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De gevallen engel Virginia C. Andrews 1988 Een jonge vrouw meent rust gevonden te hebben in haar huwelijk met haar jeudgliefde, maar
wordt achtervolgd door een wild verleden.
Dochter van de duisternis Virginia Andrews 2013-01-04 Door de schreeuw van een jonge man diep in de nacht, ontdekt de zestienjarige
Lorelei dat haar liefdevolle maar strenge vader geen gewone man is. Hij heeft zijn geadopteerde, knappe dochters opgevoed met maar één
doel: om jonge mannen hun donkere schaduwwereld in te lokken. Net als haar zussen is Lorelei getraind in de kunst van het verleiden, met de
waarschuwing nooit verliefd te worden. Maar wanneer ze een knappe, charmante klasgenoot ontmoet slaat ze alle waarschuwingen van haar
familie in de wind en volgt Lorelei haar hart, zelfs als ze weet dat de liefde als vergif voor haar is
Talking Book Topics 1998 Includes audio versions, and annual title-author index.
Het huis met de duizend lampions Victoria Holt 2021-05-19 Jane Lindsay, een doodgewoon meisje in het negentiende eeuwse Engeland,
had nooit grote dromen over haar toekomst. Toch neemt haar leven een onverwachte wending wanneer ze samen met haar echtgenoot naar
Hong Kong verhuist in het huis van haar dromen: Het huis met de duizend lampions. Het is een plek vol verborgen geheimen, legendes en
mysterie. Het is ook de plek waar haar ergste nachtmerries de waarheid vinden. Lukt het de wereldvreemde Jane zich staande te houden als
vrouw van een prestigieuze kunsthandelaar in de Oosterse stad? 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.
Geheimen op zolder Virginia Andrews 2020-12-16 Bij Karen thuis op de donkere zolder deelden Karen en Zippie toekomstplannen en
dromen. Voor Karen is de zolder een toevluchtsoord om te ontsnappen aan haar stiefvaders ongevraagde aandacht. Bij Karen thuis op de
donkere zolder deelden Karen en Zippie alles – sterke verhalen, middelbare schoolliefdes, toekomstplannen en dromen over wereldreizen.
Voor Karen is de zolder een toevluchtsoord om te ontsnappen aan de harde realiteit van haar stiefvaders ongevraagde aandacht. Samen
bedenken Karen en Zippie een slim plan om Karens stiefvader op zijn plek te zetten. Maar een dodelijke aﬂoop was nooit de bedoeling. Op
zolder deelt Karen nóg een geheim met haar beste vriendin, een geheim dat ze eigenlijk nooit prijs had mogen geven...
Vertrapte bloem Virginia Andrews 2021-07-08 ‘Vertrapte bloem’ is het eerste boek in de tweedelige Lente-serie. Als Jordan veel te vroeg
fysiek volwassen wordt, rakelt dat een familiegeheim op dat jarenlang zorgvuldig verborgen was gehouden... ‘Vertrapte bloem’ is het eerste
boek in de tweedelige Lente-serie van Virginia Andrews. Jordan March woont met haar ouders en broertje in het enorme landhuis van haar
oma. Ze doet erg haar best om aan de hoge eisen van oma Emma te voldoen. Maar wanneer Jordan te vroeg het lichaam van een jonge vrouw
begint te krijgen, doet dat haar ouders en oma vrezen dat hun angstvallig verborgen familiegeschiedenis zich zal herhalen... Jordan voelt zich
niet langer thuis en ze schaamt zich voor haar vrouwelijke vormen. Ondertussen lijkt oma Emma vastbesloten om haar kleindochter te laten
boeten voor de fouten die de familie in het verleden heeft gemaakt. Jordans wereld spat uiteen... Lees hoe het verhaal van Jordan verdergaat
in Verwaaide bladeren, het tweede en laatste boek in de Lente-serie!
Hemel zonder engelen Virginia Andrews 2021-08-06 ‘Hemel zonder engelen’ is het eerste boek in de vijfdelige Casteel-serie. De jonge Heaven
is geschokt als haar vader besluit zijn kinderen weg te doen. Haar nieuwe huis is bepaald geen thuis... ‘Hemel zonder engelen’ is het eerste
boek in de vijfdelige Casteel-serie van Virginia Andrews. West-Virginia, 1965. Heaven is de oudste dochter van het gezin Casteel. Haar vader
Luke is na de dood van haar moeder hertrouwd, maar zijn nieuwe huwelijk is niet gelukkig. Als zijn tweede vrouw vertrekt, draait Luke door en
besluit zijn kinderen te verkopen. Zo wordt het gezin Casteel wreed uiteengerukt. Heaven komt terecht bij Kitty en Cal, een echtpaar dat zelf
geen kinderen heeft kunnen krijgen. Het ene moment behandelt Kitty Heaven alsof ze de dochter is de ze altijd heeft gewild; het volgende
moment mishandelt ze haar omdat ze haar huishoudelijke taken niet perfect heeft uitgevoerd. Als Heavens nieuwe ‘vader’ Cal haar de
aandacht geeft waar ze zo naar verlangt, hoopt ze dat ze eindelijk een plek heeft gevonden waar ze thuis is – maar Cal heeft een ander,
duisterder plan... Lees hoe het verhaal van Heaven verdergaat in ‘De duistere engel’, ‘De gevallen engel’, ‘Een engel voor het paradijs’ en ‘De
droom van een engel’, de volgende boeken in de vijfdelige Casteel-serie!
Schaduwen in de tuin Virginia Andrews 2020-01-23 Deel 5 in de Dollanganger-serie. In deze inleidende roman beschrijft Olivia haar huwelijk
met de gemene Malcolm. Ze bewonen het grauwe en naargeestige Engelse kasteel Foxworth Hall. Virigina Andrews, De Dollanganger-serie,
deel 5. De inleidende roman op de 'Dollanganger-saga'. In de ik-vorm beschrijft ene Olivia, lelijk, groot, maar intelligent, haar huwelijk met de
gemene Malcolm. Ze bewonen het grauwe, Engelse kasteel Foxworth Hall, waar alles even naargeestig en akelig is.
Delia's vlucht Virginia Andrews 2020-05-15 Nadat haar ouders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk, ligt het leven van de 15-jarige Delia
Yebarra in puin. Ze verlaat het Mexicaanse dorp waar ze opgroeide en maakt een nieuwe start in Amerika. ‘Delia’s vlucht’ is het eerste deel
van de driedelige Delia-serie van bestsellerauteur Virginia Andrews. Nadat haar ouders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk met een
vrachtwagen, ligt het leven van de vijftienjarige Delia Yebarra totaal overhoop. Ze verlaat het Mexicaanse dorpje waar ze is opgegroeid en
maakt een nieuwe start in Amerika. Het leven op het landgoed van haar steenrijke tante Isabella in Palm Springs, Californië zou een droom
moeten zijn voor een plattelandsmeisje als Delia, maar het lijkt meer op een nachtmerrie. Haar tante weigert Delia de toegang tot het grote
huis en verbant haar naar de bediendenverblijven, samen met een leraar die zich maar al te graag aan de mooie Delia zou vergrijpen. Hoewel
haar neef Edward aardig tegen haar is, wordt ze behandeld als oud vuil door haar nichtje Sophia, die jaloers is omdat Delia zo veel knapper is
dan zij. Maar net als Delia enigszins begint te wennen aan het Amerikaanse leven, belandt ze door vreselijke omstandigheden weer terug in
Mexico, dat ze amper terugkent. Waar zal Delia zich ooit nog thuisvoelen? ‘Delia’s vlucht’ is het eerste deel in de driedelige Delia-serie en
wordt gevolgd door ‘Delia’s geluk’ en ‘Delia’s gave’.
M'n lieve Audrina Virginia Andrews 2020-12-23 Audrina Adare is mooi, verstandig en erg verliefd op Arden, een jongen die volgens haar vader
Damien beneden haar stand is. Ook na haar huwelijk blijft Damien zijn dochter Audrina tegenwerken... Audrina Adare is mooi, verstandig en
erg verliefd op Arden, een jongen die volgens haar vader Damien beneden haar stand is. Ook na haar huwelijk met Arden blijft Damien zijn
dochter Audrina tegenwerken en probeert hij haar in zijn macht te houden. Want negen jaar voor Audrina’s geboorte was er een andere
Audrina, met helderziende gaven, die als kind overleed. Damien is er zeker van dat zijn tweede Audrina over dezelfde krachten beschikt en
dat ze hem zal helpen om het verloren gegane familiefortuin terug te winnen...
De jacht Will Dean 2021-01-07 De jacht is het eerste deel in de ijzersterke nieuwe thrillerserie rondom de dove heldin Tuva Moodyson. HOREN
Tuva Moodyson, een dove verslaggever van een lokaal Zweeds krantje, is op zoek naar het verhaal dat haar carrière kan lanceren, in de hoop
eindelijk het piepkleine dorp Gavrik te verlaten. ZIEN Twee lichamen liggen diep in de bossen bij een afgelegen Zweeds dorpje. Hun ogen
ontbreken. ZWIJGEN Een web van leugens. Een onopgeloste moord van twintig jaar geleden. Kan Tuva de moordenaar te slim af zijn voor ze
diens laatste slachtoﬀer wordt? Ze wil het graag geloven. Maar daarvoor moet ze haar ergste angsten overwinnen en diep de bossen in
trekken.
Melody V. C. Andrews 1996
Als er doornen zijn Virginia Andrews 2020-01-17 Virginia Andrews, De Dollanganger-serie deel 3 Chris en Cathy leven met `hun' kinderen.
Maar dan gaan de lichten aan in het verlaten huis naast het hunne en verschijnt de Oude Dame in Zwart. 'Als er doornen zijn', het derde deel
in de Dollanganger-serie, is het zelfstandig leesbare vervolg op de buitengewoon succesvolle romans 'Bloemen op zolder' en 'Bloemen in de
wind', waarmee Virginea Andrews de top van de bestsellerlijsten veroverde. Miljoenen lezers over de gehele wereld hebben ademloos de
huiveringwekkende belevenissen gevolgd van de kinderen die jarenlang op een zolder gevangen werden gehouden: Cathy, Chris en Carrie, en
hoe zij na hun ontsnapping achter de waarheid kwamen en op een verdorven, uiterst geraﬃneerde manier hun wrak zochten. 'Als er doornen
zijn' vertelt het aangrijpende verhaal van hun verdere lotgevallen: Chris en Cathy, inmiddels volwassen, leven als man en vrouw. Uit de as van
het kwaad hebben zij een huis vol liefde laten verrijzen voor 'hun' kinderen Jory en Bart. Maar dan gaan de lichten aan in het verlaten huis
naast het hunne, en verschijnt de Oude Dame in het Zwart, bewaakt door haar vreemde oude butler. Onder hun invloed begint Bart te
veranderen - een verandering die leidt tot geweld, zelfvernietiging en perversiteit. En terwijl de kleine jongen op de rand van de waanzin
balanceert, wachten zijn gefolterde ouders, zijn hulpeloze broer, een geobsedeerde oude vrouw en de wraakzuchtige butler op de climax van
de verschrikkingen die begonnen op een zolder, lang geleden, verschrikkingen waarvan de doornen nog altijd nat zijn van het bloed...
Delia's gave Virginia Andrews 2020-05-15 Je kunt nog zo rijk zijn, het helpt niet tegen liefdesverdriet: Delia Yebarra weet dat als geen ander
nadat een tragisch bootongeluk een einde maakte aan haar sprookjesachtige leven met haar geliefde. ‘Delia’s gave’ is het derde en laatste
deel van de Delia-serie van bestsellerauteur Virginia Andrews. Je kunt nog zo rijk zijn, het helpt niet tegen liefdesverdriet: Delia Yebarra weet
dat als geen ander. Nadat een tragisch bootongeluk een einde maakte aan haar sprookjesachtige romance met Adan, de zoon van een
welgestelde politicus, voelt ze zich verloren. Wanneer ze ontdekt dat ze Adans kind draagt, heeft ze de belangstelling van diens vader. Hij gaf
haar steeds de schuld van het ongeluk maar richt zich nu op de aanstaande baby. Delia denkt dat hij haar heeft vergeven, maar al snel blijkt
dat hij van plan is haar aan de kant te schuiven en het kind zelf op te voeden. Zijn mensen houden haar voortdurend in de gaten en Delia
wordt continu gemanipuleerd. Zodra Adan Junior geboren is, beseft Delia dat ze niet alleen vecht voor zichzelf, maar voor alles waarin ze
gelooft. Zal zij de onschuld van haar jeugd kunnen hervinden en een zonnige toekomst met haar gezin tegemoet kunnen gaan? ‘Delia’s gave’
is het derde en laatste deel van de Delia-serie. Dit boek wordt voorafgegaan door ‘Delia’s vlucht’ en ‘Delia’s geluk’.
Pearl in the Mist V.C. Andrews 2021-02-23 One of the most popular storytellers of all time, V.C. Andrews (Flowers in the Attic, My Sweet
Audrina) continues an engrossing saga of psychological suspense with this second book of the Landry Family series—soon to be a Lifetime
movie! Fate has whisked Ruby away from a simple life in the Louisiana Bayou but her new riches bring more treachery than happiness in this
unputdownable and darkly evocative novel. Even a year removed from living in the bayou, Ruby still wonders at the splendor of her family’s
New Orleans mansion. She rejoices in the love of the father she had never known, even as true happiness remains as elusive as swamp mist.
Her stepmother sneers at her backwater upbringing, and while discovering she has a twin sister should be a cause for joy, Gisselle has greeted
Ruby with nothing but a bitter heart. When Ruby’s father chooses an idyllic boarding school for his daughters’ senior years, a fresh start with
Gisselle seems possible. But Ruby’s kind isn’t welcome at Greenwood, and the legendarily strict headmistress plots with her stepmother to
make life miserable. Worse, with her twin on a mission to break every school rule, Ruby is left to suﬀer the humiliating punishments. So when
a terrible tragedy leaves Ruby alone in a world that never really wanted her, only her Cajun strength can give her daring escape plan any hope
of success. The weather on the bayou was nothing compared to the storm about to tear through her family.
Het zaad van gisteren Virginia Andrews 2020-01-23 Deel 4 van de Dollanganger-serie van Virginia Andrews. Een macabere familiereünie,
waarvoor de leden van de familie Dollanganger zijn teruggekeerd naar Foxworth Hall. Deel 4 van de Dollanganger-serie van Virginia Andrews.
'Het zaad van gisteren' is het grandioze besluit van de Dollanganger-serie. Het is het verhaal van een macabere familiereünie, waarvoor de
leden van de familie Dollanganger zijn teruggekeerd naar Foxworth Hall. Allen zijn nu volwassen en schijnbaar vrij van hun sinistere verleden.
Maar dan neemt de duivelse geest van Malcolm Foxworth verraderlijk langzaam nogmaals bezit van hen. De tijd is gekomen dat de familie zal
worden geconfronteerd met haar uiteindelijke noodlot.
The Wildﬂowers V.C. Andrews 2011-02-08 Four Girls With Dark Secrets To Share. Four Extraordinary "New York Times" Bestesellers -- Together
For The First Time. MISTY...Trapped in the middle of her parents' bitter divorce, she hides an unspeakable secret deep inside: she hates them.
Now, brought to Dr. Marlowe's therapy group, she's about to meet three other girls who just might understand. STAR...She may never forgive
her parents for the pain they have caused her. But in the safety of this new circle of friends, she will ﬁnally face the nightmares of her past.
JADE...Escaping the madness of a hateful courtroom battle, she was lured into an ordeal too traumatic to forget -- and much too terrible to
share. CAT...Like the other girls, Cat has a story of her own. But maybe she should lie -- just make something up. Because the truth is more
horrifying than the others could possibly imagine....
Een engel voor het paradijs Virginia Andrews 2021-08-06 ‘Een engel voor het paradijs’ is het vierde boek in de vijfdelige Casteel-serie. Na een
ongeluk woont Annie tijdelijk bij haar stief-overgrootvader Tony, maar die heeft andere plannen met haar... ‘Een engel voor het paradijs’ is het
vierde boek in de vijfdelige Casteel-serie van Virginia Andrews. Annie heeft een gelukkige jeugd, met haar moeder Heaven en vader Logan,
haar neef Drake die meer als een broer voor haar is, en haar halfbroer Luke. Dat geluk wordt in één klap versplinterd als de familie een autoongeluk krijgt, waarna Annie verweesd en gehandicapt achterblijft. Omdat ze niet zelfstandig kan wonen, moet Annie gedwongen intrekken bij
Tony, haar stief-overgrootvader. Al snel merkt ze dat Tony weigert haar te laten revalideren, terwijl Annie vastbesloten is zo snel mogelijk
weer te leren lopen. Bovendien laat hij haar geen bezoek ontvangen, en zorgt hij dat ze niet bij de telefoon kan komen. Langzaam komt Annie
tot het besef dat ze Tony’s gevangene is – en dat hij niet van plan is haar ooit nog te laten gaan... Lees hoe het verhaal van Annie en haar
moeder Heaven begon in ‘Hemel zonder engelen’, ‘De duistere engel’ en ‘De gevallen engel’, en verdergaat in ‘De droom van een engel’, de
andere boeken in de vijfdelige Casteel-serie!
Het oog van de storm Virginia Andrews 2021-07-20 ‘Het oog van de storm’ is het derde boek in de vierdelige Hudson-serie. Na de dood van
haar oma raakt Rain verwikkeld in een strijd om de miljoenen die zij nalaat. Maar geld kan geen geluk kopen... ‘Het oog van de storm’ is het
derde boek in de vierdelige Hudson-serie van Virginia Andrews. Na de dood van haar geliefde grootmoeder raakt Rain tegen haar wil
verwikkeld in de strijd om de enorme rijkdom van de Hudsonfamilie. Aangewezen als enige erfgenaam van miljoenen, wordt Rain
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geconfronteerd met de woede van haar moeder, haar stiefvader en haar kille tante Victoria. Als bovendien een plotselinge tragedie Rain treft,
kan geen geldbedrag ter wereld voorkomen dat haar wereld instort. Rains enige hoop om haar leven opnieuw op te bouwen ligt in handen van
een vreemdeling die in haar wereld opduikt – een man wiens ruimhartigheid en vriendelijkheid belangeloos zijn, tot Rains grote verbazing.
Maar net als ze durft te geloven in een veelbelovende nieuwe toekomst, haalt Rains verleden haar in en dreigt opnieuw alle grond onder haar
voeten te verdwijnen... Lees hoe het verhaal van Rain begon in Als een regenbui en Een bliksemﬂits en verdergaat in Voorbij de regenboog, de
andere boeken in de vierdelige Hudson-serie!
Verwaaide bladeren Virginia Andrews 2021-07-08 ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan wordt
naar het huis van een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste
deel in de Lente-serie van Virginia Andrews. Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt Jordan March naar oudtante
Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen, vervallen boerderij en is de vreemdste
persoon die Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar oma deze onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden? Was Frances, net als
Jordan, te snel volwassen geworden? In de donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een allesvernietigend geheim, waardoor de
familie March nooit meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lente-serie!
Witheet Stuart MacBride 2013-05-10 Brigadier Logan McRae is eindelijk enigszins hersteld van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Zijn
sores zijn verwerkt, zijn lichaam is genezen. Maar een nieuwe tegenslag kan niet uitblijven. In de omgeving van Aberdeen wordt een verminkt
lichaam gevonden; de handen zijn vastgeketend op de rug en het hoofd is volledig verkoold. Al snel volgen er meer moorden – allemaal even
gruwelijk en allemaal met één gemeenschappelijk kenmerk: ze lijken zo sterk op de moorden uit een bestseller over hekserij dat toeval
uitgesloten is. Terwijl Logan op onderzoek uit gaat, ontdekt hij hoe gevaarlijk en ﬂinterdun de grens tussen feit en ﬁctie in deze zaak is. De
stap van diender naar slachtoﬀer lijkt ineens kleiner dan ooit – en om een bloedbad te voorkomen zal iemand 'm moeten zetten...
Cassette Books Library of Congress. National Library Service for the Blind and Physically Handicapped 1998
Voorbij de regenboog Virginia Andrews 2021-07-20 ‘Voorbij de regenboog’ is het vierde boek in de vierdelige Hudson-serie. Rains dochter
Summer is zestien en ziet haar toekomst zonnig in – tot een onverwachte gebeurtenis alles anders maakt... ‘Voorbij de regenboog’ is het
vierde boek in de vierdelige Hudson-serie van Virginia Andrews. Rains geliefde dochter, Summer, is bijna zestien. Ze ziet de toekomst met
vertrouwen tegemoet, met in haar achterhoofd het wijze advies van haar moeder: het leven is hard, maar er is altijd hoop. Zoals zoveel
meisjes van haar leeftijd, droomt ze van een zelfstandig leven, verliefd worden en haar zielsverwant vinden. Maar een verschrikkelijke
tragedie dwingt Summer snel volwassen te worden. Ze leert algauw hóé hard het leven kan zijn – maar is er ook hoop? Is ze net zo sterk als
haar dappere moeder? Of zal ze ten onder gaan? Summer ontdekt al snel dat sommige familiegeheimen nooit gedaan zijn, maar
generatieslang doorklinken... Lees hoe het verhaal van Rain en Summer begon in Als een regenbui, Een bliksemﬂits en Het oog van de storm,
de eerste drie boeken in de vierdelige Hudson-serie!
Melody V.C. Andrews 2011-02-08 Melody Logan knew her beautiful mother, Haille, was unhappy in their hardscrabble mining town.... But with
her wonderful father's unwavering love, Melody always felt safe -- until a dreadful mine accident ripped her from her family's moorings. She
was still devastated by her father's death when she left West Virginia with Haille to follow her mother's dream of becoming a model or actress.
But ﬁrst they stopped in Cape Cod to visit her father's family at last. Melody knew only that her grandparents had disowned their son when he
married Haille -- just because she was an orphan, her mother said. Yet moments after Melody ﬁrst laid eyes on dour, Bible-spouting Uncle
Jacob, nervous Aunt Sara, and her cousins -- handsome Cary, whose twin, Laura, had been killed recently in a sailing accident, and sweet, deaf
little May -- Haille announced that Melody was to live with them. Sleeping in Laura's old room, Melody was awash in a sea of grief and
confusion, with only her beloved ﬁddle to comfort her. Then Cary revealed the truth he'd gleaned about her parents -- a sad shocking story
that only puzzled her more. Melody knew nothing of the dark deceptions that would soon surface...the devastating betrayals she would face
before she glimpsed the faint, beckoning lights of a safe harbor....
De droom van een engel Virginia Andrews 2021-08-06 ‘De droom van een engel’ is het laatste boek in de Casteel-serie, en beschrijft het
tragische leven van Heavens moeder, Leigh Casteel, en het familiegeheim dat de generaties na haar zou vormen... ‘De droom van een engel’
is het vijfde en laatste boek in de vijfdelige Casteel-serie van Virginia Andrews. Annie is gelukkig en de eerste in vier generaties Casteelvrouwen die haar leven niet laat bepalen door het verleden. Als ze bij toeval het dagboek vindt van Leigh Casteel, haar grootmoeder, ontdekt
ze eindelijk wat ten grondslag lag aan de familiegeheimen die haar familie zo verscheurd hebben... Het is 1950, en de jonge en mooie Leigh is
pas twaalf als haar moeder Jillian haar man verlaat voor haar nieuwe liefde, de veel jongere Tony. Maar haar moeders nieuwe huwelijk is niet
gelukkig, en haar nieuwe stiefvader toont al snel meer belangstelling voor de jonge Leigh dan hij zou moeten hebben... ‘De droom van een
engel’ neemt de lezer mee terug in de tijd naar de jaren vóór ‘Hemel zonder engelen’, naar het leven van Leigh Casteel en het familiegeheim
dat de generaties na haar zou vormen... Lees het verhaal van Heaven en haar dochter Annie in ‘Hemel zonder engelen’, ‘De duistere engel’,
‘De gevallen engel’, en ‘Een engel voor het paradijs’, de eerste vier boeken in de vijfdelige Casteel-serie!
All That Glitters V.C. Andrews 2021-03-30 The third book in the Landry family saga following Ruby and Pearl in the Mist. Ruby has
rediscovered ﬁrst love Paul Tate. When he whisks her away to Cypress Woods, it seems Ruby and Pearl's future is assured. But Ruby can't
forget the shocking reason she and Paul must wed secretly and remain husband and wife in name only.
Stille schreeuw Angela Marsons 2019-12-01 Het eerste deel van de spannende en zeer verslavende Kim Stone-serie Voor de fans van M.J.
Arlidge en Robert Bryndza Vijf mensen staan rondom een ondiep graf. Ze hebben om de beurt gegraven. Een graf voor een volwassene zou
nog langer hebben geduurd. Het slachtoﬀer was onschuldig, maar ze hadden geen keus. Hun geheimen moesten bewaard blijven, ten koste
van alles. Een gewurgde schooldirectrice blijkt slechts het begin van een reeks gruwelijke moorden die de inwoners van Black Country doet
huiveren. Na een lugubere vondst in een voormalig weeshuis realiseert detective Kim Stone zich dat de dader van al deze misdaden één en
dezelfde is – en dat hij al dertig jaar actief is. Stone is de enige die de moordenaar kan ontmaskeren, maar ze wordt afgeleid door demonen uit
haar verleden. Terwijl zij de duistere gebeurtenissen uit haar jeugd probeert te verwerken, blijft het dodental stijgen... Over de boeken van
Angela Marsons ‘Mijn advies? Lees het direct. Je krijgt er geen spijt van.’ Mark Edwards, bestsellerauteur van Follow You Home ‘Totaal,
compleet, volstrekt BRILJANT.’ Bforbookreview.wordpress.com ‘Simpelweg geweldig.’ Thebooknurse.co.uk ‘Fenomenaal. Een echte
pageturner.’ Ilovereading.sg ‘Angela Marsons heeft me compleet omvergeblazen.’ Readersretreat.co.uk
The British National Bibliography Arthur James Wells 2006
Delia's geluk Virginia Andrews 2020-05-15 Nadat Delia Yebarra de gevaarlijke woestijn naar Mexico heeft doorkruist om bij haar goede vriend
Ignacio te zijn, roept Edward haar terug naar zijn wereld van rijkdom en luxe in Palm Springs. ‘Delia’s geluk’ is het tweede deel van de
driedelige Delia-serie van bestsellerauteur Virginia Andrews. Nadat Delia Yebarra de gevaarlijke woestijn terug naar Mexico heeft doorkruist
om bij haar goede vriend Ignacio te zijn, is nu de tijd aangebroken om haar Mexicaanse dorp weer te verlaten. Delia’s neef Edward overtuigt
haar ervan om terug te komen naar zijn wereld van rijkdom en luxe in Palm Springs. Delia is al snel een mooie en populaire leerling op een
exclusieve school, maar ze voelt zich soms een vreemde in haar nieuwe vaderland. Bovendien blijkt haar droomleventje een donkere kant te
hebben: haar kwaadwillige nicht Sophia verspreidt afschuwelijke roddels over haar. Dan stelt haar tante Isabela haar voor aan Adan, de
knappe zoon van een Mexicaans-Amerikaanse politicus. Ze voelen zich direct tot elkaar aangetrokken en krijgen een vurige relatie. Maar
Delia’s eenvoudige komaf blijft door haar hoofd spoken, net als Ignacio... Dan slaat het noodlot toe en moet Delia alles op alles zetten voor de
mensen van wie ze houdt. ‘Delia’s geluk’ is het tweede deel in de driedelige Delia-serie. Dit boek wordt voorafgegaan door ‘Delia’s vlucht’ en
wordt gevolgd door ‘Delia’s gave’.
Delia's Crossing V.C. Andrews 2017-05-30 The "New York Times"-bestselling author delivers the ﬁrst book in a daring new trilogy about a
young Mexican girl adjusting to her new life in the United States, who ﬁnds herself in a Cinderella story--with a nightmarish twist.
Broken Flower V.C. Andrews 2006-10 On the verge of puberty, eleven-year-old Jordan March is sent to live with her spinster great-aunt, after
her grandmother accuses her of having an incestuous relationship with her teenaged brother Ian, and stumbles upon a long-buried secret
about her family's enigmatic past. Simultaneous.
Dochter van het licht Virginia Andrews 2013-04-11 Lorelei heeft gebroken met haar familie. Maar alleen op de wereld is ze kwetsbaar. Ze
wordt achtervolgd door nachtmerries. Kan een dochter van de duisternis ooit leven in het licht? Kan een dochter van de duisternis ooit leven in
het licht? Lorelei heeft gebroken met haar familie - met haar vader, die zijn dochters alleen gebruikte om vers 'voedsel' in de vorm van
verliefde jonge mannen naar zich toe te lokken, en met haar zussen, die hun rol in dat bestaan met plezier omarmden. Maar alleen op de
wereld is ze kwetsbaar. Ze wordt achtervolgd door nachtmerries, waarin haar eigen familie en vreemde buitenstaanders alles vernietigen
waar ze naar verlangt. Kan een dochter van de duisternis ooit leven in het licht?
La famille Logan Tome 1 : Melody Virginia C. Andrews 2000-04-13 A quinze ans, la candide Melody qui croyait aux anges voit soudain le ciel
s'écrouler sur sa tête. Son père meurt brutalement dans un accident de la mine. Sa mère, sans même l'avertir, l'abandonne dans une famille
où elle se sent étrangère. Elle n'est plus que " la ﬁlle de Hellie ", héritière du passé inconnu de sa mère, énigmatique et lourd d'équivoque.
Même son cousin Cary, muré dans son chagrin depuis la mort de Laura, sa jumelle, accueille Melody en intruse. Dans ce climat hostile et
oppressant, elle doit gagner sa place et mener son combat pour la vérité : Chester Logan, qu'elle a tant chéri, n'était pas son vrai père. Melody
vit entre la révolte et le désespoir. L'amour de Cary l'aidera-t-il à percer le secret familial ?
The Cumulative Book Index 1999
Melody : roman V. C. Andrews 1999
Bloemen in de wind Virginia Andrews 2020-01-28 Cathy en Chris en Carrie zijn uit hun zoldergevangenis ontsnapt en zijn achter de waarheid
gekomen: dat hun moeder haar lievelingen vermoordde om beslag te kunnen leggen op een groot fortuin. Virigina Andrews - De Dollangangerserie, deel 2: Bloemen in de wind. Cathy en Chris en Carrie zijn uit hun zolder-gevangenis ontsnapt en zijn eindelijk achter de verbijsterende,
verschrikkelijke waarheid gekomen- dat hun moeder er niet voor terugdeinsde haar lievelingen te vermoorden om beslag te kunnen leggen op
een groot fortuin. De kinderen beginnen een nieuw leven: Chris wordt arts, Cathy een prima ballerina - en een blonde verleidster. Haar allure
is fataal voor mannen in haar leven: de arts die de kinderen in zijn huis opneemt; haar donkere, knappe balletpartner; haar broer; en
uiteindelijkde man die de uiterste vendetta vormt die een dochter zich tegen haar moeder kan voorstellen. Cathy's verleidelijke schoonheid
stelt haar in staat wraak te nemen. Wraak voor Carrie's gestoorde groei, Cory's dood, voor wat Chris en Cathy voor elkaar zijn geworden en
voor wat zij hebben moeten verdragen van hun grootmoeder op die desolate zolder. Zij zetten hun moeder betaald - op een verdorven en
uiterst geraﬃneerde manier.
Heart Song V.C. Andrews 1997-05-01 From #1 bestselling author V.C. Andrews (Flowers in the Attic, My Sweet Audrina) comes the second
book in the captivating Logan series... Melody Logan was as alone as a solitary gull, with only the wild Atlantic wind to lift her spirits... When
Melody Logan's mother died in a car accident, Melody lost the last shred of family she had ever known. She was practically a stranger to the
Logans, her wealthy relatives on Cape Cod, where she now drifted on a sea of dark secrets. In the eyes of gentle Aunt Sara, Melody was a
replacement for her dead daughter, while for Uncle Jacob she was a reminder of the family's shameful past. Only good-hearted Cary seemed
to care, and since it was revealed that she and Cary weren't truly cousins, the aﬀection that had always surged between them now crested in
thrilling waves. But Melody knew she could never truly echo Cary's loving promises until she discovered her own buried identity. Despite
Grandma Olivia's dagger-like threats, Melody sought out Belinda, a mysterious, half-crazy woman who was her real grandmother. Belinda gave
Melody hope—and a glimmer of the pearls of truth she knew were hidden in the shifting Cape Cod sands. Somehow, someday, the story of her
past would be her hard-won treasure, to be savored in a world of sunshine and happiness...where she truly belonged.
Heavenstone-serie Virginia Andrews 2012-12-19 De nog altijd verlegen Semantha keert na haar eindexamen aan een exclusieve, particuliere
school terug naar het landhuis van haar familie. De pijnlijke herinneringen aan haar moeder en zus Cassie zijn nog even levendig als altijd. Het
lijkt wel of Semantha wordt achtervolgd door een stem uit het graf: de hatelijke en dominante Cassie lijkt haar in haar macht te hebben alsof
ze nog leeft. Maar haar vader is hertrouwd en er is een nieuwe kans op een mooie toekomst en geluk. Zal Semantha de geest van Cassie van
zich af kunnen schudden?
Melody V.C. Andrews 1996-09-01 Melody Logan knew her beautiful mother, Haille, was unhappy in their hardscrabble mining town.... But with
her wonderful father's unwavering love, Melody always felt safe -- until a dreadful mine accident ripped her from her family's moorings. She
was still devastated by her father's death when she left West Virginia with Haille to follow her mother's dream of becoming a model or actress.
But ﬁrst they stopped in Cape Cod to visit her father's family at last. Melody knew only that her grandparents had disowned their son when he
married Haille -- just because she was an orphan, her mother said. Yet moments after Melody ﬁrst laid eyes on dour, Bible-spouting Uncle
Jacob, nervous Aunt Sara, and her cousins -- handsome Cary, whose twin, Laura, had been killed recently in a sailing accident, and sweet, deaf
little May -- Haille announced that Melody was to live with them. Sleeping in Laura's old room, Melody was awash in a sea of grief and
confusion, with only her beloved ﬁddle to comfort her. Then Cary revealed the truth he'd gleaned about her parents -- a sad shocking story
that only puzzled her more. Melody knew nothing of the dark deceptions that would soon surface...the devastating betrayals she would face
before she glimpsed the faint, beckoning lights of a safe harbor....
Hidden Jewel V.C. Andrews 2021-03-30 Following the spectacular successes of Ruby, Pearl in the Mist and All That Glitters, bestselling author
V.C. Andrews delivers the eagerly awaited fourth novel in the thrilling Landry family series. As Pearl attempts to realize her dreams of
becoming a doctor, she also works to discover the shocking truths of her heritage.
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