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9 mei 2022 verschijnt bij Ambo|Anthos Uitgevers de nieuwe roman van de #1 New York

Times-bestsellerauteur

Taylor Jenkins Reid

Het feest van de eeuw
Een onvergetelijke roman over vriendschap, liefde en – bovenal – de kracht van familiebanden.

Een adembenemende roman over een onvergetelijke nacht in het leven van een

beroemd gezin. Een dramatische nacht, waarin ieder van hen voor een keuze

komt te staan met gevolgen voor hen allemaal…

 

Malibu, 1983, de dag van het zomerfeest van de Riva’s, met wie iedereen gezien wil worden. De

jetset van LA kijkt er zoals elk jaar naar uit.
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Behalve Nina Riva: zij was liever ergens anders geweest. Ze staat niet graag in het middelpunt

en is bovendien net gedumpt door haar beroemde echtgenoot. En misschien haar broer Hud

ook niet: hij heeft nog iets op te biechten aan zijn broer Jay, die zelf niet kan wachten totdat het

zover is, want de vrouw van zijn dromen komt. En de jongste, Kit, heeft zo haar eigen geheimen,

inclusief een stiekem uitgenodigde gast. Tegen middernacht is het feest in volle gang, tegen de

ochtend is de villa in vlammen opgegaan…

Onweerstaanbare roman over vier sexy, surfende broers en zussen en hun
even beroemde als beruchte zanger-vader.
— People

Een heerlijke roman waarin je helemaal opgaat.
— The Washington Post

Als de zomer in een boek zou passen, dan zou het in Het feest van de eeuw
zijn!
— Oprah Daily

Naast Het feest van de eeuw geven we ook een e-only uitgave uit van het
korte verhaal Het bewijs van de affaire.
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