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Jake en Alice zijn pasgetrouwd. Op de bruiloft ontvangt het stel een huwelijkscadeau van een van de cliënten van Alice; een uitnodiging om deel te nemen
aan een exclusieve, mysterieuze groep genaamd Het Huwelijkspact, beter bekend als Het Pact. Het doel van Het Pact is simpel: het gezond en intact houden
van het huwelijk. En dat doen ze met succes; nog nooit is een deelnemend koppel gescheiden. De meeste regels klinken zinvol: neem altijd je telefoon op
als je partner belt. Wissel maandelijks zorgvuldig gekozen cadeautjes uit. Plan vier keer per jaar samen een weekend weg. Bespreek Het Pact met niemand.
Jake en Alice zijn aanvankelijk gecharmeerd van de bijbehorende chique feestjes, het idee onderdeel te zijn van een gemeenschap en hun alsmaar uitdijende
netwerk van succesvolle en gelijkgestemde koppels. Tot een van de twee de regels overtreedt. De jonge geliefden staan op het punt onder ogen te zien dat
Het Pact, net als het huwelijk, voor het leven is en tot het uiterste gaat om dat punt duidelijk te maken. Voor Jake en Alice verandert het huwelijk van hun
dromen in hun grootste nachtmerrie. Het Huwelijkspact is een duizelingwekkende psychologische thriller, met een enorme vaart geschreven en
onvoorspelbaar tot het bittere einde. 'Waarschuwing: dit boek houdt je de hele nacht wakker, terwijl je iedereen die je liefhebt begint te wantrouwen en alles
wat je kent in twijfel trekt.' Lisa Gardner, bestseller-thrillerauteur Michelle Richmond (1970) is auteur van zes boeken, waaronder de New York Timesbestseller The Year of Fog. Verhalen van Richmond verschenen onder andere in The Wall Street Journal, Glimmer Train, Playboy en Best American
Fantasy. Naast het schrijven doceert zij creative writing aan de universiteit van San Francisco en aan California College of the Arts. Het Huwelijkspact is
verkocht aan 27 landen. De filmrechten van het boek zijn gekocht door 20th Century Fox.
Leerling van de kraai
HotelBusiness

In de perfecte chaos van een huis zonder volwassenen, voeden vijf broers elkaar op volgens hun eigen regels. Hun
moeder is gestorven, hun vader is gevlucht. Terwijl de Dunbar jongens met elkaar vechten, samen lachen en samen hun
verdriet verwerken, probeert Matthew als oudste de rol van zijn ouders over te nemen in het ontwrichte gezin. Tot Michael,
hun vader, op een dag plotseling weer binnenstapt met een verrassend verzoek. Slechts één van hen accepteert en
besluit mee te gaan. Het is Clay, de vierde zoon, getormenteerd door een lang begraven geheim.
De bruggenbouwer
Fokke op sokken
Als in 793 de Noormannen een aanval doen op een dorp in Engeland worden Jack en zijn kleine zusje gevangen
genomen. Gelukkig weet Jack iets van magie. Vanaf ca. 12 jaar.
Visje een, visje twee, visje visje in de zee
Het huwelijkspact
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