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Eén moment van roekeloosheid, maar het had ingrijpende gevolgen voor hen allemaal en zou hun leven voorgoed veranderen... Margaret en Patrick zijn nog niet zo lang getrouwd en hebben zich recentelijk
in Afrika gevestigd, wanneer ze zich enthousiast aansluiten bij hun Britse vrienden voor een expeditie naar de top van Mount Kenya. Tijdens de beklimming gebeurt er een afschuwelijk ongeluk. In de nasleep
daarvan worstelt Margaret met de vraag wat er op de berg precies is gebeurd, en in hoeverre niet alleen zijzelf maar ook haar huwelijk daardoor is veranderd. Bij wie ligt de schuld wanneer kleine daden
tragische gevolgen hebben? En kan de stem van het geweten ooit echt het zwijgen worden opgelegd? ‘Zeg al je afspraken maar af wanneer je aan dit dramatische verhaal begint... Het eerste jaar van haar
huwelijk is een boek dat je niet kunt wegleggen.’ – Bookpage ‘Meeslepend (...) Shreve weet van de eerste tot de laatste pagina te boeien.’ – Booklist
Na jaren van verwijdering lijkt het erop dat Megan en Mick O'Brien elkaar weer gevonden hebben. Hun liefde voor elkaar is eigenlijk nooit verdwenen, maar indertijd had Megan geen andere keus dan
weggaan, ook al moest ze daarvoor haar kinderen achterlaten. Het liefst willen ze elkaar op oudejaarsdag het jawoord - weer - geven, tot vreugde van hun inmiddels volwassen kinderen. Behalve Connor
dan, hun jongste zoon. Hij heeft het zijn moeder nooit vergeven dat ze haar gezin in de steek heeft gelaten en weigert op de bruiloft te komen. En dan wordt er vlak voor Kerstmis aangebeld en staat er een
jonge vrouw met een baby op de stoep - een baby die overduidelijk een O'Brien is... Dit boek is ook verkrijgbaar in een 6-in-1 Intiem eBundel.
‘Een huis vol familie’ van Karen Kingsbury is een must-read voor de fans van de geliefde familie Baxter. In deze warme en liefdevolle roman komt de hele familie bijeen om de feestdagen met elkaar door te
brengen. Er zijn twee jaar verstreken sinds een vreselijk ongeluk een aantal familieleden het leven kostte. Nu probeert iedereen op zijn of haar eigen manier de draad weer op te pakken. Vader John heeft
een speciale gast uitgenodigd: Kendra Bryant, die haar leven dankt aan het hart van zijn dochter. Maar lang niet iedereen is het ermee eens dat Kendra van de partij is. Karen Kingsbury schreef al vele
romans en spin-offs over de familie Baxter, die de harten van vele lezers gestolen heeft. ‘Een huis vol familie’ volgt op ‘Zo dichtbij’, maar is ook goed op zichzelf te lezen.
Zodra ze Alvin Limardo ontmoet, krijgt Kinsey Mallhone een voorgevoel. Hij wil Kinsey inhuren om 25.000 dollar aan een vijftienjarige jongen te geven. Maar als het zo simpel is, waarom bezorgt hij het geld
dan niet zelf? Iets klopt er niet, en wanneer de cheque ongedekt blijkt, is Kinsey inderdaad keihard opgelicht. Alvin Limardo is eigenlijk John Daggett — een voormalig gevangene met een drankprobleem, twee
vrouwen, en een hoop mensen die hem liever dood zien. Kinsey is vastberaden Daggett te pakken te krijgen. Wanneer Daggetts lijk aanspoelt, beschouwt de politie dat als een ongeluk. Kinsey denkt dat het
moord is, maar op zoek naar gerechtigheid voor een man die iedereen leek te verachten gaat een stuk moeilijker worden dan ze had gedacht — en wat haar te wachten staat is nog veel gevaarlijker...
Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC Handelsblad verkozen tot de beste boeken van 2011 'Het tempo is onverbiddelijk, en maakt het tot een boek dat je niet weg kúnt
leggen.!' - Goodreads.com Vespasianus is als officier aan de grens van het Romeinse Rijk gestationeerd, waar hij lokale opstanden moet onderdrukken en de Romeinse wet moet implementeren. Maar
politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius toenemende krankzinnige uitspattingen en de groeiende graancrisis roepen hem terug naar de stad. Als Caligula keizer wordt, gelooft Vespasianus dat de situatie
zal verbeteren. In plaats daarvan ziet hij de jonge keizer van Romes rijzende ster veranderen in een bloeddorstige, incestueuze, machtsbeluste gek. Overdadige bouwprojecten, eindeloos veel
gladiatorenspelen, Caligulas openbare vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en een doodsbange senaat vallen in het niet bij zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de brug slaan naar de baai
van Napels en gekleed in het borststuk van Alexander de Grote de stad binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar Alexandrië te reizen en het borststuk uit het mausoleum van
Alexander te stelen. De missie van Vespasianus leidt tot diefstal, geweld en chaos en uiteindelijk tot hoogverraad
Als het lichaam van Parnell Perkins wordt gevonden op de parkeerplaats van de Californische verzekeringsmaatschappij, kan Kinsey Millhone niet geloven dat haar goede vriend vijanden had. De enige
aanwijzing die ze heeft is een van Parnells bestanden over Bibianna Diaz, die carrière heeft gemaakt met het oplichten van verzekeringsmaatschappijen. In de hoop Bibianna te betrappen, gaat Kinsey
undercover. Maar ze had nooit gedacht dat ze door haar ‘vriendschap’ met Bibianna in de gevangenis zou belanden. Als ze allebei weer worden vrijgelaten, staat Bibianna’s zeer jaloerse en gevaarlijke exverloofde Raymond Maldonado hen op te wachten. Al snel komt Kinsey erachter dat Maldonado het brein is achter Bibianna’s en ontelbare andere valse verzekeringsclaims. Maar was Raymond ook
verantwoordelijk voor Parnells dood? Kinsey zal razendsnel in actie moeten komen om een van de verraderlijkste criminelen te grijpen en zichzelf in leven te houden.

Privédetective Kinsey Millhone heeft niets te klagen als twee keer gescheiden, gelukkige single. Totdat de feestdagen aanbreken. Een beetje afleiding is precies wat ze nodig
heeft en die afleiding krijgt ze met een zaak die haar haar carrière kan kosten. En alsof dat nog niet genoeg is, duikt haar ex-man, die haar acht jaar geleden verliet, uit het niets
op... Het begon allemaal met een storting van $5.000 op Kinseys rekening. Ze heeft geen idee waar het geld vandaan komt, en wanneer ze wordt beschuldigd van corruptie,
realiseert Kinsey zich dat iemand haar in de val wil lokken. Kinsey is nu haar eigen client, maar met nieuw bewijsmateriaal dat opduikt zal ze snel moeten handelen om haar
naam te zuiveren voordat ze haar carrière, haar reputatie en misschien wel haar leven verliest.
Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel Erebos, weer volledig overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
Een groots fantasyepos van een erkend stilist in het genre. Als jongetje werd Otah Machi verbannen uit zijn ouderlijk huis, de heersende Machi-dynastie. Decennia later heeft hij
deelgenomen aan wereldveranderende gebeurtenissen. Toch is hij nooit teruggekeerd naar Machi. Nu ligt zijn vader - de Khai, of heerser, van Machi - op sterven en zijn oudste
broer Biitrah is vermoord. Otah beseft dat hij terug moet keren naar Machi, vanwege redenen die zelfs hij niet kan bevatten. Subtiele magie, politieke intriges, een scherp gevoel
voor menselijk drama en een meeslepende vertellersstem kenmerken het werk van Daniel Abraham, die daarmee een plek in de top van de fantasywereld heeft veroverd.
Prentenboek met zwart-witte tekeningen, waarin een meisje vertelt hoe het is om een doof zusje te hebben: uit de alledaagse gebeurtenissen wordt duidelijk wat het betekent om niet te
kunnen horen, wat haar zusje wel en niet kan, hoe zij luistert, begrijpt en voelt.
Amerika, zeventiende eeuw. In de haven ligt een schip vol 'bruiden': vrouwen uit het bezette Engeland die op zoek zijn naar een beter leven bij een kolonist. De prijs: een kist tabak voor de
kapitein. Drew O'Connor heeft net zijn vrouw verloren en zit niet te wachten op een nieuwe bruid. Wel zoekt hij een huishoudster en oppas voor zijn kleine zusje. Het toeval scheept hem op
met de beeldschone, maar opvliegende Constance. Ze is totaal ongeschikt voor het harde leven op een plantage. De dame beweert ontvoerd te zijn door de kapitein en eist direct een
retourtje naar haar adellijke Engelse familie. Dat pakt anders uit. Want tussen Drew en Constance is het liefde op het eerste gevecht.
Toen Kinsey Millhone in Floral Beach California aankwam, kon ze zich maar moeilijk voorstellen dat de perfecte kust het plaats delict was voor een brute moord. Zeventien jaar geleden werd
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daar het lichaam van Jean Timberlake, een losgeslagen tiener, gevonden op het strand. Haar vriend Bailey Fowler werd veroordeeld en opgesloten, maar hij ontsnapte. Na al die tijd is Bailey
nu eindelijk gepakt. Overtuigd van de onschuld van zijn zoon huurt Baileys vader Kinsey in om de echte moordenaar te vinden. De meeste mensen zijn ervan overtuigd dat Bailey Jean heeft
gewurgd, maar waarom is iedereen zo terughoudend om Kinseys vragen te beantwoorden? Maar Kinsey was nog nooit zo vastberaden om een zaak te ontrafelen. Hoe dichter Kinsey bij het
oplossen van de moord komt, hoe meer geheimen ze onthult in een stad waar iedereen iets te verbergen heeft. En waar een moordenaar woont die niet zal stoppen om het verleden begraven
te houden.
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