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Adviezen over de opvoeding van kinderen tot zes jaar.
Als alleenstaand moeder heeft Lucy Abbott de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dus als er plotseling
een knappe Italiaanse prins opduikt die haar buitensporig veel geld biedt als ze met hem meegaat, grijpt ze haar kans
om uit die vreselijke armoede te ontsnappen. Haar nieuwe leven in Italië lijkt wel een droom: ze wordt omringd door
weelde, en prins Maximo ontpopt zich als een onweerstaanbare minnaar. Toch bekruipt Lucy het vermoeden dat zijn
hartstocht niet uit liefde voortkomt, maar uit iets heel anders. Uit wraak...
Modelcontracten met commentaar en uitleg op het gebied van de internetbranche.
Op zijden lakensHarlequin Bouquet
De moeder is gestorven, haar huis moet leeg... Het zijn vooral de gewone, alledaagse, met betekenis geladen voorwerpen die bij
haar zoon de herinneringen op gang brengen. Een boodschappentas, een kookboek of een bril gaan functioneren als grillige
gidsen naar een gereformeerde jeugd in de jaren vijftig en naar een kindertijd die bepaald werd door ziekte en dood. Pas na het
onherroepelijk leegmaken van de vertrekken waarin hij zijn jeugd en zijn moeder haar laatste dagen sleet; komt hij tot iets als een
vergelijk tussen de benauwdheid van toen en het nagekomen begrip van iemand die, zelf gezegend met kinderen, zo goed en zo
kwaad als het ging volwassen is geworden. 'Een geschiedenis zo hilarisch en tegelijk ontroerend dat je bij het lezen voortdurend
de tranen uit je ogen aan het vegen bent.' - Doeschka Meijsing in Elsevier
Vertrouw op je dromen en ze komen uit. Hoe sterk moet je in je schoenen staan om een heftige ziekte te verslaan en tegelijkertijd
de wereld van de positieve kant te blijven bekijken? Hoe kun je je ziekte inzetten in het leven, in plaats van eraan onderdoor te
gaan? En hoe kunnen mensen hierdoor inzien dat hun alledaagse ongemakken misschien niet zo erg zijn als ze soms denken? In
De gele wereld vertelt Albert Espinosa vol optimisme en levenskracht het inspirerende verhaal van de lessen die hij leerde door
zijn ziekte: kanker. Zonder te vervallen in clichés en abstracte ideeën filosofeert hij over dood, liefde, verlies, leven en
vriendschap. Dit even aangrijpende als praktische boek combineert de uitersten van kanker en optimisme, jeugd en dood, liefde
en ziekenhuizen. Espinosa biedt verhelderende inzichten en toont de lezer de kracht van het leven en de mogelijkheden tot geluk,
zelfs in de donkerste tijden. De gele wereld raakt je tot in het diepst van je ziel. Albert Espinosa (1974), inmiddels een literaire ster
in Spanje, genas op zijn 25ste van de kanker die hij al tien jaar had. Over dit wonder schreef hij De gele wereld, dat een bestseller
werd: in Spanje werden er meer dan 500.000 exemplaren van verkocht. Steven Spielberg heeft getekend voor de verfilming ervan.
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