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OMSCHRIJVING

ALS EEN REGENBUIAls een regenbui is het eerste boek in de nieuwe Hudson-serie van
VirginiaAndrews "' wier boeken door miljoenen over de hele wereld worden gelezen.Als een regenbui
vertelt het aangrijpende verhaal van Rain Arnold. Rain groeit op in het getto van Washington en probeert
een ijverige, voorbeeldige dochter te zijn. Ze helpt haar moeder zoveel ze kan en in tegenstelling tot haar
opstandige zusje gaat ze de gevaren van de straat zoveel mogelijk uit de weg. Maar Ram kan liet gevoel
niet onderdrukken dat ze een vreemde is in haar eigen leven. En dan, op een regenachtige avond, hoort ze
iets wat ze nooit had mogen horen. Een hartverscheurende onthulling uit haar verleden, een lang bewaard
geheim, zal haar leven voorgoed veranderen.Van liet ene moment op liet andere moet Rain haar
vertrouwde wereld achter zich laten. Ze wordt weggestuurd om te gaan wonen bij volkomen vreemden, de
rijke familie Hudson. In hun wereld van luxe, rijkdom en privileges voelt ze zich echter net zomin op haar
plaats als in haar vroegere leven. Terwijl Ram probeert te vechten tegen een overweldigend gevoel van
eenzaamheid, wordt liet theater haar grote toevluchtsoord: daar kan ze zichzelf zijn en voor even haar
problemen vergeten. Maar is dat voldoende om haar grootste wens in vervulling te laten gaan en om een
plek te vinden die ze haar 'thuis' kan noemen?Wat het leven verder voor Rain in petto heeft leest u in Een
bliksemflits, het volgende deel in de Budson-serie, dat ook bij uitgeverij De Kern verschijnt.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

In een flinke regenbui krijgt een mug elke 25 seconden een grote waterbom op zijn hoofd. Andrew
Dickerson legde dit vast met een highspeedcamera en onderzocht hoe ...

De voorspelde regen op dinsdag en later deze week komt voor een aantal mensen (en dieren!) in het
Groene Hart als een verlossing.

For English, please scroll down Weer een grauwe regendag, maar voor één keer niet getreurd. Ik loop mee
in de Night Run van Antwerpen vanavond en als ik m'n ...



3

ALS EEN REGENBUI

Lees verder...

http://pdfmonster.space/dan/14108

	Als een regenbui PDF
	Virginia Andrews
	Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.
	1
	OMSCHRIJVING
	2
	WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
	3
	ALS EEN REGENBUI



