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Wat als hij beloofd heeft altijd van je te houden? Wat als hij gezegd heeft je nooit te zullen verlaten? Wat als hij, telkens opnieuw, tegen je
loog? Moet hij daar dan niet voor gestraft worden...? Vijf jaar lang hebben Sally en Clive een passievolle affaire gehad. Nu heeft hij haar
gedumpt, om zich geheel aan zijn vrouw en gezin te wijden, terwijl Sally radeloos in haar slechte huwelijk achterblijft. Het begint met een
onschuldige wandeling langs zijn huis en de brasserie waar zijn zoon werkt. Dan neemt Sally contact op met Clives vrouw en dochter. Maar
dat moet toch kunnen? Dat zijn heel normale dingen om te doen met vrienden, nietwaar? In haar obsessie om op de hoogte te blijven van
zijn leven, verliest Sally haar eigen gezin en zichzelf langzaam uit het oog. Totdat het lot voor een onverwacht bitterzoete wraak zorgt...
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De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte cadeau voor de lezers van Ik ben pelgrim Harry Addison is showbizzadvocaat en werkt in Hollywood. Hij leidt een prettig leven van hard werken, veel geld verdienen en af en toe een relatie met een
mooie vrouw. Tot hij uit Rome een paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny. Een week later is Harry Addison de meest
gezochte man van Italië en belandt hij berooid, gewond en vervuild in de riolen van Rome. De balans van de afgelopen week: zijn
broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaal-vicaris Parma, een van de
vertrouwensmannen van de paus. Een enorme politiemacht is naar hem op zoek en posters met zijn portret hangen door heel
Italië. Wanneer hij ook nog verdacht blijkt te worden van de moord op een politieman, is hem een ding overduidelijk: hij is zijn
leven niet zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit handen blijven van de politie en proberen zelf achter de raadsels rond de
moordaanslagen te komen. De pers over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer geslaagde thriller.’ De Telegraaf
‘IJzingwekkend finale... Thrillers van dit kaliber kom je niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan John
Grisham, zeker zo goed als Frederick Forsyth.’ GPD
Caro lijkt werkelijk alles te hebben: geld, een prachtig landhuis, een succesvolle echtgenoot die enorme bouwprojecten ontwikkelt.
Maar Caro is niet gelukkig. Steeds vaker zoekt ze de rust op van het eiland dat haar grootvader haar heeft nagelaten. Op deze
betoverende plek heersen woeste schoonheid en is de natuur onaangetast. Er zwerven zelfs wilde paarden. Dan ontdekt Caro dat
hun financiële situatie een stuk minder rooskleurig is dan ze dacht. De enige manier om een faillissement van het bedrijf van haar
man te voorkomen is door het wilde land op het eiland van haar grootvader te ontwikkelen en te verkopen. Caro is gedwongen
haar leven, haar huwelijk en zichzelf onder de loep te nemen en te bepalen wat werkelijk belangrijk is.
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