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Pontius Pilatus - de man die Jezus overgaf om te worden gedood, maar die innerlijk overtuigd was van zijn onschuld. Wie was de man achter deze overbekende feiten uit de
evangeliën? In deze historische roman schildert Maier het portret van een ambitieus Romeins gouverneur. Te midden van politieke intriges van het Romeinse Rijk wordt Pontius
Pilatus naar voren geschoven om in de provincie Judea de orde te handhaven. Het uitvoeren van zijn keizerlijke opdracht in de praktijk, waarin de joodse leiders grote macht en
invloed op het volk blijken te hebben, vereist de nodige tact en moed. De rust in de provincie, maar ook zijn persoonlijke veiligheid zijn geen vanzelfsprekende zaken. Bovendien
blijkt Herodus Antipas een verraderlijk complot tegen hem beraamd te hebben. Zijn vrouw Procula steunt hem onvoorwaardelijk - maar wat is er waar van de beschuldiging dat zij
betrokken is bij een subversieve religieuze groepering? Paul Maier onderzocht een keur aan historische bronnen, wat hem een groot aantal gegevens rond de Romein Pontius
Pilatus opleverde. Zo weet hij op historisch verantwoorde en betrouwbare wijze het beeld dat we van Pilatus hebben, te completeren en te nuanceren. Het opzienbarende
levensverhaal van de ambitieuze Romeinse gouverneur die een beslissend oordeel velde en daarmee de loop van de geschiedenis een volledig andere wending gaf. 'De auteur
heeft een geweldige prestatie geleverd ... uitermate boeiend en leerzaam.' - Christianity Today 'Een fantastisch verhaal ... in verhaallijn, actie, reikwijdte en diepgang is deze
roman vergelijkbaar met Ben Hur en De Mantel.' - The Christian Herald 'Het overtuigendst en geloofwaardigst is de schildering van het politieke wespennest dat in die vroege
keizersdagen van Rome tot ver in het Midden-Oosten reikte...' - Jan Blokker in de Volkskrant 'Door zijn enorme kennis van de Romeinse en de Joodse wereld te gebruiken en
doordat hij zo veel als mogelijk recht doet aan de tekst van het Nieuwe Testament, heeft Maier een bijzonder leesbaar boek geschreven, dat de tijd van Jezus' rondwandeling op
aarde en het begin van de christelijke kerk in een breed kader plaatst.' - Reformatorisch Dagblad.
Tom Meron is een gelukkig getrouwde vader van twee kinderen die een kalm leventje leidt en nog nooit in de problemen is geweest. Maar op een rustige zaterdagmiddag
ontvangt hij een telefoontje dat zijn leven voorgoed zal veranderen: zijn vriend Jack Calley, een succesvolle advocaat, schreeuwt om hulp. En dan hoort Tom door de telefoon
hoe Jack wordt vermoord. Zijn laatste woorden, gericht aan de moordenaar, zijn het adres waar Tom met zijn gezin woont. Verward en doodsbang ontvlucht Tom het huis. Dan
blijkt dat zijn vrouw wordt vermist, er een lijk in haar kantoor is gevonden en de politie de jacht op hem heeft geopend. En terwijl Jacks moordenaar hem op de hielen zit, heeft
Tom geen flauw idee wat er allemaal aan de hand is...
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In het dorpje Frip heeft men veel last van zogenaamde gappers, die zich vastklitten aan de geiten. Hoe komen de dorpsbewoners van ze af? Vanaf ca.10 jaar
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 gewonde legerofficier wordt liefderijk verzorgd door een generaalsvrouw en haar dochter.

Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een erotische ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid. Maar dan wordt ze
in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en speelt ze ineens de hoofdrol in een gevaarlijk spel: haar ontvoerders hopen namelijk met haar hulp de donkerste enigma's
van de vrouwelijke seksualiteit te ontdekken. Ze kan niet ontsnappen, maar weet ook niet zeker of ze dat wil. Hoe ver zal Alexandra gaan om haar verlangens en
nieuwsgierigheid te bevredigen? Gaat dit spel haar te ver, of is de hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de lezers van Speel met mij, Negentig dagen Genevieve en Vijftig
tinten Grijs.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder
moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Getrouwde minnaars Cameron Paradise is
een jonge, blonde en sexy personal trainer. Ze spaart voor haar eigen studio en laat het wilde LA-leventje van feesten en drugsgebruik links liggen. Maar dan ontmoet ze Ryan
Lambert, een succesvolle regisseur. Ryan is getrouwd, maar valt als een blok voor Cameron. Terwijl Ryan moet kiezen tussen zijn huwelijk en een toekomst met de vrouw van
zijn dromen, worstelt Cameron met haar eigen duistere geheimen… Jackie Collins is de meesteres van de sexy roman. Ze woont in Beverly Hills en kent het leven van de rich &
famous als geen ander.
Handboek in de organisatieleer.
Dokter Alexandra Blake - getrouwd, twee kinderen en met een heel leuke baan - staat op het punt zich in een gewaagd avontuur te storten. Als ze voor een serie belangrijke
lezingen in Sydney is, komt ze haar oude vlam Jeremy Quinn tegen met wie ze spannende herinneringen aan een turbulente studententijd deelt. Gevaarlijk èn aantrekkelijk! Na
een paar glazen champagne in zijn penthouse, stelt de nog even onweerstaanbare Jeremy haar voor mee te doen aan een gewaagd, psychologisch en lichamelijk spel. Als ze
zich vervolgens helemaal aan hem overgeeft, liggen er ook andere gevaren op de loer. Ze komt terecht in een wereld die extremer en veel gevaarlijker is dan zij ooit had kunnen
vermoeden. Voor de lezers van Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten grijs
Liverpool, 1823; na de dood van haar moeder is de elfjarige Linnet overgeleverd aan de grillen van haar stiefvader. Na de eerste keer, waarbij hij zelf toekijkt, dwingt hij haar
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dagelijks tot prostitutie, na afloop van haar lange werkdag in de boekbinderij. Op een avond wordt ze mishandeld door een perverse klant die haar prachtige blonde haar afknipt
en haar zwaar verwondt aan haar linkerborst. Ze balanceert op het randje van de dood en besluit daarna haar stiefvader voorgoed te verlaten. Ze huurt een kamer bij een
hoerenmadam en terwijl ze het eeuwenoude beroep uitoefent, spaart ze voor de overtocht naar Amerika, waar ze met haar ongeboren kind een nieuw leven hoopt te beginnen.
Maar ze wordt beroofd en haar kind wordt dood geboren. Dan is er eindelijk iemand die zich over haar ontfermt, en na een periode van relatieve rust krijgt ze de kans om haar
geluk in India te beproeven, een kans die ze met beide handen aangrijpt. In Calcutta leert ze als respectabele jonge vrouw de luxe van het koloniale leven kennen en terwijl ze
betoverd raakt door de kleuren en geuren van India, wordt ze toch door haar oude leven ingehaald en ziet ze zich gedwongen een ingrijpend besluit te nemen...
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