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Wittand is een wolfshond, driekwart wolf en een kwart hond, uit het wild opgenomen wordt in
de stam van Grijze Bever, een indiaan. Hierna komt hij in het bezit van een wrede man die
hem inzet bij hondengevechten. Uiteindelijk komt Wittand terecht bij de mijnbouwingenieur
Weedon Scot, die met veel geduld zijn vertrouwen weet te winnen. Spanning en sentiment
wisselen elkaar af in dit verhaal. Beeldend wordt het natuurleven van mens en dier in Alaska
beschreven, waar het recht van de sterkste geldt. Jack London (1876-1916) was een pionier
van het science-fictiongenre en een van de eerste schrijvers die rijk en wereldberoemd werd
door zijn werk. Hij schreef tientallen romans en korte verhalen, naast essays, gedichten en
toneelstukken. Behalve schrijver was hij ook actief als journalist.
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en
heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen
haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van
buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze
gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af
te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve
kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop
lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe,
maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft
hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te
dromen.’ Flair
Een nieuw deel in de adembenemende serie Heldin van de duisternis, over een gevaarlijke én
romantische wereld vol heldinnen en ruige vampiers. Herfstroos woont in een slaperig
kuststadje in Zuid-Engeland. Diep onder het oppervlak van haar rustige leven bevinden zich
duistere geheimen. Haar grootmoeder werd vermoord, en het bruisende Londen is heel ver
weg. Ze beschikt over bijzondere krachten, maar op school wordt ze gemeden en veracht
vanwege de littekens op haar huid. De verschijning van een knappe jongen op haar school zet
haar wereld op zijn kop. Hij heeft dezelfde tekens op zijn huid als zij. Plotseling worden de
geheimzinnige tekens als iets cools gezien en staat Herfstroos in het gevaarlijke middelpunt
van de belangstelling. Bovendien heeft ze terugkerende dromen over Violet en de knappe
vampierprins Kaspar Herfstroos moet Violet zien te redden voordat het te laat is 'De nieuwe
Stephenie Meyer.' – Fashionista

Boektrailer
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft
haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war
zijn door de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat
hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind
meer met Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het
beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf
Robin McKinnon begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn
gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot
haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot hem
aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en
merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie
gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze
haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
Een ex-kindsoldaat vertelt hoe hij op twaalfjarige leeftijd bij de burgeroorlog in Sierra
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Leone betrokken raakte, zijn familie verloor en later met succes meedeed aan een
ontwapenings- en ontwenningsprogramma.
Ex-bodyguard Luke Stone heeft gezworen nooit meer iemand te beschermen na zijn
laatste, mislukte, opdracht. Hij is dan ook woest wanneer hij wordt opgescheept met
een journaliste die fatale informatie heeft over een Chinese bende. Als hij niet ingrijpt,
gaat Jessica Chan een wisse dood tegemoet, want de Triade van de Drakenkoppen
deinst nergens voor terug. Op het nippertje weet hij een aanslag op haar leven te
verijdelen, en dan volgt een wilde vlucht . waarbij het gevaar uit onverwachte hoek
komt... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in 2-in-1 bundel.
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale
vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de
eindeloze stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve
Mariella, speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de
kranten en krijgt brieven van haar verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als
vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en
gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht dichtbij brengen.
Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit
Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van
Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter
en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich
een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in
zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
‘Opwindend... Opnieuw een sterk bewijs van het enorme talent van de auteur. Becky
Masterman speelt op meesterlijke wijze met de verwachtingen van de lezer.’ Janet
Maslin, The New York Times Ex-FBI-agente Brigid Quinn is beschoten, gestoken en als
lokaas gebruikt voor een seriemoordenaar. Ze wist echter altijd op haar instinct en haar
FBI-training te vertrouwen. Maar nu, terwijl ze het rustiger aan wil doen, krijgt ze te
maken met een verdronken jongen. De familie van het slachtoffer is ervan overtuigd dat
zijn dood geen ongeluk was. Razendsnel moet Quinn alle puzzelstukjes in elkaar
zetten, omdat ze ook zelf weer wordt bedreigd, en het gevaar is veel dichterbij dan ze
denkt... ‘Een van de meest memorabele FBI-agenten sinds Clarice Starling.’
Publishers Weekly ‘Brigid Quinn is een heldin om van te houden.’ Linwood Barclay

De rust in het Ierse plaatsje Rossmore wordt bedreigd door de aanleg van een
nieuwe snelweg. Zal deze verbinding met de buitenwereld welvaart brengen of
een einde aan de gemoedelijke sfeer maken? Vooral het feit dat de bron van Sint
Anna voor de snelweg moet wijken zorgt voor ophef. Vele generaties gingen al
met hun dromen en zorgen naar de bron om te bidden voor beterschap. Vader
Flynn hoort de inwoners van Rossmore aan terwijl ze kiezen tussen de tradities
uit het verleden en de beloftes van de toekomst.
Sweet Magnolias Hij mag haar elke dag wel komen helpen! Deel 10 Lynn Morrow
doet wanhopig haar best het hoofd boven water te houden. Het lukt haar elke
dag maar nét om eten op tafel te krijgen voor haar twee kinderen, en dat allemaal
door haar egoïstische ex-man, die keer op keer zijn verplichtingen aan zijn laars
lapt. Toch vindt ze het lastig hulp te accepteren, ook van haar oude vriend Mitch
Franklin. Hij vindt desondanks steeds manieren om haar te helpen, en
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langzaamaan begint ze reikhalzend naar zijn komst uit te zien. Aannemer Mitch
is geen typische ridder op het witte paard. Na het verlies van zijn vrouw heeft hij
wel wat anders aan zijn hoofd dan het helpen van een alleenstaande moeder.
Voor Lynn heeft hij echter een zwak; ze lijkt in niets meer op het zorgeloze
meisje op wie hij vroeger verliefd was, en hij heeft er veel voor over om haar
weer gelukkig te zien. En wie weet leidt dat wel tot iets moois...
In het boek Het blikken paardje van Janice Steinberg vindt de 85-jarige Elaine
Greenstein bij het opruimen van haar huis een aanwijzing voor een adres van
haar verdwenen zus Barbara. Meer dan zestig jaar geleden verbrak haar
tweelingzus het contact met haar familie voorgoed. Elaine denkt terug aan hun
jeugd, aan hun gepassioneerde familie met opa Zayde, een blikslager uit OostEuropa, en aan haar tegenstrijdige gevoelens van liefde en rivaliteit voor haar
zus. Hoewel ze beiden opgroeiden in de jaren dertig in de Joodse wijk van Los
Angeles, waren ze totaal verschillend. Barbara zette haar zinnen zette op
Hollywood, en vertrok in het najaar van 1939. Ze liet slechts een raadselachtig
briefje achter. Zestig jaar later krijgt Elaine de mogelijkheid op zoek te gaan naar
haar verloren zus. Met het boek Het blikken paardje heeft Janice Steinberg een
rijke familiegeschiedenis geschreven over de vaak beladen band tussen moeders
en dochters en zussen onderling. Het blikken paardje is een prachtige roman
over de manier waarop we onherroepelijk gevormd worden door degenen van
wie we houden.
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