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Als God en de Duivel incognito poolshoogte nemen op Aarde veroorzaken ze paniek bij de
FBI.
Martin woont nog steeds bij zijn moeder. Steeds vaker grijpt hij terug naar zijn enige echte
passie: het lezen van misdaadromans. Hier gaat hij zo in op dat hij geen oog heeft voor de
misdaden die in zijn omgeving worden gepleegd. Maar wanneer een collega op brute wijze
wordt vermoord, ziet Martin eindelijk kans om op de voorgrond te treden.

Overzicht van met name de Griekse mythologie.
‘Een andere waarheid’ van Lucie Whitehouse is een thriller voor de fans van
Nicci French, Camilla Läckberg en Clare Mackintosh’’Mea culpa’. Hannah wil
onder geen beding worden als haar moeder: een verbitterde, gescheiden vrouw.
Maar als ze Mark ontmoet en een hartstochtelijke relatie met hem begint, zet ze
alle bezwaren tegen een huwelijk opzij en trouwt met hem. Wanneer Mark op
een dag niet thuiskomt van een zakenreis naar de VS, beginnen Hannahs
angsten en twijfels te groeien. Waarom zeggen zijn collega’s dat hij in Parijs was
voor zijn werk? Waarom is er geen registratie van hem in het hotel waar hij zei te
verblijven? En wie is de mysterieuze vrouw die hem al wekenlang blijkt te bellen?
Hannah duikt dieper in het leven van haar man en ze wat ze ontdekt trekt alles in
twijfel wat ze over hem dacht te weten. Is het dubbelleven dat hij leidt zijn manier
om haar te beschermen, of is de waarheid nog duisterder dan ze kan
vermoeden? Dubbelleven. Leugens.
Wanneer ze uit het buitenland bericht krijgt dat een familielid is gestorven, beseft
de Engelse Beth Lowe dat ze haar verleden niet langer kan ontlopen. Ze krijgt
een album toegestuurd met foto's en aandenkens aan de zeven zomers die ze
op het platteland van Hongarije heeft doorgebracht. Een tijd waarin ze moest
balanceren tussen haar gescheiden ouders en twee totaal verschillende landen;
een betoverende maar onvolmaakte moeder en een zachtmoedige, gesloten
vader; het prachtige huis van een Hongaarse kunstenaar en een holklinkende
cottage in de binnenlanden van Devon. Een tijd die abrupt eindigde in het jaar
dat Beth zestien werd... Het boek van de zomers gaat over de leugens die we
vertellen, de waarheid die we achterhouden, en in de allereerste plaats over de
manieren die we bedenken om van elkaar te blijven houden.
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 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
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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. '
Beschrijving van een methode om anorexia te genezen, mede gebaseerd op de ervaringen
van de schrijfster met haar beide dochters.
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