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Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de Tweede Wereldoorlog naar zijn
geboortestad, waar geen plaats voor hem is en waar hij eigenlijk niet eens mag blijven.
De verleidelijkste vrouw van het land, een stoere held en een antrekkingskracht die
beiden te gronde kan richten. Vijf jaar lang was Sapphire de meest geliefde concubine
van de koning. Nu is ze vrij. En dan ontmoet ze Wulfric, kroonprins van een rivaliserend
rijk. Hoewel hun liefde verboden is, besluiten Sapphire en Wulfric één nacht met elkaar
door te brengen. Eén nacht, en dan zullen ze elkaar nooit meer zien. Maar bloed kruipt
waar het niet gaan kan en de onweerstaanbare aantrekkingskracht tussen Sapphire en
Wulfric brengt beide koninkrijken aan het wankelen.
n het Calcutta van 1967 raakt Supratik, zonder dat zijn familie het doorheeft, betrokken bij een
radicale politieke groepering. In de ban van zijn idealen wil hij zijn leven en de wereld om hem
heen veranderen – hij verdwijnt en laat alleen een briefje achter. In het ouderlijk huis valt zijn
familie, bestaande uit de grootouders, vijf volwassen kinderen en hun kinderen, uiteen. Tussen
de verschillende gezinsleden ontstaat rivaliteit, het ooit zo succesvolle familiebedrijf
implodeert, en pijnlijke geheimen komen aan de oppervlakte. Ook om hen heen is het verval
zichtbaar; de maatschappij raakt versplinterd, en een grote omwenteling is niet meer tegen te
houden.

Een Noord-Afrikaanse jood reist in het jaar 999 naar Europa om zijn
handelsimperium te redden.
De stoere, sexy Charley Davidson is een privédetective met een bijzondere gave:
ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden op te
lossen. Als Charley en haar beste vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan
opsporen, blijkt alles ingewikkelder dan het in eerste instantie leek. Ondertussen
wordt haar vriendje Reyes geplaagd door demonen die maar één ding willen:
contact met Charley. Lukt het Charley om de vermiste vrouw terug te vinden en
haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad? Darynda Jones won met haar
debuut Eerste steen rechts de Golden Heart® voor de Beste Paranormale
Roman. `De perfecte balans tussen humor en suspense. Publishers Weekly `Als
je niet kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit en fantasy dan is dit jouw
boek. Viva
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