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Een heerlijk nieuw boek van de ongekroonde koningin van de zomerromanSchrijfster
Madeline King had geen slechter moment kunnen kiezen om een writer’s block te krijgen.
Haar deadline komt angstaanjagend snel dichterbij, de rekeningen stapelen zich op en
inspiratie is ver te zoeken. Ook al woont ze op het prachtige vakantie-eiland Nantuckett, ze
ziet het steeds somberder in.Madelines beste vriendin Grace is hard aan het werk in haar tuin,
die ze samen met een aantrekkelijke landschapsarchitect wil omtoveren tot een paradijs
waarmee ze het hele eiland de ogen kan uitsteken. Maar voor ze het goed en wel beseft, staat
Grace op het punt een stap te zetten die haar leven onomkeerbaar zal veranderen. Terwijl de
roddel en achterklap aanzwellen, proberen Grace en Madeline te redden wat er te redden valt –
maar de waarheid is misschien nog heftiger dan de geruchten doen vermoeden…Over de
boeken van Elin Hilderbrand‘Sensueel, hartverwarmend en meeslepend. Ik ben dol op de
boeken van Elin Hilderbrand en kan niet wachten tot er een nieuwe uitkomt!’ Santa
Montefiore‘Fijn boek voor chicklitliefhebbers.’ Flair‘Een luchtig verhaal in een zomerse sfeer
voor een groot vrouwelijk lezerspubliek.’ NBD Biblion
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