The Handfasted Wife Carol Mcgrath
Right here, we have countless books The Handfasted Wife Carol Mcgrath and collections to check out. We additionally offer
variant types and then type of the books to browse. The up to standard book, fiction, history, novel, scientific research, as skillfully as
various supplementary sorts of books are readily welcoming here.
As this The Handfasted Wife Carol Mcgrath, it ends stirring physical one of the favored book The Handfasted Wife Carol Mcgrath
collections that we have. This is why you remain in the best website to see the unbelievable books to have.

McGrath? Don't miss THE SILKEN ROSE, starring one of the
most fierce and courageous forgotten queens of England! AND
COMING IN APRIL 2022: DISCOVER THE STONE ROSE: THE
SUMPTUOUS AND GRIPPING NEW NOVEL FROM CAROL
McGRATH AVAILABLE FOR PREORDER NOW!
The Stolen Crown Carol McGrath 2023-05-18 When Princess
Matilda is eighteen years old, tragedy strikes the royal family,
and she becomes the only child of the king of England - the de
facto heir to the throne. As her dying father persuades the barons
to pledge allegiance to her, Matilda returns to England - but the
lords and clergy do not like an independent woman. And Matilda
is nothing if not headstrong . . . When the old king dies, the
country is plunged into instant chaos. So begins a fierce battle
between cousins that will go down in history as a time called 'The
Anarchy'. And Matilda must race across England, evading capture
until she can demand the crown . . .
De leeuw van Cairo Scott Oden 2011-10-07 Caïro, 1167 voor
Christus. Aan de oevers van de rivier de Nijl, vanuit een paleis
van goud en lapis lazuli, regeert Kalief Fatimid al Hadid over een
uiteenvallend rijk. In de schaduw van de Grijze Moskee
verdringen generaals en emirs elkaar voor een positie in de
hofhouding van de machtige grootvizier, en in de overvolle Souk
heerst moord en terreur om iedere vorm van oppositie het
zwijgen op te leggen. Het verdeelde Egypte bloedt en de geur
ervan trekt vijanden aan als haaien. De dreiging komt zowel van
binnen als van buiten de grenzen. De Kalief van Caïro heeft een
onverwachte handlanger: een oude man die leeft op een plaats
waar zelfs adelaars niet durven te komen. Hij heet Shaykh alJabal, alias de Oude Man op de Berg, en hij bezit de ultieme
macht over leven en dood. Hij stuurt de Kalief zijn geheime
wapen: een huurmoordenaar. Het is slechts één man, maar zijn
veelzeggende bijnaam is de Emir van het Mes
The Silken Rose Carol McGrath 2020-04-02 They called her the
She-Wolf From Provence. She'd shape the destiny of England ...
Fans of Alison Weir, Anne O'Brien and Philippa Gregory, will
devour this compelling new novel, starring one of English
history's most fierce and courageous forgotten heroines!
'Powerful, gripping and beautifully told' - Kate Furnivall, author of
The Liberation 'A feast for the senses and highly recommended' Deborah Swift, author of Pleasing Mr Pepys 'Well-researched . . .
Fascinating' - Joanna Courtney READERS LOVE THE SILKEN
ROSE! ***** 'Stunning start to a new series of She-Wolf Queens'
***** 'Spectacular . . . I will recommend this first part of her new
trilogy to everyone' ***** 'Fabulous . . . A lovely, highly
researched tale' ***** 'Exceptionally well-written . . . From the
first page I was totally caught up in the story' 1236. Ailenor of
Provence, cultured and intelligent, is only thirteen when she
meets her new husband, Henry III of England. A foreign and
friendless princess in a strange land she is determined to please
him. And she knows that when the times comes she must provide
an heir, to secure the throne against those who would snatch it
away. Rosalind, a commoner skilled in the arts of needlework and
embroidery, catches the young queen's attention and a friendship
blossoms. But she is unprepared for the dangerous ramifications
of winning the queen's favour ... As closeness, and soon love,
develops between Ailenor and Henry, so too does her influence on
her husband and her power at court. As France and Wales
provide constant threat, and England's barons increasingly resent
her influence, Ailenor must learn to be ruthless. Who should she
encourage her husband to favour? Who can she trust? Caught in a
web of treachery and deceit, her choices will define the fate of
England. To protect her close friends, and her beloved children,
Ailenor, the She-Wolf from Provence, would do, and endure,

Sex and Sexuality in Tudor England Carol McGrath 2022-03-08
The Tudor period has long gripped our imaginations. Because we
have consumed so many costume dramas on TV and film, read so
many histories, factual or romanticized, we think we know how
this society operated. We know they did romance but how did
they do sex? In this affectionate, informative and fascinating look
at sex and sexuality in Tudor times, author Carol McGrath peeks
beneath the bedsheets of late fifteenth- and early sixteenthcentury England to offer a genuine understanding of the romantic
and sexual habits of our Tudor ancestors. Find out the truth about
swiving, bawds, shaking the sheets and the deed of
darkness'. Discover the infamous indiscretions and scandals, feast
day rituals, the Southwark Stews, and even city streets whose
names indicated their use for sexual pleasure. Explore Tudor
fashion: the codpiece, slashed hose and doublets, womens
layered dressing with partlets, overgowns and stomachers laced
tightly in place. What was the Church view on morality,
witchcraft and the female body? On which days could married
couples indulge in sex and why? How were same sex relationships
perceived? How common was adultery? How did they deal with
contraception and how did Tudors attempt to cure venereal
disease? And how did people bend and ignore all these rules?
De bekeerlinge Stefan Hertmans 2016-10-06 In een klein dorp
in de Provence wordt sinds mensenheugenis over een pogrom en
een verborgen schat gesproken. Eind negentiende eeuw vindt
men in een synagoge in Caïro een hoeveelheid opzienbarende
joodse documenten. Stefan Hertmans ontdekt de sporen van een
voorname christelijke jonkvrouw uit de elfde eeuw, die haar leven
vergooide uit liefde voor een joodse jongen. Hij gaat letterlijk
achter deze vrouw aan, die samen met haar verboden liefde op de
vlucht slaat en een duizelingwekkende tocht aflegt, opgejaagd
door alles en iedereen.
Sisi Allison Pataki 2016-10-17 Ze is een van de mooiste vrouwen
ter wereld. Iedereen noemt haar Sisi. Op haar zestiende trouwt ze
met keizer Frans Jozef I van Oostenrijk. In Wenen gonst het in het
paleis van de geruchten en intriges. Sisi ervaart zowel haar
huwelijk als het strenge hofprotocol als verstikkend. Ze vindt
troost op haar landgoed buiten Boedapest. Daar rijdt ze paard en
geniet van het gezelschap van graaf Andrassy. Tot ze door
tragisch nieuws gedwongen wordt terug te keren naar Wenen.
The Betrothed Sister Carol McGrath 2015-10-22 'The Betrothed
Sister is like one of its own rich embroideries, cut from the cloth
of history and stitched with strange and passionate lives' EMMA
DARWIN The final instalment in Carol McGrath's captivating The
Daughters of Hastings trilogy! 'This is a brilliantly crafted novel
by an author who allows readers to build considerable empathy
with the characters' 5* Reader review '... full of fascinating period
detail. The story is gripping and the characters are well drawn
and interesting... cannot recommend them highly enough' 5*
Reader review 'Another excellent historical novel from this
author' 5* Reader review 'This is a brilliant story about the
strength of women who we have seldom heard of' 5* Reader
review 'Fascinating and very enjoyable and interesting' 5* Reader
review _____________________________ September 1068. Thea, also
known as Gytha, the elder daughter of King Harold II, travels
with her brothers and grandmother into exile carrying revenge in
her heart. She is soon betrothed to a prince of Kiev. Will her
betrothal and marriage bring her happiness, as she confronts
enemies from inside and outside Russian territories? Will she
prove herself the courageous princess she surely is, win her
princely husband's respect and establish her independence in a
society protective towards its women? Love the novels of Carol
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1/5

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

anything ... AND DISCOVER THE STONE ROSE: THE
SUMPTUOUS AND GRIPPING NEW NOVEL FROM CAROL
MCGRATH COMING APRIL 2022: AVAILABLE FOR PREORDER
NOW!
The Damask Rose Carol McGrath 2021-04-15 'You lay hands on
a princess of the realm? It is treason.' 'But this princess disobeys
her King. Treason indeed.' A beloved wife. A hated queen. A
journey to her destiny . . . If you love JOANNA COURTNEY,
ELIZABETH CHADWICK and PHILIPPA GREGORY, you'll devour
the highly-anticipated second novel in Carol McGrath's SHEWOLVES Trilogy! * 'Fascinating . . . Brings to life one of the most
determined and remarkable queens of the medieval world' K. J.
MAITLAND, author of The Drowned City * 'Completely engrossed
me from the start . . . A wonderful read' NICOLA CORNICK,
author of The Forgotten Sister 1266. Eleanor of Castile, adored
wife of the Crown Prince of England, is still only a princess when
she is held hostage in the brutal Baron's Rebellion, and her baby
daughter dies. Scarred by privation, a bitter Eleanor swears
revenge on those who would harm her family - and vows never to
let herself be vulnerable again. As she rises to become Queen,
Eleanor keeps Olwen - a trusted herbalist, who tried to save her
daughter - by her side. But it is dangerous to be friendless in a
royal household, and as the court sets out on crusade, Olwen and
Eleanor discover that the true battle for Europe may not be a
matter of swords and lances, but one fanned by whispers and
spies . . . *'Vibrant, enticing and with fascinating detail. . . . It
held me gripped from beginning to end' ALEXANDRA WALSH,
author of The Marquess House Trilogy * 'Excels at sweeping the
reader away on an engrossing journey . . . Great storytelling and
superb research' JANE JOHNSON, author of Court of Lions *
'Shines a true light on the gripping tale of Eleanor of Castile, the
love of Edward I's life' SARA COCKERILL, author of Eleanor of
Aquitaine: Queen of France and England, Mother of Empires *
'Pulls from the pages of history Eleanor of Castile: queen,
business woman and true partner to one of England's most
forceful kings' CRYSSA BAZOS, author of Severed Knot AND
DISCOVER THE STONE ROSE: THE SUMPTUOUS AND
GRIPPING NEW NOVEL FROM CAROL McGRATH. COMING
APRIL 2022: AVAILABLE FOR PREORDER NOW!
Ketterij S.J. Parris 2010-04-05 Engeland, 1583. Elizabeth I zit al
25 jaar op de troon, maar wordt geplaagd door katholieke
samenzweringen om haar te vermoorden en Engeland te doen
terugkeren naar Rome complotten die rijpen in de Europese
ambassades en de fel paapse universiteit van Oxford. Giordano
Bruno afvallige monnik, dichter, wetenschapper en magiër
arriveert in Londen, op de vlucht voor de inquisitie vanwege
beschuldigingen van ketterij. Bruno gelooft dat de aarde om de
zon draait, en dat het universum oneindig is en vol zit met
onontdekte werelden. Dat is genoeg om hem te doen branden op
een staak. In Engeland zoekt hij een boek met oeroude
waarheden, waarvan hij gelooft dat het een eind zal maken aan
de religieuze oorlogen en de manier waarop de mensheid over
God denkt voor altijd zal veranderen. Bruno gerekruteerd door
Elizabeths spionnenmeester, sir Francis Walsingham, en
undercover naar Oxford gestuurd. Als Bruno een patroon ontdekt
in een serie gruwelijke moorden, vermoedt hij dat de moordenaar
een boodschap probeert te sturen, maar wat en aan wie? Zijn de
doden slachtoffers of martelaren? Op jacht naar de killer in de
beschaduwde kloostergangen van de colleges en de
achterbuurten van Oxford, ontdekt Bruno dat zelfs de meest wijze
mannen soms waarheid en ketterij niet kunnen onderscheiden.
De duivelse koningin Jeanne Kalogridis 2010-10-11 Het
meeslepende verhaal van een sterke vrouw, een politiek dier met
maar één blinde vlek: de onvoorwaardelijke liefde voor haar
kinderen. Geen vrouw is in haar leven zozeer belasterd als
Catharina de Medici. Geboren in 1519 in het geslacht van de De
Medici's, de beroemde Florentijnse familie van machthebbers,
wordt ze al op jonge leeftijd betrokken bij allerlei politieke
machinaties. Ze wordt gevangengezet door vijanden van de
familie en uitgehuwelijkt aan een prins, die later koning Hendrik
II van Frankrijk wordt. Haar rol als koningin is omstreden: was
Catharina een koude, meedogenloze moordenares of juist de
meest competente monarch die Frankrijk heeft gekend? Jeanne
Kalogridis studeerde Russisch en microbiologie. Voordat ze
fulltime ging schrijven heeft ze in Washington acht jaar
the-handfasted-wife-carol-mcgrath

lesgegeven in 'Engels als tweede taal'. De duivelse koningin is
haar tweede roman die in het Nederlands verschijnt. Eerder
publiceerde ze Het portret van Mona Lisa.
Old English Medievalism Rachel A. Fletcher 2022-11-22 An
exploration across thirteen essays by critics, translators and
creative writers on the modern-day afterlives of Old English,
delving into how it has been transplanted and recreated in the
twentieth and twenty-first centuries.
De laatste tempelridder Michael Jecks 2013-07-30 Na twee jaar
van overvloedige regenval en misoogsten maken roversbenden
het platteland van Devonshire onveilig. De baljuw van Lydford
Castle staat machteloos. Als op een dag het verkoolde lijk van
Harold Brewer wordt gevonden, ziet hij geen aanleiding om te
denken aan moord. Maar sir Baldwin denkt er anders over. Hij
gaat op onderzoek uit en al snel stapelen de bewijzen van moord
zich op. En dan wordt er nog een tweede afschuwelijke moord
gepleegd In zijn reeks misdaadromans rond sir Baldwin en Simon
Puttock weet Michael Jecks een spannend plot te combineren met
een levendige beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland.
Spanning voor thriller- en fantasy liefhebbers! Lees meer over sir
Baldwin en Simon: De laatste tempelridder, De heks van Wefford,
De gehangene van Dartmoor, Het mooie lijk, Het lijk zonder
hoofd, Het zevende gebod, Moord in het klooster en De dood van
de erfgenaam.
De tweede vrouw Gill Paul 2018-03-06 Twee vrouwen die het
koningshuis op de proef stellen. Gescheiden door de tijd.
Verbonden door een geheim... 1911. Op vijftienjarige leeftijd
ontmoeten Mary Kirk en de ontembare Wallis Warfield elkaar op
een zomerkamp. Hun vriendschap zal gebroken harten, lange
afstanden en de vele restricties van het Britse koningshuis
overleven, totdat zij ten onder gaat door één onvergeeflijk
verraad. 1997. Rachels romantische vakantie met haar verloofde,
in Parijs, wordt tragisch onderbroken wanneer de auto voor hen
crasht. In die auto zat prinses Diana. Eenmaal thuis in Brighton
kan Rachel het ongeluk niet loslaten. Ze raakt gefascineerd door
het feit dat Diana de laatste uren voor haar dood op bezoek was
in het huis van Wallis Simpson, Barones van Windsor. Dan
ontdekt Rachel een connectie met Wallis, die haar leidt naar de
waarheid achter een schandaal dat de wereld schokte...
Tijgers in de nacht Fiona McFarlane 2014-06-16 De 75-jarige
weduwe Ruth woont alleen aan de Australische westkust. Haar
twee zoons wonen ver weg, en in haar afgelegen strandhuis
probeert ze de laatste jaren van haar leven zinvol door te
brengen. Op een ochtend wordt Ruth angstig wakker. Ze is ervan
overtuigd dat er een tijger in haar huis rondsluipt. Dan krijgt ze
totaal onverwacht bezoek van een exotische vrouw die beweert
namens de regering voor haar te komen zorgen. Deze Frida weet
met haar kordate optreden en charme een plek te veroveren in
zowel Ruths hart als haar huis.Frida en de tijger: ze zijn er, en ze
gaan niet meer weg. Maar zijn ze wel wat ze lijken? Wie kan Ruth
vertrouwen? En kan ze zichzelf nog wel vertrouwen?Beschreven
door de ogen van Ruth geeft Tijgers in de nacht een
bloedstollende en tegelijkertijd ontroerende inkijk in het leven
van een vrouw die op zoek is naar houvast en liefde.
Het jaar dat de wereld op zijn kop stond Clare Furniss 2014-10-28
Pearl is 15 als haar moeder overlijdt bij de geboorte van haar
halfzusje. Dit is haar hartverscheurende, soms ook grappige
verslag van het eerste jaar na haar moeders dood â een jaar
waarin ze rouwt, woedend is op het lot en de wereld, haar
babyzusje moet leren accepteren, voor het eerst verliefd wordt,
en langzaam maar zeker zichzelf terugvindt â met vallen en
opstaan.
De andere typiste Suzanne Rindell 2013-06-07 New York, 1922.
Rose Baker werkt als typiste bij de politie. Vaak is ze de enige
aanwezige vrouw tijdens verhoren en ook al moet ze een keur aan
gruwelijke details aanhoren, zodra ze de ondervraagruimte
verlaat, behoort ze weer tot het zwakke geslacht. Maar de tijden
veranderen. Vrouwen knippen hun haar kort, roken in het
openbaar en schudden de Victoriaanse omgangsregels van zich
af. Zo niet de preutse Rose. Waar de meeste vrouwen zich
proberen te bevrijden, houdt zij juist vast aan het ouderwetse
beeld van de bescheiden, verzorgende vrouw. Als er een nieuwe
typiste op het bureau, laat Rose zich door deze mooie,
vooruitstrevende Odalie meenemen naar de clandestiene
nachtclubs waar deze zich thuisvoelt. Rose ́ fascinatie voor Odalie
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verandert achter al snel in een obsessie die ze misschien nooit
meer te boven zal komen. De andere typiste is een origineel
portret van een getroebleerde vrouw en een tumultueuze tijd
waarin de rol van de vrouw voorgoed veranderde.
Het drievoudig verbond Conn Iggulden 2015-03-02 De twee
machtigste families van Engeland staan lijnrecht tegenover elkaar
1454: koning Henry VI leeft in ballingschap op kasteel Windsor
en hij is al meer dan een jaar geveld door ziekte. Richard, de
hertog van York, maakt misbruik van de situatie en probeert zijn
invloed in het koninkrijk te vergroten. Met de graven van
Salisbury en Warwick vormt hij een formidabele drie-eenheid.
Samen strijden ze tegen eenieder die het waagt op te komen voor
koning Henry en zijn vrouw, koningin Marguerite van Anjou. Als
de koning echter onverwacht beter wordt en zijn troon opeist,
barst er een machtsstrijd los. Deze strijd, tussen de huizen
Lancaster en York, leidt onvermijdelijk tot een oorlog die
Engeland zal verscheuren... Conn Iggulden is een van de
succesvolste schrijvers van historische fictie. De Rozenoorlogen,
de oorlog tussen de huizen York en Lancaster, vormden eveneens
de inspiratie voor de serie Game of Thrones. Iggulden woont in
Hertfordshire met zijn vrouw en kinderen. ‘Meesterlijk geplot en
verteld.’ The Times Het drievoudig verbond is het tweede deel
van de fenomenale serie De Rozenoorlogen, waarin twee families
Engeland in een gruwelijke burgeroorlog doen belanden die
dertig jaar zal duren. Een sensationele, niet te missen serie voor
de liefhebbers van Game of Thrones en opwindende, historische
verhalen.
Zomer in Carrick Park Kirsty Ferry 2019-06-01 Een
hartverwarmende feelgood voor de fans van Marian Keyes Een
zomerse trouwerij. Vijftig cupcakes. En een man die ze nooit
meer zou zien, dacht ze... Als Joel Leicester het hotel binnenloopt
waar Rosa Tempest werkt, kan ze haar ogen bijna niet geloven.
Van alle hotels in heel noordelijk Yorkshire, moet juist de man die
haar hart heeft gebroken, Carrick Park binnen wandelen. De
laatste keer dat Rosa Joel zag, was toen ze na een doldwaze
vakantie voor zijn voordeur stonden en werden begroet door een
vrouw die beweerde zijn verloofde te zijn. Rosa is toen niet blijven
hangen om Joels kant van het verhaal te horen. En nu, zes jaar
later, heeft het lot dus een onaangename verrassing voor haar in
petto. Want de toch al desastreuze trouwerij op Carrick Park kan
namelijk alleen worden gered als Rosa en Joel met elkaar
samenwerken.
Gods werelddeel / druk 1 Philip Jenkins 2010-09 Verhandeling
over de toekomst van christendom en islam in een snel
veranderend Europa.
Het gezelschap van leugenaars Karen Maitland 2009-09-01
Midden op een marktplein valt een man neer. De mensen om hem
heen schrikken terug als ze zijn verminkingen zien. Wat ze
onmogelijk achtten, is gebeurd: de pest is naar Engeland
gekomen. De stedelingen raken in paniek en vluchten weg.
Tijdens de vlucht worden negen mensen tot elkaar veroordeeld.
De verhalen die zij vertellen zijn onbetrouwbaar, de enige die de
waarheid lijkt te spreken is het kind Narigorm, maar haar
gruwelijke voorspellingen houden iedereen op afstand.
Ondertussen rukt de pest van alle kanten op. De angst en het
wantrouwen zijn groot en de onderlinge verhoudingen worden
nog grimmiger wanneer een van hen dood wordt aangetroffen.
Bevindt het kwaad zich ook in hun midden?
De nacht van de vogels Kate Mosse 2015-05-15 Sussex, 1912.
Een kustgebied in de ban van storm en springtij, waar bijgeloof
nog een grote rol speelt. Constantia Gifford is zeventien en woont
met haar vader in hun vervallen landhuis, tussen de schamele
resten van zijn voormalige museum vol opgezette dieren. Zijn
ambacht is uit de tijd geraakt en Gifford is een onsympathieke,
verbitterde man geworden. Volgens lokale folklore is één nacht
per jaar op het kerkhof te zien wie er zal sterven. Bij de eerste
slag van de kerkklok richten alle blikken zich op de kerk.
Niemand ziet dat er een stuk steen opgeraapt wordt. Als de
laatste slag wegsterft, ligt er een vrouw dood op de grond. Als
Constantia probeert uit te vinden wie de moordenaar is, wordt ze
zelf als verdachte aangemerkt. Is ze een slachtoffer van de
omstandigheden of zijn er duistere krachten aan het werk? En
welk geheim ligt er in het huis verborgen, tussen de stolpen van
Giffords werkplaats?
Het meisje in de brief Emily Gunnis 2018-10-16 1956.
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Tienermeisje Ivy Jenkins raakt zwanger. Een grotere schande
bestaat er niet, en ze wordt naar St. Margaret’s gestuurd, een kil,
door nonnen geleid tehuis voor ongetrouwde moeders. Haar baby
wordt tegen haar wil ter adoptie aangeboden. Ivy zelf zal St.
Margaret’s nooit meer verlaten. Heden. De jonge journaliste
Samantha Harper krijgt een oude brief in handen waarin een
meisje smeekt om gered te worden uit St. Margaret’s, voor het te
laat is. Het tragische verhaal laat Sam maar niet los. Wanneer ze
wat dieper gaat graven, stuit ze op een reeks onverklaarbare
overlijdensgevallen, die allemaal iets met St. Margaret’s te maken
lijken te hebben. Aangezien het oude pand op het punt staat te
worden afgebroken, wordt het voor Sam een race tegen de klok
om een zestig jaar oud geheim te ontrafelen voordat de waarheid
voorgoed verloren gaat... Over Het meisje in de brief 'Een verhaal
dat je kippenvel bezorgt, niet loslaat en leest als een thriller.' –
Nederlands Dagblad
Gevangen in tweestrijd Diana Hamilton 2011-12-06 Zijn hele
leven lang wordt Francesco achtervolgd door op geld beluste
vrouwen. De enige plek waar hij zichzelf kan zijn, is zijn
buitenhuis op een Italiaans eiland. Juist daar ontmoet hij Anna mooi en onschuldig - die geen weet lijkt te hebben van zijn
rijkdom. Hij valt als een blok voor haar, maar wanneer blijkt dat
haar vader wel degelijk op de hoogte is van zijn fortuin en hem
probeert te chanteren, verbreekt hij elk contact. Zeven maanden
later doet hij een verbijsterende ontdekking...
Londen Edward Rutherfurd 2015-05-28 Met het boek ‘Londen’
maak je een historische stedentrip vanaf de bank! Londen heeft
een fascinerende ontstaansgeschiedenis, en Rutherfurd neemt de
lezer mee in een geromantiseerde geschiedenis van de stad door
de eeuwen heen. ‘Londen’ begint met de strijd van de Kelten
tegen de Romeinen in 54 na Chr. en eindigt in onze tijd. Alle
verhaallijnen zijn verbonden door vier families. Zo werkt in 251
een jong Romeins staatsburger van Keltische afkomst in
Londinium als valsemunter. Van een van zijn nakomelingen wordt
in 604 het leven gered door een edelvrouw. In 1357 wordt de
rijke koopman Gilbert Bull samen met Geoffrey Chaucer
peetvader van een vondeling, die later het leven van zijn dochter
redt en daarom met haar mag trouwen. De vrouw van een van
hun nakomelingen raakt door haar broers betrokken bij de
huwelijksperikelen van Hendrik VIII en zo verder. Door de
kleurrijke hoofdpersonen wordt de stad in elke tijdsperiode tot
leven gebracht. Gebonden editie met leeslint. 'Londen maakt
geschiedenis leuk, met spanning, avontuur en gepassioneerde
verhalen over liefde en oorlog.’ The Times 'Edward Rutherfurd
verweeft de belangrijke historische gebeurtenissen van Engeland
in zijn roman. Met een ongelooflijk resultaat.’ The New York
Times ‘Deze boeiende roman is een ambitieuze, heel geslaagde
tour de force, waarin zowel de mensen in hun tijd als de reële
ontwikkelingen in de geschiedenis van Londen meeslepend
worden beschreven.’ NBD Biblion Edward Rutherfurd is de
auteur van een groot aantal omvangrijke historische romans, o.a.
‘New York’ en ‘Parijs’. Zijn boeken zijn vertaald in meer dan
twintig talen. Voor zijn werk ontving hij inmiddels vele
internationale prijzen.
The Damask Rose Carol McGrath 2021-04-15 1266. Eleanor of
Castile, adored wife of the Crown Prince of England, is still only a
princess when she is held hostage in the brutal Baron's Rebellion,
and her baby daughter dies. Scarred by privation, a bitter Eleanor
swears revenge on those who would harm her family - and vows
never to let herself be vulnerable again. As she rises to become
Queen, Eleanor keeps Olwen - a trusted herbalist, who tried to
save her daughter - by her side. But it is dangerous to be
friendless in a royal household, and as the court sets out on
crusade, Olwen and Eleanor discover that the true battle for
Europe may not be a matter of swords and lances, but one fanned
by whispers and spies . . ., ,
De Ashford-affaire Lauren Willig 2019-07-12 'De Ashford-affaire is
een traktatie. Het verhaal sleept je mee in de levens van drie
generaties in één familie met een ingrijpend geheim. Lauren
Willig spint een web van lust, macht en verlies.' - Kate Alcott,
New York Times-bestsellerauteur Als advocaat in Manhattan
heeft Clementine Evans bijna alles bereikt wat ze wilde. Totdat
haar lange uren op kantoor hun tol eisen en zij single wordt op
34-jarige leeftijd. Als haar familie bijeenkomt voor de 99e
verjaardag van haar oma Addie, laat een familielid iets vallen over
3/5

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

een lang verborgen familiegeheim. Clementine begint een
zoektocht die haar leven al snel drastisch zal veranderen. Oma
Addie groeide op in het Engelse landhuis Ashford Park tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Hier werd ze met haar mooie en extroverte
nichtje Bea grootgebracht door haar aristocratische oom en
tante. Addie en Bea zijn elkaars tegenpolen, maar closer dan
zussen. Dan vertrekt Bea met haar man naar Kenia en als Addie
haar daar bezoekt is alles anders. Er blijkt iets ergs te zijn
gebeurd dat de vrouwen niet met elkaar kunnen delen. Hun
sterke band wordt hevig op de proef gesteld.
The Stone Rose Carol McGrath 2022-04-21 The sweeping third
instalment of Carol McGrath's acclaimed She-Wolves Trilogy: the
gripping series exploring the tumultous lives and loves of three
queens of England - and of three women who lived in their
shadow. Based on an extraordinary true story, The Stone Rose
traces the life of fierce, self-destructive Eleanor of Aquitaine, and
a female stonemason in her service, in an era shaped by powerful
women.
Wonden van eer Anthony Riches 2013-12-14 Anthony Riches,
Wonden van eer `Dit is snelle, pakkende fictie om de hele nacht
door te lezen.' Conn Iggulden Marcus Valerius Aquila is nog maar
net aangekomen in Brittannië als hij moet rennen voor zijn leven.
Hij is namelijk door de machtswellustige keizer Commodus
veroordeeld tot een oneervolle dood. Zijn plan is om een nieuwe
identiteit aan te nemen, te dienen in een obscuur regiment bij de
Muur van Hadrianus en zich schuil te houden, in de hoop op
gerechtigheid. Maar dan komt er een barbarenleger vanuit de
woestenij ten noorden van de Muur opzetten en moet Marcus
bewijzen dat hij sterk genoeg is om een leger te leiden in een
brute oorlog tegen een genadeloze vijand. Wonden van eer is het
verhaal van een jonge strijder in het hardste en succesvolste
leger van de klassieke oudheid. `Steekt overal met kop en
schouders bovenuit... Levendige personages voeren hun strijd
rond de noordelijke grens met een zeldzame combinatie van
precieze details en rauwe emotie.' Manda Scott Anthony Riches
studeerde militaire geschiedenis aan de universiteit van
Manchester.
1066 Turned Upside Down Joanna Courtney 2018-11-26 Ever
wondered what might have happened if William the Conqueror
had been beaten at Hastings? Or if Harald Hardrada had won at
Stamford Bridge? Then here is the perfect set of stories for you.
‘1066 Turned Upside Down’ explores a variety of ways in which
the momentous year of 1066 could have played out differently.
De vloek Thomas Keneally 1987 Een Australïer komt in contact
met ballingen uit een Baltisch staatje, waardoor zijn leven
grondig verandert.
De overwinning van de adelaar Simon Scarrow 2013-12-05 43
n.Chr.: centurio Marco trekt met het Tweede Legioen op tegen de
Brittanniërs. Al snel stuiten ze op de eerste hindernis: een brede
rivier met op de andere oever versterkingen waarachter de
barbaren zich verschanst hebben. De Brittanniërs compenseren
hun primitieve strijdwijze met een ongelooflijke moed en
onverzettelijkheid. Samen met zijn tweede man Cato staat Marco
voor de steeds moeilijkere taak de Brittanniërs zo snel mogelijk te
verslaan. Het echte gevaar komt echter uit een andere,
onverwachte hoek. De bloedige strijd tegen de dappere barbaren,
de tegenslag die Cato en Marco ondervinden en de op de
achtergrond slepende samenzweringen maken ook het tweede
deel uit de Adelaar-reeks bloedstollend spannend.
De fruitplukker Ruth Rendell 2009-10-28 De rust in het
pittoreske plaatsje Flagford wordt ernstig verstoord wanneer er
een lijk wordt gevonden. Begraven in de vruchtbare truffelgrond
van het dorp. Inspecteur Wexford en zijn team worden op de zaak
gezet. Tijdens het onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer
en de toedracht van diens dood, stuiten ze op een tweede lijk in
de kelder van een verlaten huis. De twee zaken lijken niets met
elkaar te maken te hebben. Maar hoe verder Wexford met zijn
onderzoek komt, des te vreemder sommige inwoners van Flagford
zich gaan gedragen. Hebben ze iets te verbergen?
Mistress Cromwell Carol McGrath 2020-06-25 "One of my
favourite Tudor set books . . . A wonderfully vivid read." Nicola
Cornick Young widow Elizabeth Williams is determined to make a
success of the business she inherited from her merchant father.
But an independent woman draws the wrong kind of attention,
and Elizabeth soon realises she has enemies - enemies who know
the-handfasted-wife-carol-mcgrath

the dark truth about her dead husband. Happiness arrives when
Elizabeth meets rapidly rising lawyer, Thomas Cromwell. Their
marriage begins in mutual love and respect - but it isn't easy
being the wife of an ambitious courtier in Henry VIII's London.
The city is both merciless and filled with temptation, and
Elizabeth soon realises she must take care in the life she has
chosen . . . or risk losing everything. Acclaim for Mistress
Cromwell: 'A delicious frisson of danger slithers through every
page of the book. Enthralling.' Karen Maitland 'A delicate and
detailed portrayal, absolutely beautifully done. Captivating.'
Suzannah Dunn 'Rich, vivid and immersive, an enthralling story of
the turbulent Tudor era.' Nicola Cornick
The Stone Rose Carol McGrath 2022-04-21 'A real tour de force of
gripping writing, rich historical detail and complex, fascinating
characters. Superb!' NICOLA CORNICK on The Stone Rose
_________________ EARLY READERS ARE GRIPPED BY THE
STONE ROSE! * 'Springs to vivid life for the reader . . . A
compulsive read' ANNE O'BRIEN * 'An enticing and intriguing
tale of a woman who is driven to desperate and ruthless lengths
to protect those she loves' ALEXANDRA WALSH * 'Carol McGrath
really got into Isabella's head . . . Enlightening' SHARON
BENNETT CONNOLLY * 'Bold and compelling' JENNY BARDEN *
'A novel that's a definite page-turner' LIZ HARRIS
_________________ London, 1350. Agnes, daughter of a stonemason,
is struggling to keep her father's trade in a city decimated by
plague. And then she receives a mysterious message from the
disgraced Queen Isabella: mother of King Edward III, and widow
of Edward II. Isabella has a task that only Agnes can fulfil. She
wants her truth to be told. Much has been whispered of the
conflicts in Isabella and Edward's marriage. Her greed and
warmongering. His unspoken love for male favourites. But as
Agnes listens to Isabella, she learns that she can be of help to the
queen - but can either woman choose independence, follow her
own desires, and survive? The sweeping third instalment of Carol
McGrath's acclaimed She-Wolves Trilogy: the gripping series
exploring the tumultous lives and loves of three queens of
England - and of three women who lived in their shadow. Based
on the extraordinary true story of the female stonemason who
carved a queen's tomb!
The Handfasted Wife Carol McGrath 2013-05-02 'Moving, and
vastly informative, a real page turner of a historical novel' FAY
WELDON The first instalment in Carol McGrath's captivating The
Daughters of Hastings trilogy! 'This novel is a marvellous mixture
of historical fact and imagination... I would heartily recommend
this delightful novel. I couldn't put it down' 5* Reader review
'This is a beautifully crafted book which has been meticulously
researched' 5* Reader review 'Fiction and history are woven
together almost seamlessly' 5* Reader review 'I found it an
engaging book and I wanted to keep reading' 5* Reader review 'A
real page turner thanks to great characterisation' 5* Reader
review _____________________________ An adventure story of love,
loss, survival and reconciliation . . . The Handfasted Wife is the
story of the Norman Conquest from the perspective of Edith
(Elditha) Swanneck, Harold's common-law wife. She is set aside
for a political marriage when Harold becomes king in 1066.
Determined to protect her children's destinies and control her
economic future, she is taken to William's camp when her estate
is sacked on the eve of the Battle of Hastings. She later identifies
Harold's body on the battlefield and her youngest son becomes a
Norman hostage. Elditha avoids an arranged marriage with a
Breton knight by which her son might or might not be given into
his care. She makes her own choice and sets out through strifetorn England to seek help from her sons in Dublin. However,
events again overtake her. Harold's mother, Gytha, holds up in
her city of Exeter with other aristocratic women, including
Elditha's eldest daughter. The girl is at risk, drawing Elditha back
to Exeter and resistance. Initially supported by Exeter's burghers
the women withstand William's siege. However, after three
horrific weeks they negotiate exile and the removal of their
treasure. Elditha takes sanctuary in a convent where eventually
she is reunited with her hostage son. Love the novels of Carol
McGrath? Don't miss THE SILKEN ROSE, starring one of the
most fierce and courageous forgotten queens of England! AND
COMING IN APRIL 2022: DISCOVER THE STONE ROSE: THE
SUMPTUOUS AND GRIPPING NEW NOVEL FROM CAROL
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McGRATH AVAILABLE FOR PREORDER NOW!
The Swan-Daughter Carol McGrath 2014-12-16 'A wise and
lyrical evocation of the lives of women in the aftermath of the
Norman Conquest... A captivating read' SARAH BOWER The
second instalment in Carol McGrath's captivating The Daughters
of Hastings trilogy! 'You'll want to read the others in the series,
they are so well-written and researched' 5* Reader review 'Once
again brilliant exciting riveting colourful history in an informative
way mixed with factual areas' 5* Reader review 'It is a very wellspun story, written in a style which made the book hard to put
down' 5* Reader review 'What a great read!' 5* Reader review
'Thoroughly enjoyable and keeps you interested' 5* Reader
review _____________________________ A marriage made in Heaven,
or Hell? 1075 and Dowager Queen Edith has died. Her niece
Gunnhild longs to leave Wilton Abbey but is her suitor Breton
knight Count Alain of Richmond interested in her inheritance as
the daughter of King Harold and Edith Swan-Neck, or does he
love her for herself? Is her own love for Count Alain an enduring
love or has she made a terrible mistake? The Swan Daughter is
woven around a true 11th century tale of elopement, love and
courage. Love the novels of Carol McGrath? Don't miss THE
SILKEN ROSE, starring one of the most fierce and courageous
forgotten queens of England! AND COMING IN APRIL 2022:
DISCOVER THE STONE ROSE: THE SUMPTUOUS AND
GRIPPING NEW NOVEL FROM CAROL McGRATH AVAILABLE
FOR PREORDER NOW!
De vrouw die door het vuur ging Manda Scott 2016-06-01 Een
fascinerende pageturner met uiterst spannende plotwendingen
van een van de grootste verhalenvertellers van onze tijd Sommige
legenden sterven nooit... Iedereen kent het verhaal van de Maagd
van Orléans – het ongeletterde, gelovige boerenmeisje dat de
troepen van Frankrijk aanvoerde tegen de Engelsen, maar
uiteindelijk op de brandstapel eindigde. Nu is ze een
patroonheilige van Frankrijk. Net als de Franse gelovigen hebben
ook Franse nationalisten zich haar toegeëigend. Maar wie was ze
echt? In het hedendaagse Orléans woedt een vuile
verkiezingsstrijd. De kandidate van het Front National wordt
neergezet als de nieuwe ‘Maagd van Orleans’, die net als Jeanne
vecht tegen vreemde indringers. Het Front profiteert van een
serie branden die worden geclaimd door een volstrekt onbekende
islamitische groep. Als na de vierde aanslag een verkoold lichaam
wordt gevonden, moet politieinspecteur Inès Picault ook nog een
moord oplossen. Hun enige aanwijzing? De naam van een vrouw
die al meer dan 500 jaar dood is: Jeanne d’Arc. De pers over De
vrouw die door het vuur ging ‘Magnifiek. Een perfect boek om de
dag mee te beginnen.’ Daily Mail ‘Ingenieus geschreven en
heerlijk om te lezen.’ The Times ‘Heel mooi. Combineert twee
heerlijke elementen: thrillers en historische fictie.’ Daily Express
Blijf rustig Maile Meloy 2017-11-01 Blijf rustig van Maile Meloy is
een ijzersterke, psychologische thriller over de nachtmerrie van
iedere ouder: wat als je kind opeens verdwijnt? Voor de
liefhebbers van Paula Hawkins en Ruth Ware. In een opwelling
besluiten Liv en Nora met hun gezinnen op een cruise naar de
Cariben te gaan. De vakantie begint perfect: iedereen geniet van
de luxe op het schip en van het mooie weer. Maar tijdens een stop
in Costa Rica gaat het mis. De mannen gaan golfen, de vrouwen
naar het strand met de kinderen. Liv doezelt wat in de zon en
Nora flirt met de gids. En opeens zijn de kinderen weg... Een

the-handfasted-wife-carol-mcgrath

familiecrisis in een warm vakantieland die genadeloos onder je
huid kruipt. Wat zou jij doen? Meloy combineert een uitzonderlijk
schrijfniveau met een commerciële plot die klinkt als een klok.
Niet weg te leggen!
Uit de sleur Ruth Rendell 2014-07-01 Niemand deelt de zorgen
van meneer Parsons rondom de verdwijning van zijn vrouw.
Totdat ze twee dagen later in het bos gevonden wordt. Vermoord.
Er zijn geen getuigen en het slachtoffer stond bekend om haar
onbeduidende, saaie leven. Inspecteur Wexford heeft slechts één
aanwijzing: een lipstick die naast het lichaam gevonden werd. Om
de moordenaar te kunnen vinden, moet Wexford hard op zoek
naar een motief. Want wat hij niet begrijpt is hoe zo'n
onopvallende vrouw het slachtoffer kon worden van deze
gepassioneerde en gewelddadige misdaad. Uit de sleur (From
Doon with Death) is het allereerste boek van Ruth Rendell en
introduceert de inmiddels wereldberoemde inspecteur Wexford.
Mistress Cromwell Carol McGrath 2017-08-04 Did you love
WOLF HALL, BRING UP THE BODIES and THE MIRROR AND
THE LIGHT? If so, you'll be gripped by MISTRESS CROMWELL:
discover the powerful story of the woman in the shadows . . .
Reader acclaim for Mistress Cromwell 'A delicious frisson of
danger slithers through every page of the book. Enthralling.'
Karen Maitland 'A delicate and detailed portrayal, absolutely
beautifully done. Captivating.' Suzannah Dunn 'Rich, vivid and
immersive, an enthralling story of the turbulent Tudor era.'
Nicola Cornick 'Fantastic read from the perspective of Cromwell's
wife.' ***** Reader Review 'Excellent read. Very well written and
researched. Would recommend this book to anyone interested in
Tudor times.' ***** Reader Review 'The book had me gripped
from start to finish. Highly recommended.' ***** Reader Review
'Rich with period detail - so evocative of the Tudor period... I
really enjoyed this.' ***** Reader Review MISTRESS CROMWELL
presents the rise of Tudor England's most powerful courtier,
Thomas Cromwell, through the eyes of the most important - and
little known - woman in his life . . . When beautiful cloth
merchant's daughter Elizabeth Williams is widowed at the age of
twenty-two, she is determined to make a success of the business
she inherited from her father. But there are those who oppose a
woman making her own way in the world, and soon Elizabeth
realises she may have some powerful enemies - enemies who
know the dark truth about her dead husband. Happiness arrives
when Elizabeth meets ambitious young lawyer, Thomas Cromwell.
Their marriage begins in mutual love and respect - but it isn't
always easy being the wife of an independent, headstrong man in
Henry VIII's London. The city is both merciless and filled with
temptation, and Elizabeth soon realises she must take care in the
life she has chosen . . . or risk losing everything. MISTRESS
CROMWELL was previously published as THE WOMAN IN THE
SHADOWS. Do you love the novels of Carol McGrath? Have you
read THE SILKEN ROSE, her brand new novel, starring one of
the most fierce and courageous forgotten queens of England?
Available now! _______ Praise for bestselling author, Carol
McGrath: 'Brilliantly researched and cleverly brought to life' Joanna Courtney 'Intense, gripping and intricately plotted' Alexandra Walsh 'Completely engrossed me from the start . . .
Incredibly rich and vividly told' - Nicola Cornick 'Expertly brings
to life . . . a woman who finds herself at the heart of a deadly
power game for the throne' - KJ Maitland
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