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Odd Thomas is een gewone jongen met een bijzondere
gave: hij kan de doden zien en begrijpt wat ze zeggen.
Harmony Corner is een truckstop aan de Pacific Coast
Highway. Naast een tankstation is er ook een motel en
een restaurant. Als Odd Thomas besluit er te
overnachten ontdekt hij dat er meer verborgen wordt
gehouden dan je op het eerste gezicht zou denken. Als
je er eenmaal bent neergestreken, is het bijna
onmogelijk om weer weg te komen. Over de Odd
Thomas-serie: `Als Stephen King The Rolling Stones is
onder de auteurs, dan is Dean Koontz The Beatles.
Playboy `Dean Koontz schrijft over memorabele
personages, omdat hij angstaanjagende spanning
combineert met spiritualiteit en humor. Crimezone.nl
`Niet alleen spannend, maar ook humoristisch. Sp!ts
De Buchanans zijn een hechte maar roerige familie.
Aangevoerd door grootmoeder Gloria, de mater familias en
de schrik van al haar kleinkinderen, staat de familie pal voor
het familiebedrijf én elkaar. Deel 1 Simpelweg verrukkelijk
Voorafje Het gaat niet goed met The Waterfront, een van de
restaurants die in het bezit zijn van de familie Buchanan. Cal
Buchanan geeft zichzelf vier maanden om de zaak weer op
poten te zetten. Het eerste wat hij daar voor nodig heeft, is
een talentvolle chef kok. De beste in de wijde omtrek, weet
hij, is Penny Jackson. Toevallig is zij ook zijn ex...
Hoofdgerecht Penny kan Cals aanbod niet afslaan. Als ze
een paar jaar in The Waterfront werkt, kan ze genoeg sparen
om een eigen zaak te beginnen. Wel is het vervelend dat ze
met haar ex te maken krijgt. Gelukkig heeft ze zaken als
romantiek en liefde inmiddels afgezworen, en dat zal de
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samenwerking een stuk gemakkelijker maken. Toetje Dat de
temperatuur in een keuken flink kan oplopen, weten Penny
en Cal allebei. Maar de hitte die zich in de keuken van The
Waterfront onwikkelt, is werkelijk fenomenaal. Ligt het aan het
fornuis, of is er misschien iets héél anders aan de hand?

Elena's leven staat totaal op zijn kop. Ze heeft haar
relatie verbroken om bij haar grote liefde Leonardo
te zijn, maar hij blijkt een geheim te hebben. Alles
ontglipt haar: haar baan, de liefde, vriendschappen
en haar geluk. Elke avond stort ze zich in een nieuw
avontuur met een andere man, tot ze een ongeluk
krijgt. Ze komt bij in het ziekenhuis, waar tot haar
verbazing Leonardo aan haar bed staat. Hij wil haar
verdriet wegnemen. Maar Leonardo heeft nog niet
afgerekend met een demon uit zijn verleden... De
Italiaanse nachten-serie is de sensuele Italiaanse
trilogie die lezeressen diept raakt. 'Romantische en
spannende trilogie' - Italië Magazine `Leonardo mag
bij mij wel langskomen in de keuken!' Wil `Boeiend
en aantrekkelijk. Ik ben verliefd op de personages!'
Valerie Voor de lezers van Mijn Man en Negentig
dagen Genevieve.
Happy Campers is Caravanity’s ode aan de lifestyle van
het kamperen. Femke Creemers en Marijn de Wijs
brachten in Happy Campers meer dan 45 bijzondere,
toffe caravans, campers en andere kampeermiddelen
samen. Van over-de-top-gepimpt tot stijlvol gedecoreerd
en in ere hersteld; van een 50 jaar oude vintage caravan
tot een nieuwe sleurhut. De meer dan 250 schitterend
vormgegeven pagina’s met grandioze foto’s zorgen
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voor instant verwondering, vrolijkheid, enthousiasme en
een hoog ‘wil ik ook gehalte’. Dit boek is voor iedere
caravanliefhebber een must-have.
Road & TrackHappy CampersGeluk op wielenKosmos
Uitgevers
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