Londen, 2019. Het leven is Maxim Trevelyan goed afgegaan. Dankzij zijn looks,
goede connecties en geld heeft hij nooit hoeven werken en slaapt hij zelden alleen.
Maar zijn leven staat op zijn kop wanneer zijn familie wordt getroffen door een tragedie en hij de adellijke titel, het vermogen en de landgoederen van zijn familie erft
– inclusief alle bijkomende verantwoordelijkheden. Maxim is hier niet op voorbereid
en worstelt met zijn nieuwe rol.
Uiteindelijk blijkt zijn grootste uitdaging de lustgevoelens die hij koestert voor een
raadselachtige jonge vrouw die onlangs in Engeland is aangekomen en niet veel
meer bezit dan een ingewikkeld en gevaarlijk verleden. Gesloten, beeldschoon en
muzikaal getalenteerd; Maxims hunkering naar deze verleidelijke, mysterieuze
vrouw groeit uit tot een passie die hij niet herkent en niet durft te benoemen.
Wie is Alessia Demachi eigenlijk? Kan Maxim haar beschermen tegen het kwaad
dat haar bedreigt? En wat als zij erachter komt dat hij geheimen voor haar verborgen
houdt?
Van hartje Londen via het wilde, landelijke Cornwall naar de gure, dreigende
schoonheid van het oosten van Europa – De Mister is een achtbaan van gevaar en
verlangen die je tot aan de allerlaatste pagina naar adem doet happen.

Eindelijk!
2 miljoen boeken in Nederland en Vlaanderen
3 boeken, 2 vervolgboeken, 3 films
Het grootste boekensucces van deze eeuw

E L James is terug met een
compleet nieuwe roman.
Ontmoet Maxim
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En beleef de zinderendste uren van dit jaar.
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E L JAMES (1963) werd door Time
Magazine verkozen tot een van de
meest invloedrijke mensen ter wereld.
Vijftig tinten grijs stond 133 weken
aaneen in de New York Times-bestsellerlijst. Wereldwijd zijn van de Vijftig
tinten-serie 150 miljoen exemplaren
verkocht in 52 talen. James was
intensief betrokken bij de succesvolle
verfilmingen. Ze heeft twee kinderen
en woont met haar man en hun twee
honden in West-Londen.
NINO MUNOZ

