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OMSCHRIJVING

Drie spannende, zinderende, mysterieuze romans. Samen vormen ze een meeslepende, magische
verhaalcyclus over vrouwenvriendschap, diepgewortelde geheimen en de dwaalwegen van de liefde' Voor
de kust van Massachusetts ligt een afgelegen rotsachtig eiland. Volgens de legende dankt het zijn naam, het
Eiland van de Drie Zusters, aan de vrouwen die er in 1692 een toevluchtsoord vonden om aan de
heksenvervolging in Salem te ontsnappen. Inmiddels is er een hechte gemeenschap ontstaan en ook
toeristen weten dat het er goed toeven is. Dat het charmante eiland ook een donkere kant heeft, weet bijna
niemand. In het zelfstandig te lezen derde deel - Spelen met vuur - is Mia Devlin het middelpunt. Mia stopt
al haar liefde in haar boekwinkel annex café en haar kruidentuin. Ooit had ze een hartstochtelijke
verhouding met Sam Logan. Tot hij haar en het eiland verliet. Ze nam zich voor om nooit meer haar hart te
verliezen. Dan duikt Sam weer op, hij blijkt de eigenaar van het enige hotel van het eiland. Logan probeert
de band te herstellen, maar Mia is nog steeds verdrietig en kwaad. Ze wijst zijn toenaderingspogingen
resoluut af, maar voelt dat ze zijn hulp ' en die van haar vriendinnen Ripley Todd en Nell Channing - nodig
heeft voor de ultieme krachtmeting met de vloek die het eiland dreigt te verwoesten'
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Bezoek onze website om het spel Speel met vuur 2 of andere gave Actie spelletjes te spelen!

Het eiland van de drie zusters 3 Mia Devlin stopt al haar liefde in haar kruidentuinen en haar boekwinkel
annex café. Ooit had ze een hartstochtelijke...

Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden.
Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar ...



3

SPELEN MET VUUR

Lees verder...
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