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OMSCHRIJVING

De WOLVENLUSNICHOLAS EVANSEen baby ligt buiten in zijn wiegje te kraaien. Langzaam sluipt de
wolf dichterbij...Een troep wolven waart in de bosrijke omgeving van het dorpje Hope in Montana, de
streek waar ze een eeuw geleden tot op het laatste exemplaar werden afgeslacht. Nu worden ze beschermd
door de wet en door de 29-jarige biologe Helen Ross, die in het gebied is om deze prachtige wilde dieren
te observeren. Ook moet ze zien te voorkomen dat de wolven opnieuw worden uitgeroeid. Dit tot groot
ongenoegen van de lokale schapenfokkers die hun kuddes bedreigd zien.Nicholas Evans laat zien hoe de
emoties in het afgelegen dorp langzaam steeds hoger oplopen en uiteindelijk tot een aangrijpende
confrontalie leiden. Voor geen van de bewoners zal het leven ooit nog hetzelfde zijn.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Het is die Lovelace die gebruikmaakt van de wolvenlus, een succesvolle techniek om wolven te vangen en
te doden. Calders jongste zoon, Luke, ...

De Wolvenlus has 9,834 ratings and 647 reviews. Diane said: Excellent read! very creative,interesting and
an enjoyable storyline that was well research i...

Leerlingen.com - Huiswerk - Vind hier de beste boekverslagen, werkstukken, spreekbeurten, samenvatting,
opdrachten en meer!
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