Mannen van Staal (Dutch Edition)

Ruth Thomas is geboren op Fort Niles, een
eiland voor de kust van Maine, dat al
generaties lang een felle concurrentiestrijd
voert met het buureiland Courne Haven.
Haar schoolvakanties brengt Ruth nog
regelmatig door op het eiland van haar
jeugd, waar ze haar eigen weg probeert te
vinden tussen de rijke familie Ellis, waar
haar moeder opgroeide, en de plaatselijke
kreeftenvissers. Wanneer ze verliefd wordt
op een jongen van Courne Haven, beseft ze
dat er een einde moet komen aan de vete
tussen beide eilanden en de heerschappij
van de Ellis-dynastie.Mannen van staal is
een meesterlijk en ongewoon geestig
liefdesverhaal, met een onvergetelijke
heldin in de hoofdrol.
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