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wanneer haar vriendin van haar diensten gebruik
wil maken om haar hotel in te richten en ze bijna
alles in Lacey’s antiekwinkel koopt, krijgt haar
onderneming een ﬂinke boost. Alles gaat
perfect—tot iemand op mysterieuze wijze sterft
in de nieuwe B&B. Het stadje staat weer eens op
zijn kop en het inkomen van haar nieuwe
vriendin is in gevaar. Het is aan Lacey en haar
hond om het mysterie tot op de bodem uit te
zoeken. Boek #4 van de serie is binnenkort
beschikbaar!
Man man man, het boek Domien Verschuuren
2020-10-27 Na de prijswinnende podcast nu:
Man, man, man - het boek. Over alles waar
mannen zich mee bezighouden. In Man man
man, het boek vertellen Domien Verschuuren,
Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van
de podcast Man man man – je alles wat je altijd al
wilde weten over mannen maar nooit durfde
vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek
openhartige gesprekken over mannelijkheid. Het
biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De
Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe
‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan
onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele
langere persoonlijke verhalen, waarin de auteurs
‘geen gêne hebben om over emoties te praten of
te tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met
maandelijks meer dan een half miljoen streams
een van de meest beluisterde podcasts in
Nederland. De theatervoorstellingen die
voortkwamen uit de podcast lokten duizenden
mensen naar de zalen. Man man man, het boek
is de volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is
een fenomeen, het is niet anders te
omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge
gesprekken, steeds over een ander thema, zitten
vol bijzondere momenten. De sleutel naar het

Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer
2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt
geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe
Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst
van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te
redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar
veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...
Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond
komt Amelia vast te zitten door een blizzard.
Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van
haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog
zullen ze dus nog even moeten volhouden.
Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien
met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het
laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford,
opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit.
Tot haar verwondering wil hij de feestdagen
samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door
de magie van kerst! In elk geval niet door haar...
toch?
De vierde soera Bob Mendes 2009-10-31 .
Misdaad in het Donker (Een Lacey Doyle
Cozy Mystery – Boek 3) Fiona Grace
2020-09-18 MISDAAD IN HET DONKER (EEN
LACEY DOYLE COZY MYSTERY — BOEK 3) is boek
drie in een aantrekkelijke nieuwe cozy mystery
serie vanFiona Grace. Lacey Doyle,
negenendertig jaar en pas gescheiden, heeft een
drastische verandering doorgemaakt: is heeft het
gejaagde leven in New York City achter zich
gelaten en heeft zich gevestigd in het
schilderachtige Engelse kustplaatsje Wilfordshire.
Het is bijna zomer, en Lacey is dolverliefd op het
stadje en haar vriendje, die banketbakker is. Ze
heeft zelfs een nieuwe vriendin gemaakt: de
nieuwe eigenaresse van een plaatselijke B&B. En
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succes is hun openhartigheid.’ **** de Volkskrant
Dromen van jou Lenthe Leeuwenberg 2020-12-11
De ontvoering van een van de kleuters uit haar
klas valt Evi zwaar – ook al komt ze daardoor in
contact met die toch wel erg leuke vader. Evi ziet
het allemaal niet meer zitten en zou het liefst
stoppen met haar studie. Of gaat er eindelijk
weer iets positiefs gebeuren in haar leven?
String Trimmer and Blower Intertec Publishing
Corporation 1992 "Provides detailed information
on how to operate, maintain, and repair string
trimmers and blowers; ... the following
manufacturers of electric and gasoline powered
string trimmers and blowers are covered: Alpina,
Black & Decker, Bunton, John Deere, Echo, Elliot,
Green Machine, Hoﬀco, Homelite, Husqvarna,
IDC, Jonsered, Kaaz, Lawn Boy, Maruyama,
McCulloch, Olympyk, Pioneer-Partner, Poulan,
Redmax, Robin, Roper-Rally, Ryan, Ryobi, SachsDolmar, Sears, Shindaiwa, SMC, Snapper, Stihl,
Tanaka (TAS), Toro, TML (Trail), Wards, Weed
Eater, Western Auto, Yard Pro, Yazoo; speciﬁc
repair instructions for string trimmer and blower
gasoline engines are covered for the following
manufacturers: John Deere, Echo, Efco, Fuji,
Homelite, Husqvarna, IDC, Kawasaki, Kioritz,
Komatsu, McCulloch, Mitsubishi, Piston Powered
Products, Poulan, Sachs-Dolmar, Shindaiwa, Stihl,
Tanaka (TAS), Tecumseh, TML (Trail)"--Page 4 of
cover.
Wanneer het water breekt Chris de Stoop
2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van
een visser en zijn dochter, die al een tijd geleden
hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een
kleine vissersboot de zee over om hier in een
dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te
beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak
op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is
ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die
langdurig ronddobberden op zee: een kleine
gemeenschap van met elkaar verknoopte levens,
bijeengebracht op een beslissend moment. Niet
iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden
zich verloren. Anderen werden dokter, ingenieur,
bankier of ondernemer. Wanneer het water
breekt is het verhaal van de diepe breuk die
migratie is - voor de betrokkenen en voor de
bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij
tot een nieuwe vorm van samenleven? Een
verhaal van deze tijd, op een persoonlijke manier
verteld door Chris de Stoop, die de familie al
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jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.
Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04
Een zinderend en openhartig autobiograﬁsch
boek In een bocht van een slingerende weg
tussen bos en olijfgaarden in Noord-Italië staat
het huis dat Alma’s ouders als ruïne kochten. Al
in haar eerste levensjaar namen ze haar mee, en
sindsdien ging er geen zomer voorbij zonder het
huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen dan
in Nederland. Alma’s vader werd er ziek en
overleed het jaar daarna, een maand voordat ze
naar Italië zouden gaan. Het huis dat zo
vervlochten was met hem, symboliseerde zijn
afwezigheid, en in de zomers daarna werd het
gemis steeds heviger. Op verschillende
momenten in Alma’s leven liet de taal haar in de
steek, nu wendt ze juist die taal aan om grip op
de gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de zomer
neemt Alma Mathijsen de lezer mee naar de
zomers in het huis waar ze haar rouw leerde
verstoppen tussen de spleten en waar ze
ontdekte hoe ze zichzelf moest laten vallen van
de hoogste brug in de vallei. In dit zinderende en
openhartige autobiograﬁsche boek reﬂecteert
Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en
liefde.
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan
2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA
Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler
O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis?
Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf,
maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens
zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het
ski-resort dat hij met zijn broers runt, is
volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat
Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet
logeren, en hij mag absoluut niet laten merken
dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar
voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze
het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar
hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks
samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren
verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze
verwacht dan ook niet dat het problemen zal
opleveren dat ze een paar weken een huis zullen
delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van
beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu
is alles anders...
Dood en een hond (een Lacey Doyle Cozy
Mystery – Boek 2) Fiona Grace 2020-05-05
DOOD EN EEN HOND (EEN LACEY DOYLE COZY
2/9

Downloaded from talerka.tv on October
3, 2022 by guest

MYSTERY – BOEK 2) is het tweede boek in een
aantrekkelijke, nieuwe cozy mystery-serie van
Fiona Grace. Lacey Doyle, negenendertig jaar en
pas gescheiden, heeft een drastische
verandering in haar leven gemaakt: ze heeft het
snelle leven van New York City de rug
toegekeerd en is in de schilderachtige Engelse
kustplaats Wilfordshire neergestreken. De lente
zit weer in de lucht. Met het moordmysterie van
vorige maand achter de rug, een nieuwe beste
vriend in de vorm van haar Engelse herdershond
en een ontluikende relatie met de banketbakker
aan de overkant van de straat, lijkt het alsof alles
eindelijk op zijn plek valt. Lacey is zo enthousiast
over haar eerste grote veiling, vooral wanneer er
een waardevol, mysterieus voorwerp in haar
catalogus terechtkomt. Het lijkt allemaal zonder
problemen te verlopen, totdat twee mysterieuze
bieders van buiten de stad aankomen en een van
hen de dood vindt. Het kleine stadje is in rep en
roer, en de reputatie van haar bedrijf staat op het
spel. Kunnen Lacey en haar trouwe hond de
misdaad oplossen en haar naam in ere
herstellen? Boek 3 in de serie, MISDAAD IN HET
CAFÉ, is ook vooruit te bestellen!
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra
spanning van de bestverkopende Nederlandse
thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar
hectische leventje in Amsterdam achter zich
gelaten en is met haar man een bed and
breakfast begonnen in Umbrië. Onder de
Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan
toeristen en van het begin af aan is het een groot
succes. Het leven lacht haar toe, maar wat
vrijwel niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit
Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar
draagt ze een geheim met zich mee en door de
komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar
moeder dreigt het verleden haar nu in te halen.
Tijdens een etentje valt een naam. Claudette
dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen,
maar nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan.
Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze
moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal
begon...
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd
2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun
geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke
nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk
moment van de dag met elkaar door. Maar hun
fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht.
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Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem
te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer
gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie
niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson
bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment.
Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn
leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke
avond uit te gaan met een ander meisje en houdt
van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme
beslissing neemt en daardoor zichzelf in een
gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar
vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter
niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een
ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat
ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op
een avond van te veel bier en whisky tussen hen
escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht
van dronken seks tegen de muur van zijn
appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer
dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge
relatie betekenen?
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De
inspiratiebron voor de #1 Netﬂix-hit Bridgerton
‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele
malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf
Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan
de orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd
vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette
Michael Sterling, Londens beruchtste
rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet
zich een beslissend moment voor waarna je weet
dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor
Michael was het dat moment: de seconde dat hij
oog in oog kwam te staan met Francesca. Het
was een wonder dat hij zich staande wist te
houden, zo diep was hij getroﬀen door haar
schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie
plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s
huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen.
Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is
weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets
meer dan een goede vriend en vertrouweling.
Durft Michael hun vriendschap op het spel te
zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen?
De pers over de Familie Bridgerton serie:
‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van
Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton
boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw
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‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle
Woman
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus
jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,
directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk
verleden overwonnen om zijn game-imperium op
te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de
liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het
laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats
gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander
kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt
omdat Mia zich zonder verklaring van hem
afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft,
maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe
meer hij probeert de controle terug te krijgen,
hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan
hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep
moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...
of haar voor altijd verliezen.
Ieder zijn geheim Sarina Bowen 2020-09-15
Zou je de liefde van je leven kunnen opgeven om
het kind dat van je afhankelijk is te redden?
Vroeger was ik net als de andere Harkness
ijshockeyspelers. Ik maakte me alleen zorgen
over de volgende wedstrijd of het volgende
feestje. Maar dat veranderde allemaal de dag dat
ik verantwoordelijk werd voor mijn kleine zusje.
Alleen door Lucy verborgen te houden en me
gedeisd te houden, zullen we dit jaar overleven.
Maar dan ontmoet ik Scarlet, die me ziet als
meer dan een steratleet of een feestbeest. Ik val
hard voor haar. Maar ook zij wordt gevolgd door
duisternis. Als haar verleden aan het licht komt,
zo ook de vreselijke waarheid: ik kan niet
iedereen redden. Maar ik zal nooit stoppen met
proberen.
Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan /
druk 1 Marianne Busser 2009-09 Tien
verhaaltjes over koning Bobbel en zijn koningin.
Ze beleven de gekste avonturen en blijven altijd
optimistisch. Met veel kleurige, vrolijke
illustraties. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand
van de arme en emotioneel gebroken Ellen
Kellaway. Haar droom komt uit, maar is het
misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf
haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede
genomen door haar oom en tante. Zij laten haar
keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven
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zal bereiken, aan hun hartelijk te danken is.
Wanneer de verloving met haar nieuwe vlam zich
nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord. Wat heeft
haar neef Jago hiermee te maken? En welke
mysterieuze familiegeheimen liggen er
verborgen in haar erfenis, het eiland met het
familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De
gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van
de twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de
pseudoniemen van de populaire Engelse auteur
Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen
ander de geschiedenis onder de aandacht te
brengen in haar boeken door het te combineren
met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert
beschikte over een breed talent en schreef
boeken in verschillende genres onder diverse
pseudoniemen, variërend van oude ﬁctieve
familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt
schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die
gaan over romantiek met een tintje mysterie.
Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken
geschreven die in 20 talen zijn verschenen en
wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht
zijn.
De verre horizon Santa Monteﬁore 2021-03-23
Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill
in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een
grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot
Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te
komen logeren. Margot werkt aan een boek over
de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet
dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen
met enkele familieleden te vereﬀenen. JP’s zoon
Colm kan zich allerminst vinden in de plannen
van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn
ouders alle contact met zijn vader verbroken,
maar nu JP van plan is de vuile was over de
familie buiten te hangen, voelt Colm zich
geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij
daarvoor de degens moet kruisen met de
charmante en onafhankelijke Margot. In de pers
‘Net als in de voorgaande romans van de auteur
is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend
en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om
met regenachtige dagen op de bank onder een
dekentje met een kop thee te lezen en absoluut
een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl
‘Monteﬁore doet je vergeten waar en met wie je
bent.’ Libelle
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De
nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
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hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een
groep lezers welke columnist altijd moest blijven.
Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke
columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het
antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel
mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats.
Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt
het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn.
Iedereen mag een uitgesproken mening over
hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig
columnseizoen. Een door een virus totaal
ontwrichte maatschappij in een wankele wereld.
Bruut uit balans door de moord op George Floyd.
Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe
normaal, wetende dat het oude normaal ook niet
echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel?
Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker.
Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks
zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist
zijn zwakte?
De jongen zonder hoop Victoria Quinn
2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek nog
niet heb verteld, simpelweg omdat het iets is dat
ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn
geheimen, en ik de mijne. Maar wanneer een late
avond plots een onverwachte wending neemt,
dringt het tot me door dat de waarheid aan het
licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf
achter ... en dat maakt het een miljoen keer
erger.
Zomers licht Rachel Hore 2021-04-08 Heerlijke
feelgoodroman, voor de lezers van Santa
Monteﬁore Fran Morrison reist als muzikant de
wereld over, maar als haar vader wordt getroﬀen
door een hersenbloeding keert ze terug naar
haar geboorteplaats om het kleine familiebedrijf,
een glas-in-loodatelier, te runnen. De pastoor van
een nabijgelegen kerk geeft de opdracht om een
gebroken raam te restaureren; een prachtig
victoriaans kunstwerk met als middelpunt een
vrouwelijke engel. Terwijl ze werkt aan deze
restauratie gaat Fran in haar vaders documenten
op zoek naar het verhaal achter dit raam, en ze
ontdekt een geschiedenis die verrassend veel
parallellen vertoont met haar eigen leven... In de
pers ‘Met haar verhalende stijl houdt ze de lezer
al na enkele bladzijden stevig in de ban.’ NBD
Biblion ‘Meeslepend, verrassend en heerlijk
leesbaar.’ Santa Monteﬁore ‘Een liefdevol verhaal
dat tot nadenken stemt.’ Sunday Mirror
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De
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bijzondere zoektocht van Merlijn Kamerling naar
zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood
van Antonie Kamerling staan bij miljoenen
mensen in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon
Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn vader.
Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een aﬂevering
van GTST bekeken, geen ﬁlms van zijn vader
opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet
en hij kon het misschien ook wel niet. Inmiddels
is Merlijn begin twintig en voor hem voelt het
soms alsof ook zijn eigen leven op een bepaalde
manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat
iets met zijn vader te maken kan hebben. Voor
het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar
wie Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en
vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij
praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin
ze op elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie,
van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen
aan meer mooie herinneringen aan zijn vader? En
wat vertelde hij in interviews? Hoe klinkt zijn
stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek
naar antwoorden in alles wat zijn vader heeft
nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn vaders
dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie
zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar
zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend
moedig is. Want als je zo’n zware stap durft te
nemen kun je door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als
hij aan het slot het graf van zijn vader op
Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige
verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie mezelf.”’
NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De
Telegraaf
Hoogzomer Kim Faber 2021-05-26 Geweldige
Scandinavische thriller, voor de lezers van Lars
Kepler en Jussi Adler-Olsen. Inspecteur Martin
Juncker is verbitterd over zijn degradatie naar
een klein politiebureau in het saaie
provinciestadje Sandsted. Maar heel lang heeft
hij niet om daarbij stil te staan, aangezien er een
advocaat vermoord wordt in het stadspark en híj
het onderzoek moet leiden. In Kopenhagen
onderzoekt journaliste Charlotte Junckersen een
anonieme tip: de terroristische aanslag die een
paar maanden eerder plaatsvond, had wellicht
voorkomen kunnen worden. Haar man, Martin
Juncker, weigert zich erover uit te laten uit angst
dat hun levens in gevaar komen. Rechercheur
Signe Kristiansen, Junckers voormalige partner, is
wel bereid om de zaak verder te onderzoeken,
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maar heeft haar handen vol aan enkele
privézaken. Als er echter een onthoofd lichaam
wordt aangetroﬀen en er een verband lijkt te zijn
met de aanslag, bijt Signe zich alsnog vast in het
onderzoek. Het was al warm in Kopenhagen,
maar de zomer wordt nog broeieriger… 'Een
Scandi-thriller zoals een Scandi-thriller moet zijn.'
VN Detective en Thrillergids **** 'De plots van
Faber en Pedersen mogen er zijn. Het duo weet
verhaallijnen behendig te vervlechten. (...) Faber
en Pedersen lijken over het gereedschap en de
energie te beschikken voor een ﬁjne reeks.' NRC
Handelsblad **** 'Het is nogal een opgave om
een thrillerdebuut dat wereldwijd in de vijf
sterren-categorie is gevallen te evenaren. En
toch is dat gelukt!' De Telegraaf ***** Winnaar
van de Krimimessen publiekprijs 2021
Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het
verhaal. Ik was mijn Duitse Herdershond aan het
uitlaten in het park toen die ervandoor ging en
de riem uit mijn hand trok. Hij sprintte over het
pad tot hij een of andere vreemde tegenkwam
waar hij het goed mee kon vinden. Een verdomd
lekkere vreemde, Ryker. We ﬂirtten met elkaar
waarna hij direct op zijn doel afging en me bij
hem thuis uitnodigde. Ik had sowieso ja willen
zeggen, maar ik had die avond al een date. Maar
hij vroeg me niet of ik een andere keer kon. Ik
verborg mijn verontwaardiging en ging door met
mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer
tegen op een manier die ik nooit had verwacht.
Hij was nog steeds net zo sexy en charmant, en
dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had.
Omdat ik die avond zijn date wilde zijn.
De nieuwe single (e-boek - ePub-formaat)
Maureen Luyens 2016-04-16 Het eerste boek dat
speciﬁek ingaat op de vragen van singles die al
een lange relatie achter de rug hebben Zowat
één op de drie mensen leeft alleen. Een grote
groep onder hen is na een relatiebreuk of
overlijden plots weer alleen. Zij zijn single, maar
hun situatie is niet te vergelijken met jonge
twintigers die op zoek zijn naar een partner. De
nieuwe single is het eerste boek dat ingaat op
hun speciﬁeke vragen en doorbreekt zo klassieke
clichébeelden over alleenstaanden. Hoe kun je je
leven als single positief invullen? Wat als je
behoefte hebt aan seks en intimiteit, maar nog
niet klaar bent voor een relatie? En hoe kun je als
oudere single op zoek gaan naar een nieuwe
partner?
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Eerste hulp bij liefdesverdriet Rhijja Jansen
2012-12-12 Als je hart gebroken is, kom je in een
draaikolk van emoties terecht. Verdriet,
wanhoop, machteloosheid en een gevoel van
eenzaamheid wisselen elkaar in sneltempo af. Dit
boekje is een reddingsboei in deze barre tijd. Het
vertelt zonder poespas wat liefdesverdriet
inhoudt en hoe je er het beste mee om kunt
gaan. Hoe lang gaat het duren? Beleven mannen
liefdesverdriet anders dan vrouwen? Hoe kun je
je gebroken hart zo snel mogelijk lijmen? En wat
doe je met je ex? Omdat gedeelde smart halve
smart is, vertellen zeven BNers openhartig over
hun ervaring met liefdesverdriet. Rhijja Jansen is
freelance journalist en schrijft onder andere voor
de vrouwenbladen Yes en Celebrity. Nadat ze zelf
geconfronteerd werd met een gebroken hart,
besloot ze een strohalm te schrijven waar
vrouwen met ludduvuduh zich aan vast kunnen
klampen.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17
"De wereldwijde corona-pandemie is een
geweldige, unieke opportuniteit, die we met
beide handen moeten grijpen." Dat is de
opmerkelijke boodschap van Karel Vinck,
gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven
door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is
(levens-)bedreigend, maar schept tegelijk
uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen,
de bestaande orde staat op losse schroeven,
structuren worden vloeibaar. Het is een
uitgelezen moment om cruciale verbeteringen
door te voeren, om stappen te zetten naar een
betere wereld. Een wereld die beter functioneert.
Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle,
ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met
VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen
mensen uit om hierover na te denken. Hoe
moeten we onze economische relance
organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke
politieke vernieuwing? Zijn er manieren om
Europa te versterken? Hoe moeten we onze
relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen
steden een rol spelen in onze democratische
samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze
crisis?
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06
Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige
collega’s én haar hond mag niet mee. Voor
Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse
kantoorleven een ware beproeving. In
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Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks
alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld
voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd
boven water kan houden – niet alleen op kantoor,
maar ook op het turbulente pad van de liefde.
Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor
de mensen om haar heen, en in het bijzonder
voor die ene man die zo zijn best doet haar te
begrijpen... Waar Zondagskind ging over
opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over
je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je
bent.
Samen met jou Lenthe Leeuwenberg
2020-12-16 Nu Evi eindelijk heeft toegegeven dat
ze de vader wel ziet zitten is haar leven compleet
veranderd. Wie had dat de afgelopen maanden
durven denken? Evi is dolgelukkig, maar gaat het
haar lukken om de liefde lang genoeg verborgen
te houden voor haar collega’s en de leerlingen?
En wat vinden de kinderen er eigenlijk van?
Onaangenaam bezoek Robert Goddard
2011-02-28 De ontrafeling van een familiedrama
leidt tot een gruwelijke ontdekking William
Trenchard is geschokt wanneer hij onverwacht
bezoek krijgt van iemand die beweert Sir James
Davenall te zijn, de man die met zijn vrouw
Constance verloofd was. Iedereen denkt dat hij
elf jaar geleden zelfmoord heeft gepleegd.
Trenchard en zelfs de familie van Davenall
beschuldigen de man van oplichterij, maar
Constance gelooft wél in de terugkeer van haar
verloren geliefde. Voor Trenchard begint
daarmee een slopende zoektocht naar de
waarheid.
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22
USA Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt
lezers een nieuwe, intense serie vol dark
romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een
jongen waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht
me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar
lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling.
Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en
ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En
juist dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten
wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In plaats
daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden
die me had verkocht.
De glorie van Rome Adrian Goldsworthy
2019-10-01 In 'De glorie van Rome' beschrijft
oudhistoricus Adrian Goldsworthy de werking en
de kracht van het Romeinse leger, en laat hij zien
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waarom dit het succesvolste leger ooit was. In
'De glorie van Rome' beschrijft bestsellerauteur
Adrian Goldsworthy de werking en de invloed van
het Romeinse leger, het beste beroepsleger dat
de wereld ooit heeft gekend. De legioenen waren
niet 'slechts' uit op de overwinning, maar ook op
de totale vernietiging van hun vijanden. Deze
agressieve Romeinse oorlogsvoering creëerde
een enorm rijk, dat voor een groot deel
gekenmerkt werd door vrede en welvaart.
Goldsworthy brengt de alliantie tussen politiek en
militaire macht in beeld. 'Als je ooit twee boeken
over het Romeinse leger gaat lezen, laat dit dan
één van die twee zijn,' aldus de Britse krant 'The
Observer'.
Zwijgen is zilver Rachel Gibson 2011-07-07
Chelsea wordt aangenomen als personal
assistent voor de zwaar geblesseerde en even
eigenwijze ijshockeyspeler Mark Bressler. Wat hij
niet weet, en zij niet wil vertellen, is dat haar een
riante bonus in het vooruitzicht is gesteld als ze
de periode waarvoor ze is aangenomen ook
volmaakt. Mark doet echter zijn uiterste best om
Chelsea het leven zuur te maken, want met haar
sexy voorkomen maakt ze meer in hem los dan
hij wil toegeven Rachel Gibson schrijft chicklits
zoals wij het willen zien: humor, romantiek,
steamy seks en, als toetje, échte liefde. Smullen!
Lifestylelog.nl De spanning blijft tot het einde en
de realistische stijl zorgt voor een moderne
roman. NBD over Verslingerd aan jou Het ideale
zwijmelboek! Hitkrant over Ware liefde en andere
rampen Gibsons personages zijn prettig gestoord
én herkenbaar. Haar intelligente, vlijmscherpe
dialogen maken elke pagina spannend én
vermakelijk. Publishers Weekly Rachel Gibson is
momenteel dé chicklitauteur van de Verenigde
Staten. Elk nieuw boek staat meteen op nummer
1 in de bestsellerlijsten.
Een Rite Van Zwaarden (Boek #7 In De
Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-02-17 In EEN
RITE VAN ZWAARDEN (boek #7 in de
Tovenaarsring), worstelt Thor met zijn
nalatenschap. Hij moet onder ogen zien te komen
wie zijn vader is en besluiten of hij zijn geheim
zal vertellen. Met Mycoples aan zijn zijde en het
Zwaard van het Lot in zijn handen, is Thor
vastberaden om wraak te nemen op Andronicus’
leger en zijn thuisland te bevrijden—en eindelijk
Gwen ten huwelijk te vragen. Maar hij komt
erachter dat er nog sterkere machten dan hij in
7/9

Downloaded from talerka.tv on October
3, 2022 by guest

het spel zijn. Gwendolyn keert terug om de
heerseres te worden die ze voorbestemd is om te
zijn, haar wijsheid te gebruiken om de troepen te
verenigen en Andronicus voorgoed weg te
drijven. Herenigd met Thor en haar broers, is ze
dankbaar voor de kans om hun vrijheid te vieren.
Maar de zaken veranderen snel—te snel—en voor
ze het weet ligt haar leven weer overhoop. Ze
raakt verwikkelt in de rivaliteit met haar oudere
zuster, Luanda. Ondertussen arriveert MacGils
broer met zijn eigen leger, eveneens vastberaden
om de macht over te nemen. Er lijken overal
spionnen en huurmoordenaars te zijn, en Gwen
leert dat het allesbehalve veilig is om Koningin te
zijn. Reece zijn liefde voor Selese krijgt eindelijk
een kans om op te bloeien. Maar dan verschijnt
zijn oude liefde, en hij wordt verscheurd door
twijfels. Al snel worden de rustige tijden
verstoord door oorlog. Reece, Elden, O’Connor,
Conven, Kendrick en zelfs Godfrey moeten
gezamenlijk ten strijde trekken als ze willen
overleven. Het wordt een race tegen de klonk om
Andronicus te verslaan en de Ring te redden van
complete verwoesting. Terwijl de troepen strijden
voor de macht over de Ring, realiseert Gwen dat
ze moet doen wat ze kan om Argon te vinden en
hem terug te halen. In een schokkende
plotwending leert Thor dat hoewel zijn krachten
superieur zijn, hij ook een verborgen zwakte
heeft—één die hem wel eens het leven zou
kunnen kosten. Zullen Thor en de anderen er in
slagen om de Ring te bevrijden en Andronicus te
verslaan? Zal Gwen de koningin worden die haar
volk nodig heeft? Wat zal er terecht komen van
het Zwaard van het Lot, van Erec, Kendrick,
Reece en Godfrey? En wat is het geheim dat
Alistair verbergt? EEN RITE VAN ZWAARDEN is
een episch verhaal van vrienden en geliefden,
rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges
en politieke machinaties, van volwassen worden,
van gebroken harten, van bedrog, ambitie en
verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van
lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie
die ons meeneemt naar een wereld die we nooit
zullen vergeten, en die alle leeftijden zal
aanspreken.
De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben
mijn vader gevangengenomen. Hierna zullen ze
mij gevangen nemen, behalve als ik inga op hun
eisen. De machtigste man van Italië
neerschieten. Cato Marino. De man wordt overal
ryobi-780r-manual
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begeleid door zijn beveiligingsteam. Zijn fort in
Toscane is ondoordringbaar. Hij is de meest
paranoïde man van het land. En het was
onmogelijk dat ik hem in mijn eentje zou kunnen
uitschakelen. Als ik mijn vader wil redden, heb ik
maar één optie. Ervoor zorgen dat ik in Cato's
bed kom ... en daar te blijven. **Dit verhaal gaat
niet over de Barsetti’s, maar speelt zich wel af in
hetzelfde universum. Er zijn gastoptredens van
Crow Barsetti en Bones jr.**
Reden om te redden (Een Avery Black mysterie –
Boek 5) Blake Pierce 2019-11-01 “Een
dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste
hoofdstuk vastgrijpt en niet meer loslaat.” -Midwest Book Review, Diane Donovan (over Eens
weg) Van de bestverkopende auteur Blake Pierce
verschijnt een nieuw meesterwerk van
psychologische spanning. REDEN OM TE REDDEN
(Een Avery Black Mysterie - Boek 5) - de laatste
aﬂevering in de Avery Black-serie. In de epische
ﬁnale van de Avery Black-serie is
seriemoordenaar Howard Randall ontsnapt en
staat de hele stad Boston op scherp. Vrouwen
worden gruwelijk vermoord en iedereen
vermoedt dat Howard er weer mee bezig is.
Wanneer Boston’s meest briljante en
controversiële rechercheur van Moordzaken
Avery Black zelf wordt gestalkt en wanneer
mensen in haar omgeving een voor een op brute
wijze worden vermoord, lijkt het erop dat de
ergste angsten van de stad worden bevestigd.
Maar Avery is niet zo zeker. De moorden
herinneren haar aan iets dat ze ooit in haar
verleden zag. Ze herinneren haar aan iets te
dicht bij haar hart, iets dat te maken had met
een geheim waarvan ze dacht dat ze het lang
geleden begraven had... Het meest meeslepende
en schokkende boek van de serie, een
psychologische thriller met hartverscheurende
spanning, REDEN OM TE REDDEN is de ﬁnale
waarmee je de pagina’s tot laat in de nacht zult
omslaan. “Een meesterwerk op het gebied van
thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk
verricht door karakters te ontwikkelen met een
psychologische kant, die zo goed zijn beschreven
dat we in hun gedachten kunnen meevoelen, hun
angsten kunnen volgen en juichen voor hun
succes. De plot is erg intelligent en zal je
gedurende het hele boek bezighouden. Dit boek
zit boordevol wendingen en zal je wakker houden
tot het einde van de laatste pagina.” --Books and
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Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg)
Lentebruid Julia Burgers-Drost 2021-05-28 In
‘Lentebruid’ van Julia Burgers-Drost wonen de
zusjes Jalien en Berbel in de boerderij van hun
oom Giel. Op jonge leeftijd hebben zij hun ouders
verloren en de zusjes proberen nu samen het
leven weer op te pakken. De oudste zus Jalien is
licht gehandicapt en heeft haar levensdoel
gevonden in allerlei artistieke bezigheden. De
jongere Berbel weet nog niet goed wat ze in haar
leven wilt bereiken. Beiden zussen lijken de liefde
te hebben gevonden, maar helaas duiken er
onverwachte problemen op in hun relaties. Lukt
het Jalien en Berbel om hun hart te volgen? Julia
Burgers-Drost staat bekend om haar
familieromans, zoals de roman ‘Geef mij je hand’
en de Oldhoﬀ-trilogie
De dochter van de President James Patterson
2021-06-07 Met details die alleen een president
kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt
inzicht over hoe het er achter de schermen van
het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een
nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de
vorige ﬁrst family die boven aan de hitlijst staat
van een internationale terroristische organisatie.
Matthew Keating is een voormalig Navy seal en
de vorige president van de Verenigde Staten.
Nadat een dappere maar noodlottige militaire
missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft
gekost, verhuist hij naar het platteland van New
Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van
een 'gewone' burger willen leiden, maar een oudpresident wordt nooit meer een gewone burger.
En een oud-president heeft vijanden. Wanneer
zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de sealtraining en alle connecties die hij als president
heeft opgedaan in om haar te redden. Want het
is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het
Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur
Patterson geeft hem van jetje, geholpen door exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare
ﬁguren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party!
Ellie Marone is van plan het beste bruidsmeisje
ooit te worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft
te doen is: - de bruid in een te strakke jurk te
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hijsen - de champagne te ontkurken - en, o ja,
NIET in bed te belanden met de getuige van de
bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, best
moeilijk, want de getuige van de bruidegom is
niemand minder dan de supersexy Ryan Murphy.
Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek
af - het brak haar hart, maar ze had geen keus waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en
duidelijk vastbesloten om haar alsnog te
veroveren! Ze doet enorm haar best om hem te
weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er
nog steeds niet in - maar door de blik in zijn ogen
smelt haar voornemen al snel als sneeuw voor de
zon...
Een Verstoord Bezoek (Een Lacey Doyle
Cozy Mystery—Boek 4) Fiona Grace
2021-01-18 "Zeer vermakelijk. Dit boek is een
aanrader voor de permanente bibliotheek van
elke lezer die een goed geschreven mysterie,
met een aantal onverwachte wendingen en een
intelligent plot, kan waarderen. Je zult niet
teleurgesteld zijn. Een uitstekende manier om
een koud weekend door te brengen!” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (over Moord in
het Landhuis) EEN VERSTOORD BEZOEK (EEN
LACEY DOYLE COZY MYSTERY—BOEK 4) is het
vierde boek in een charmante nieuwe cozy
mystery serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, 39
jaar oud en net gescheiden, heeft een drastische
stap genomen: ze heeft haar snelle leven in New
York City achter zich gelaten en zich gevestigd in
het schilderachtige kuststadje Wilfordshire. Het is
zomer en Lacey is verrukt als haar vriend, de
plaatselijke banketbakker, haar verrast met een
romantisch weekendje weg in een van de
nabijgelegen kuststadjes. Ze kan haar geliefde
hond meenemen en lekker op antiekjacht gaan.
Maar er volgt een nog grotere verrassing voor
Lacey wanneer haar familie uit New York ineens
onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee
willen! Alles gaat mis wanneer Lacey in het
nabijgelegen stadje verwikkeld raakt in een
moordzaak. Haar reputatie staat op het spel en
zij is misschien wel de enige die de moord kan
oplossen. Boek #5 in de serie is binnenkort
beschikbaar!
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