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A captivating and haunting memoir by celebrated children's author Lauren St John
about her childhood spent in rural Africa. In 1978, during the final, bloodiest phase of
the Rhodesian War, 11-year-old Lauren St John moved with her family to Rainbow's
End, and idyllic farm and game reserve on the banks of the Umfuli River. Obsessed
with horses, pop stars and her pet giraffe, Lauren lived in an African paradise until the
brutal murder of a school friend and the coming of independence forced her to confront
the past - to realise that almost everything she'd believed about her country and her life
had been a lie.
Tara Conklin – De huisbediende 1852: Josephine is een zeventienjarige huisslaaf op
een plantage in Virgina. Ze zorgt voor Lu Anne Bell, haar eigenaar, die amateurschilder
is. 2004: Lina Sparrow is een jonge ambitieuze advocaat die schadevergoedingen voor
de nazaten van slaven probeert te regelen. Tijdens haar onderzoek ontdekt ze bij
toeval dat de schilderijen die aan Lu Anne worden toegeschreven misschien wel door
Josephine gemaakt zijn. Linda’s ontdekkingen zetten ook haar eigen wereld op zijn
kop. ‘De huisbediende’ van Tara Conklin is krachtig en meeslepend; een good read
op z’n best. Het gaat over twee vrouwen die allebei op zoek zijn naar waarheid en
gerechtigheid.
The second romantic thriller in the gripping One Dollar Horse series in which Casey and
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her horse Storm face the challenge of the Kentucky Three Day Event. From the prizewinning author of the BLUE PETER BOOK OF THE YEAR AWARD, the second
romantic thriller in the gripping One Dollar Horse equestrian series in which Casey and
her horse Storm face the challenge of the Kentucky Three Day Event. When Casey
Blue's victory at the Badminton Horse Trials earns her and Storm an invitation to the
prestigious Kentucky Three Day Event, it is a dream come true. But that dream is about
to turn into a nightmare. After her father is arrested for a crime Casey is convinced he
didn't commit, she finds herself the victim of a vicious blackmailer. To make matters
worse, Storm is behaving like the wild horse he once was. Faced with losing everything
she loves, she needs the help of her farrier boyfriend, Peter, to win in Kentucky, one of
the most challenging riding competitions there is. But is he for her or against her?
Join Martine and her magical giraffe, Jemmy, for four heart-warming adventures set in
Africa. Martine will discover her unique destiny as the child who can ride the white
giraffe, rescue beached dolphins in the islands of Mozambique, race against time to
save the world's rarest leopard and uncover a terrible plot in the Namibian desert. This
collection includes: The White Giraffe Dolphin Song The Last Leopard The Elephant's
Tale
The second book in the heart-warming White Giraffe series by Lauren St John,
featuring the African adventures of Martine and her magical white giraffe. A school trip
to see dolphins is a dream come true for best friends Martine and Ben - until a storm
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strikes their cruise ship in the treacherous seas of Mozambique. Rescued by dolphins,
they find themselves in an island paradise, but one surrounded by sharks and packed
with peril. The idyllic turquoise waters hide a secret that threatens both the children and
the dolphins. Martine's special gift might help, but she can't do it alone. When she
needs a true friend, who will be there?
When Laura Marlin finds a thoroughbred worth $75 million in the middle of the road,
she quickly tracks down the horse’s owners, the Wainrights. As a gesture of their
gratitude, the Wainrights invite Laura, her uncle Calvin, her friend Tariq, and her dog
Skye to Fleet Farm, their Kentucky ranch. Things on the idyllic Fleet Farm are not as
they seem, however, and when strange events begin to occur, Laura resolves to
unravel a mystery in which a significant amount of money is at stake and dangers lie
around every corner. This latest pulse-pounding Laura Marlin novel will grip young
readers.
A sensual, surprising and redemptive story of loss, love and finding the courage to face
our deepest fears, in the bestselling tradition of THE HORSE WHISPERER. Nick
Donaghue, a handsome young obituary writer for THE TIMES, leads a charmed
existence until he is caught up in one of Britain's worst ever train crashes. When he
survives unscathed, his friends and colleagues consider him the luckiest man alive.
Only Nick knows the truth - that he is tormented by horrific nightmares. When they start
to appear grimly prescient, his meticulously constructed urban life is derailed. Escaping
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to the wilds of Cornwall strikes him as the answer, especially after he becomes
captivated by a beautiful woman and a tempestuous horse he sees playing on a beach.
But when his nightmares return, they threaten his fragile new world. As Nick struggles
to understand his dreams, his demons and, most dangerously of all, his passions, he
realises that falling in love might come at a terrible price.
‘Snel als de wind’ is het tweede deel in de trilogie ‘Storm’ van Lauren St John, een
serie paardenboeken voor meiden vanaf 11 jaar. Spannend en goed geschreven, en
vanwege de universele thema’s als liefde, vriendschap, familie en
doorzettingsvermogen óók leuk voor niet-paardenliefhebbers. Snel als de wind Na haar
overwinning op de Badminton Horse Trials krijgt Casey een uitnodiging om met haar
paard Storm deel te nemen aan een prestigieus evenement. Voor Casey is het een
droom die uitkomt – maar die droomt verandert al snel in een nachtmerrie. Caseys
vader wordt opgepakt voor een misdaad die hij niet heeft gepleegd, en Casey wordt het
slachtoffer van chantage. En alsof dat nog niet erg genoeg was, gedraagt Storm zich
weer als het losgeslagen paard dat hij ooit was. Om de overwinning te behalen heeft
Casey meer dan ooit de hulp van haar vriendje Peter nodig. Maar staat hij wel aan haar
kant? ‘Storm en Casey hebben een plekje veroverd in mijn hart en ik kan niet wachten
om te lezen hoe hun avontuur verdergaat.’ – Cravingpages.nl
Mozambique, eind negentiende eeuw. De bevolking wordt bedreigd door de legers van
Zoeloekeizer Gungunhana en hoopt op steun van de Portugese kolonisator. Germano
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de Melo, een om politieke redenen verbannen Portugese sergeant, neemt zijn intrek in
een vervallen kazerne in een afgelegen dorp. Daar trekt het vijftienjarige meisje Imani
zijn aandacht. In een land verscheurd door oorlog kan een vrouw echter beter
onopgemerkt blijven, alsof ze bestaat uit schaduw en as.
Eleven-year-old ace detective Laura Marlin is back for her next exciting adventure in
the fifth mystery from award-winning author Lauren St John. 'Anyone ever told you that
you're too clever for your own good, Laura Marlin?' With her arch-nemesis, Mr A, safely
behind bars, Laura Marlin can't wait to relax on a school trip to Australia. But hours after
arriving, the appearance of a threatening supernatural message makes her fear for her
safety. As the group tours the Northern wilderness, mysteries and near-disasters haunt
them, but only Laura believes they're connected. Can she figure out what's realand
what's an illusion ... before it's too late?
Eleven-year-old ace detective Laura Marlin finds herself deep in the murky world of
race-fixing, trickery and horse thieves in her third mystery adventure, from awardwinning author Lauren St John. Laura Marlin's two greatest loves in life are detective
novels and animals, so she is ecstatic when her uncle agrees to let her keep a horse
after they rescue it, crazed with fear, from an overturned horsebox. But he has a
condition. Before he will allow her to adopt it they have to find its former owner, just to
ensure that it hasn't been stolen. A visit to Newmarket to investigate the thoroughbred's
origins leads Laura to the Kentucky Derby in the US and deep into the murky world of
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race-fixing.
The first book in the heart-warming White Giraffe series by Lauren St John, featuring
the African adventures of Martine and her magical white giraffe. When tragedy strikes
on a winter's night in England, Martine is sent to live with her grandmother on a game
reserve in South Africa. Her wild, beautiful new home is riddled with secrets, but lonely
Martine finds comfort in the legend of a white giraffe and in mysterious Grace, who
believes Martine has a powerful gift. Defying her grandmother by entering the reserve
alone, Martine is plunged into a world of danger, mystery and adventure. Who can she
trust? And how far will she go to save the only friend she has ever known?
The fifth and final book in the heart-warming White Giraffe series by Lauren St John,
featuring the African adventures of Martine and her magical white giraffe. Martine is
starstruck when her boyband hero visits Sawubona for a safari. But within hours,
poachers have pounced, leaving behind an orphaned rhino calf. Martine and Ben are
entrusted with taking the baby rhino to a remote sanctuary. But Martine has a guilty
secret - one that's stolen her healing gift. Alone in the wilderness, with the poachers
closing in, Martine and Ben need all of the survival skills they possess to save one of
the most endangered animals on earth.
Op menselijke wijze vertelt een Engels raspaard zijn levensgeschiedenis, waarin hij
wreedheid onderging, droevige maar ook gelukkige ervaringen had.
The fourth book in the heart-warming White Giraffe series by Lauren St John, featuring
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the African adventures of Martine and her magical white giraffe. When a sinister
stranger calls at Sawubona, Martine is in for a shock. He claims he's the rightful owner
of the reserve and every animal in it, including the white giraffe. With just thirteen days
to save her home, Martine and Ben stowaway on a plane to Namibia, where the key to
the mystery lies. But trouble follows them to the desert dunes. There, they uncover a
plot to destroy a herd of rare elephants. And to rescue them, they need the help of the
elephants themselves.
Najaar 1940, de Spaanse Burgeroorlog is voorbij en Madrid ligt in puin. De bevolking
lijdt honger terwijl de nazi's oprukken in Europa. Spanje heeft zich neutraal verklaard,
maar heimelijk koestert Franco de wens om zich bij Hitler aan te sluiten. Harry Brett
wordt als oorlogsveteraan door de Britse geheime dienst gevraagd om het vertrouwen
te winnen van zijn oude schoolvriend Sandy Forsyth, die ervan wordt verdacht louche
contacten te onderhouden met de Spaanse falangisten. Met enige tegenzin begeeft
Harry zich naar het corrupte Madrid en ontmoet daar Sandy en diens vriendin Barbara
Clare. Barbara heeft haar eigen geheim: zij is op zoek naar haar vroegere minnaar, de
charismatische Bernie Piper, die met de Internationale Brigades vocht tegen de
fascisten. Hij wordt vermist en zou zijn omgekomen, maar Barbara weigert dat te
geloven. Er ontvouwt zich een persoonlijk drama waarop lotgevallen uit een
gezamenlijk verleden een onuitwisbaar stempel drukken. Tegen de achtergrond van
een verpauperd en angstig Madrid schildert C.J. Sansom op briljante wijze een
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ontroerend en genuanceerd beeld van de tijdgeest. Het resultaat is een aangrijpend
verhaal over verlangen, hebzucht en verraad. Winter in Madrid is een historische thriller
en een romantische vertelling in één. C.J. SANSOM studeerde Letteren en
Geschiedenis aan de Universiteit van Birmingham. Hij schreef eerder twee
Middeleeuwse thrillers. 'Een intelligent boek, goed en sfeervol geschreven. Uitzonderlijk
goed.' Vrij Nederland, vijf sterren 'Een overtuigende en ontroerende historische roman,
en tegelijkertijd een spannende thriller.' Sunday Times
'Glory - Race naar de vrijheid' is een spannend paardenboek voor 11+ van Lauren St
John, bekend van de populaire serie 'Storm'. Ook niet-paardenliefhebbers kunnen hun
hart ophalen aan dit opwindende verhaal. Glory: de ultieme paardenrace De verwende
Alexandra Blakewood, die keer op keer in problemen komt, wordt door haar wanhopige
ouders naar een bootcamp in Colorado gestuurd. Maar Alex zou Alex niet zijn als ze
niet probeerde te ontsnappen - en daarbij neemt ze ook nog eens een ten dode
opgeschreven mustang met zich mee. Als ze hoort over de Glory, een
langeafstandsrace dwars door de VS, besluit ze het erop te wagen. Er kan er maar één
winnen Tijdens de race leert ze Will kennen, een intrigerende plattelandsjongen die zo
zijn eigen motivatie heeft om de geldprijs van $250.000 op te strijken. Maar er kan er
natuurlijk maar één winnen...
`Smiths subtiele, ontroerende proza brengt op prachtige wijze een onterecht vergeten
historische voetnoot tot leven. Entertainment Weekly In de Verenigde Staten werd in
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1929 een wet goedgekeurd die het mogelijk maakte dat moeders het graf van hun
tijdens de Eerste Wereldoorlog omgekomen zonen in Frankrijk konden bezoeken. Met
Een Ster voor mevrouw Blake brengt April Smith een uniek moment in de Amerikaanse
geschiedenis, en van vijf vrouwen in het bijzonder, tot leven. Een Ster voor mevrouw
Blake is een aangrijpende roman over vijf karaktervolle vrouwen, maar vooral moeders
die op weg zijn naar de laatste rustplaats van hun zoon om definitief afscheid van ze te
nemen. De vrouwen maken voor het eerst kennis met elkaar voor ze aan hun reis
beginnen: Katie, een Ierse dienstmeid uit Massachusetts; Minnie, vrouw van een
Russische kippenboer van Joodse afkomst; Bobbie, een rijke dame uit Boston;
Wilhelmina, een voormalige tennisster in precaire mentale toestand en Cora Blake, een
alleenstaande moeder en bibliothecaresse uit Maine. Geen van de pelgrims zal zo
beïnvloed worden als Cora Blake. Zij heeft bijna haar hele leven in een klein
vissersdorpje aan de kust in Maine gewoond en zorgt voor de drie dochters van haar
overleden zus in de hoop de leegte te vullen die haar zoon Sammy, die is omgekomen
tijdens de laatste dagen van de oorlog, heeft nagelaten. Maar ze is niet voorbereid op
wat haar tijdens deze onvoorspelbare reis te wachten staat. Niet alleen raakt haar leven
onlosmakelijk verbonden met dat van haar reisgenotes, ze ontmoet in Parijs een
geëmigreerde Amerikaanse journalist die in de loopgraven gewond is geraakt en
dankzij wiens onderzoekswerk ze een cadeau ontvangt waar ze nooit van had durven
dromen April Smith is scenarioschrijver en producent. Voor haar roman Een Ster voor
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mevrouw Blake reisde ze naar Maine, New York, Parijs, Verdun en de Amerikaanse
militaire begraafplaats in Romagne-sous-Montfaucon, in Frankrijk. Ze woont in Santa
Monica, Californië, samen met haar man.
Uit het licht van M.O. Walsh is een betoverende roman over een idyllische jeugd in het
zuiden van de VS die wreed wordt verstoord. Een boek zo intens als De wijde hemel en
zo beklemmend als De zelfmoord van de meisjes. Als in de zomer van 1989 een
populaire vijftienjarige meisje verkracht wordt blijkt het vriendelijk ogende stadje Baton
Rouge ook een donkere kant te hebben. Uit het licht, dat wordt verteld door een van de
vier verdachten, is het verhaal van een idyllische jeugd die verstoord wordt door een
afschuwelijke gebeurtenis, met hartverscheurende gevolgen. Over gezinnen die uit
elkaar vallen, een allesoverheersende verliefdheid van een puber, en de vraag of het
beter is de waarheid te openbaren of te verzwijgen. Uit het licht van M. O. Walsh is een
bijzonder indringende roman over de waarde van familiebanden, de kracht van
herinnering en ons vermogen om te vergeven. ‘Neem de tijd en laaf je aan dit
zuidelijke verhaal, in al zijn weelderige geuren en kleuren. De laatste pagina is even
schitterend als de eerste.’ – Kathryn Stockett, auteur van de bestseller Een
keukenmeidenroman ‘Een excellent debuut.’ – Entertainment Weekly
Een bijzonder en avontuurlijk verhaal dat zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Petra is de dochter van een vuurtorenwachter. Samen met haar ouders en zus woont
ze in de vuurtoren, die ze liefkozend 'ons kasteel' noemen. Haar wereld bestaat uit
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avonturen in verborgen tunnels en griezelige verhalen over zeemonsters. Maar aan die
zorgeloze jeugd komt een eind als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. De oorlog is ook
in de vuurtoren voelbaar, en al snel beginnen er scheurtjes te ontstaan in het gelukkige
gezin. Petra doet alles wat ze kan om de geheimen van het gezin te ontrafelen. 'Ons
kasteel aan zee' is beeldrijk en betoverend verhaal waarin de ruwe werkelijkheid op
prachtige wijze wordt verweven met oude legendes en de fantasie van een fijngevoelig
meisje. Lucy Stranges vorige roman, 'Het geheim van het Nachtegaalbos', werd
bekroond met een Vlag & Wimpel in 2018.
A storm is coming. What will it take to survive? An exciting adventure set at sea, from
the bestselling author of the Laura Marlin Mysteries and Kat Wolfe Investigates. Twins
Jess and Jude Carter live a dream life sailing from one exotic destination to the next
with their guardian, Gabriel. But after Gabe vanishes and a storm smashes up their
lives, they’re left penniless and alone. When a wealthy, glamorous family offer them a
home, everybody tells them they’re the luckiest children in the world. But the
Blakeneys’ stately mansion is full of secrets – secrets that seem entangled with the
twins’ own fate. As they race to uncover the truth, Jess and Jude must confront their
deepest fears. How do you solve a mystery when that mystery is you? Wave Riders
from Lauren St John is an exciting and compelling middle-grade tale of sailing, family
and identity.
2-in-1 edition of the first two stories in the BLUE PETER AWARD-winning mystery
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adventure series about 11-year-old ace detective, Laura Marlin. In KENTUCKY
THRILLER, Laura is ecstatic when her uncle agrees to let her keep a horse after they
rescue it from an overturned horsebox. But he has one condition - before he will allow
her to adopt it they have to find its former owner, just to ensure that it hasn't been
stolen. A visit to Newmarket to investigate the thoroughbred's origins leads Laura to the
Kentucky Derby in the US and deep into the murky world of race-fixing. And in
RENDEZVOUS IN RUSSIA, Laura, Skye and Tariq are whirled into a breathtaking
mystery adventure when they join the film crew on the set of THE ARISTOCRATIC
THIEF about an art heist that could never be pulled off in real life. Or could it?
Adventure and drama just seem to find Laura even when she's not looking for it.
Join brave Kat Wolfe and her animal sidekicks in this first mysterious adventure filled
with friendship, freedom and a fierce wild cat! Kat Wolfe loves her new home in idyllic
Bluebell Bay, especially as it comes with a resident wildcat. But when she starts petsitting for pocket money, she finds that beneath the town's perfect surface lie some
dark and dangerous secrets . . . After a pet owner vanishes from his clifftop mansion,
Kat turns to her new friend, Harper Lamb, for help. What began as mystery-solving
holiday fun quickly turns deadly for Wolfe and Lamb. Can they count on their unruly
animals to save their lives? Kat Wolfe Investigates is the first in a compelling middlegrade mystery series from bestselling author Lauren St John.
Join brave Kat Wolfe and her animal sidekicks in this second mysterious adventure
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filled with friendship, freedom and a fierce wild cat! When a landslide on the Jurassic
Coast reveals a rare ‘dragon’ dinosaur, best friends Kat Wolfe and Harper Lamb are
thrilled, especially when stars and scientists come flocking to sleepy Bluebell Bay. But
after they begin investigating a suspicious death, events spiral quickly out of control for
detectives Wolfe and Lamb. Worse still, Kat’s wild cat is in trouble. Can they solve the
mystery – and save the cat's life – before it’s too late? Kat Wolfe Takes the Case is the
second book in Lauren St. John's Wolfe & Lamb series, and is illustrated by Daniel
Deamo.
‘De vuurproef’ is het derde deel in de trilogie ‘Storm’ van Lauren St John, een serie
paardenboeken voor meiden vanaf 11 jaar. Spannend en goed geschreven, en vanwege de
universele thema’s als liefde, vriendschap, familie en doorzettingsvermogen óók leuk voor nietpaardenliefhebbers. De vuurproef Paardrijsuperster Casey Blue heeft het allemaal: roem, haar
kampioenspaard Storm en een vriendje dat zielsveel van haar houdt. Maar dan dendert Kyle
haar leven binnen. Hij is niet alleen de meest gevraagde trainer van het land, maar ook de
knapste. Dat gaat natuurlijk voor problemen zorgen... Maar wie is Kyle eigenlijk, en waarom is
er zo weinig bekend over zijn verleden? Op het belangrijkste evenement van het jaar wordt
duidelijk dat niet alleen de overwinning, maar zelfs Caseys leven op het spel staat.
Eleven-year-old ace detective Laura Marlin is whirled into a breathtaking Russian adventure in
her fourth gripping mystery, from award-winning author Lauren St John. When Laura Marlin's
Siberian husky, Skye, saves an actress's life, she and her best friend, Tariq, receive a surprise
invitation to spend time working on a film set in St Petersburg in Russia. But what promises to
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be the coolest holiday ever quickly turns deadly as a series of accidents threaten both cast and
crew and Laura finds herself at the centre of a lethal game. Could art be about to imitate life?
Ace detective Laura Marlin returns in another gripping adventure mystery for World Book Day
2014, from award-winning author, Lauren St John. When a prize-winning essay earns Laura
Marlin an invitation to a midnight picnic on mysterious Bodmin Moor she can hardly wait,
especially since her best friend, Tariq, and husky, Skye, get to come too. But Bodmin is a
place steeped in legend and as the fog descends it becomes hard to separate myth from
reality. When a freak accident leaves the children alone, Laura has to use all her powers of
deduction to outwit an enemy who may not even exist.
Een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw Na de dood van
haar man wordt Catrijn huishoudster bij de familie Van Nulandt. Ze is er op haar plek en kan
de vrouw des huizes ondersteunen tijdens haar schilderlessen. Catrijns verleden achtervolgt
haar echter en ze moet op zoek naar een andere betrekking. Ze komt terecht bij Evert van
Nulandt in zijn plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent op waarde wordt geschat. Er
breken woelige tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 de Delftse donderslag die de binnenstad in
puin legt ternauwernood en daarna staat ze voor een levensbepalende keuze tussen haar hart
en haar hoofd. Wacht ze op haar grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest ze voor de
man die haar zekerheid kan bieden? Simone van der Vlugt verweeft het meeslepende verhaal
van Catrijn met een intrigerende periode uit de Nederlandse geschiedenis: de Gouden Eeuw,
waarin handel, wetenschap en kunsten een enorme vlucht namen.
From the bestselling author of THE ONE DOLLAR HORSE trilogy a sensational, stand-alone
equestrian thriller and romance about a girl on the run from the law, a boy on a mission to save
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a life and a race from Colorado to Oregon that they both have to win... A Girl on the Run from
the Law Alexandra Blakewood has everything any teenager could wish for, apart from the
horse she'd love, but she won't stop getting into trouble. Sent to a US boot camp, she dreams
of escaping. It seems impossible until she's told about a gruelling 1,200 mile horse race across
the American West . . . A Boy on a Mission to Save a Life Will Greyton was the star student at
his Tennessee high school until his father was laid off. Now Will works at a burger joint. When
his dad falls ill, it seems things can't get any worse. An operation will save him, but there's no
way to pay for it. Then Will hears about The Glory, a deadly endurance race with a $250,000
purse, open to any rider daring enough to attempt it . . .
A thriller set in the equestrian world about making the impossible possible, about reaching the
top on a one dollar horse. Fifteen year old Casey Blue lives in East London's grimmest tower
block and volunteers at a local riding school, but her dream is to win the world's greatest Three
Day Event: the Badminton Horse Trials. When she rescues a starving, half-wild horse, she's
convinced that the impossible can be made possible. But she has reckoned without the
consequences of her father's criminal record, or the distraction of a boy with melty, dark eyes,
with whom she refuses to fall in love. Casey learns the hard way that no matter how high you
jump, or how fast you gallop, you can never outrun the past. A real life thriller that delves into
the competitive and elite equestrian world from the 2011 BLUE PETER BOOK OF THE YEAR
award-winning author.
Matthew Shardlake werkt aan een interessante zaak: een fanatiek gelovige jongen is
opgesloten in een gesticht. Zijn dilemma is of hij hem uit de inrichting moet krijgen, zoals zijn
ouders willen, terwijl de jongen vervolgens op de brandstapel zou kunnen belanden als ketter.
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Wanneer Shardlake ook de gruwelijke moord op een oude vriend onderzoekt, leidt zijn spoor
niet alleen naar de godsdienstwaanzinnige jongen, maar ook naar het Boek Openbaringen. Er
volgen meer moorden, en terwijl de Kerk ervan overtuigd is dat er sprake is van hekserij en
plannen heeft voor duiveluitdrijving, zet Shardlake alles op alles om de dader van de gruwelijke
moorden te vinden. `Dit is de beste Shardlake tot nu toe. - The Times `Dit vierde boek maakt
de verwachtingen waar (...) een kundig plot en een intrigerend verhaal. - The Guardian C.J.
Sansom brak wereldwijd door met zijn bestseller `Winter in Madrid . Ook `Mist over Londen
drong door tot de bestsellerlijsten. Zijn `Shardlake-serie bestaat behalve `Wraakengel uit de
boeken `Kloostermoord , `Het zwarte vuur , en `Advocaat van kwade zaken .
Modekoningin Lucretia Cutter heeft kwade plannen, die levensgevaarlijk zijn voor Darkus, zijn
neushoornkever Baxter en alle andere kevervrienden. Darkus moet haar en haar spionerende
gele lieveheersbeestjes te slim af zijn. Zal het hem lukken de keverkoningin te stoppen?

.
11 year old Martine's African adventures begin in THE WHITE GIRAFFE and
DOLPHIN SONG, as she meets a magical white giraffe, rescues beached
dolphins, and learns of an ancient prophecy that says the child who rides the
white giraffe will have power over all the animals. Martine is eleven when she
goes to live on a game reserve in South Africa. One night she looks out of her
window and sees a giraffe - silver, tinged with cinnamon in the moonlight. In that
instant, she knows that she is prepared to risk everything for it, and her thrilling
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adventures as the child who can ride the white giraffe begin. Join Martine in
these heart-warming stories, as she discovers her special gift of healing, and
rescues beached dolphins in the islands of Mozambique. These are books full of
charm and atmosphere and stunning African landscapes, which will enchant
animal lovers everywhere.
The third book in the heart-warming White Giraffe series by Lauren St John,
featuring the African adventures of Martine and her magical white giraffe. After a
terrifying incident nearly ends their African road trip, Martine and Ben are
determined to put it behind them. But in Zimbabwe's Matobo Hills, a blackmail
plot unleashes a chain of dangerous events. Why do all clues point to Khan, the
world's rarest leopard? And what does a king's lost treasure have to do with it?
As the line between myth and truth blurs, wildlife detectives Martine and Ben
must race against time to save the leopard . . . and themselves.
What if victory cost you your life? The final novel in The One Dollar Horse series
by prize-winning Lauren St John, in which Casey and Storm compete at the
Burghley Horse Trials. Teenage eventing star Casey Blue has it all - fame, her
champion horse Storm and a boyfriend who loves her. Then Kyle West walks into
her life. The country's hottest equestrian coach is also drop dead gorgeous and
Casey knows right away that she's in trouble. But who is Kyle and why are there
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so many unanswered questions about his past? And what is his connection to
Anna Sparks, Casey's old rival? As the Burghley Horse Trials approaches, it
becomes clear that what is at stake is not just the Grand Slam, but Casey's life.
The concluding novel of The One Dollar Horse trilogy by prize-winning author,
Lauren St John.
Casey Blue woont in een grauwe torenflat in een Londense buitenwijk. Ze doet
vrijwilligerswerk bij de plaatselijke manege, maar het is haar ultieme droom om
de Badminton Horse Trials te winnen: het grootste paardrijevenement ter wereld.
Als ze een zwaar verwaarloosd paard redt van het slachthuis, raakt Casey ervan
overtuigd dat ze die onmogelijke droom waar kan maken. Maar dan dreigt haar
vaders criminele achtergrond roet in het eten te gooien. En voor de aantrekkelijke
Peter heeft ze al helemaal geen tijd! Het paard van een dollar is het eerste deel
van Storm: een spannende trilogie vol competitie, obstakels en romantiek.
Join Kat Wolfe and her best friend Harper Lamb on the winter holiday of a lifetime
in Kat Wolfe on Thin Ice – full of mystery, intrigue, snow and huskies, by
bestselling author Lauren St John! Kat and Harper can’t wait to join their parents
on a winter vacation in a mountain cabin in the US. But a series of misadventures
result in them being in the wrong place at the wrong time. Alone. When Kat
discovers that an argument she witnessed in New York City holds the key to a
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major crime, she's certain that it’s only a matter of time until the culprits come
looking for her. With a snow storm moving in and no way out, all that stands
between the girls and disaster are a team of eight huskies and one impossible
raccoon.
From Cornwall to Russia. Laura, her faithful husky Skye and Tariq are whirled
into a breathtaking mystery adventure when they join the film crew on the set of
THE ARISTOCRATIC THIEF about an art heist that could never be pulled off in
real life. Or could it? Adventure and drama just seem to find Laura even when
she's not looking for it.
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