermeisje

Ze is nét wat anders dan de rest, maar het is onmogelijk om haar niet in je hart te

sluiten.
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Molly is een eenzame, wat zonderlinge en onopvallende jonge vrouw. Ze is geknipt voor haar

werk als kamermeisje in het Regency Grand Hotel, waar ze de kussens opschudt en de

vuiligheid, het stof en de geheimen van de gasten wegveegt. Echt níémand ziet haar staan.

Letterlijk. Maar ze komt ongewild in de spotlights te staan wanneer ze Mr. Black, een beruchte

en steenrijke gast, dood in zijn bed aantreft. Zo wordt ze van onopvallend kamermeisje opeens

hoofdverdachte in een moordzaak en belandt ze in een web van leugens. Hoe kan ze daar nog

uit ontsnappen? Gelukkig krijgt ze hulp uit onverwachte hoek, maar zal het op tijd zijn, vóór de

moordenaar opnieuw toeslaat?

Opgezet als een detective van Agatha Christie is Het kamermeisje bovenal een

hartverwarmende roman over iemand die nét wat anders is dan de rest en toont dat elk

probleem opgelost kan worden door vriendschap en saamhorigheid.

Nita Prose is adjunct-directeur en uitgever van Simon & Schuster Canada. Ze woont in

Toronto (in een huis dat maar matig schoon is). Het kamermeisje is haar debuut.

Overladen met vijf sterrenrecensies op Goodreads:
‘Deze roman gaat over zoveel: identiteit, anders-zijn, eenzaamheid, het vinden van je stem,

maar ook over vriendschap, liefde en familie. Molly is de ster van het boek, ik zal haar niet snel

vergeten.’

‘Molly is geweldig, je gaat echt van haar houden!’

‘Ik vergat alles om me heen door deze heerlijke mix van rom-com en klassieke whodunnit'

‘Grappig, uniek, hoopvol en hartverwarmend. Dit móét je lezen!’

Vertaalrechten verkocht aan 29 landen!

Filmrechten direct verkocht aan Universal, met in de hoofdrol Florence Pugh

(Oscarwinnares Litte Women)

Voor de fans van Mark Haddon en Graeme Simsion
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