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Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan opgezegd om in Parable
een carrière te beginnen als kippenboerin. Haar boerderijtje is een waar paradijs,
en tussen de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust. Alleen de roestige
trailer aan de overkant is haar een doorn in het oog. Net als de bewoner, de
irritant zelfverzekerde cowboy-sheriff met wie ze al een paar keer een aanvaring
heeft gehad. En aan wie ze op een of andere manier telkens moet denken. Het
hoofd van sheriff Boone Taylor staat niet naar romantiek. Al helemaal niet nu zijn
twee zoontjes, die sinds het overlijden van zijn vrouw door zijn zus werden
opgevoed, weer bij hem komen wonen. Het is dus te gek voor woorden dat zo'n
stoere vent als hij geen woord kan uitbrengen als hij zijn nieuwe buurvrouw
tegenkomt! Hij besluit haar zoveel mogelijk te mijden. Maar dan wordt hij
weggeroepen voor een noodgeval, en is Tara de enige die hij kan vragen op de
jongens te passen...
Rosa's oorlogLuitingh Sijthoff
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale
vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de eindeloze
stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella, speelt de oorlog
zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van haar
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verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook
van Rosa krijgt ze gepassioneerde en gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog
pas écht dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te
herstellen, besluit Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom
brieven van Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde
achter en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich
een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in zichzelf
een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '

Sofia Mozorova en Anna Fedorina ontmoeten elkaar onder barre
omstandigheden in een kamp in Siberië. Ze raken hecht bevriend. Als de
gezondheid van Anna verslechtert, besluit Sofia te ontsnappen. Ze gaat op zoek
naar Vasili, Anna's jeugdliefde, om hem te vragen om hulp. Na een
maandenlange vlucht slaagt Sofia erin Vasili's dorp te bereiken en zijn
vertrouwen te winnen. Maar terwijl Anna in het kamp vecht om in leven te blijven,
merkt Sofia dat ze meer en meer voor Vasili's charmes valt... Sneeuwklokjes van
de steppe is het meeslepende en romantische avontuur van twee
hartsvriendinnen in een land zuchtend onder het juk van een levensgevaarlijke
dictatuur.
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