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Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici
minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het
lezen gemakkelijker wordt. Regen en sterren Vier
vreemden raken onverwacht bij elkaar betrokken door
een ongeluk dat zich in de baai van hun Griekse
vakantie-eiland voltrekt. De Ierse Fiona heeft alles
achtergelaten om met haar geliefde de wereld door te
trekken – maar dan laat hij zijn ware gezicht zien. Elsa,
een succesvolle Duitse presentatrice, lijkt ergens voor op
de vlucht te zijn. De stille Engelse David ziet vol tegenzin
zijn toekomst als zakenman tegemoet. En de
Amerikaanse Thomas mist zijn zoontje enorm sinds zijn
scheiding. Waarom zoekt hij hem niet op? Maeve Binchy
(1940-2012) is wereldwijd geliefd vanwege haar warme
schrijfstijl en overtuigende personages. Van haar
hartverwarmende boeken zijn wereldwijd ruim twintig
miljoen exemplaren verkocht.
Rosa's oorlogLuitingh Sijthoff
Een jonge man genaamd Samuel overlijdt in een vreselijk
auto-ongeluk. Was het een ongeluk of was het zelfmoord?
Een naamloze schrijver met zo zijn eigen motieven probeert
Samuels laatste dag in kaart te brengen. Uit gesprekken met
vrienden, familieleden en buren ontstaat het portret van een
man: het liefdevolle kleinkind, de terughoudende bureaucraat,
de loyale vriend, de weloverwogen poseur. De jonge man die
alles voor zijn vriendin Laide deed en alles deelde met zijn
beste vriend Vandad. Tot hij met beiden het contact verloor.
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Wat ik me niet herinner is een aangrijpend verhaal over liefde
en herinnering. Maar het is ook het verhaal van een schrijver
die, door de contouren van Samuels verhaal in te vullen, grip
probeert te krijgen op een eigen waarheid. Wat uit onze
vluchtige geheugens beklijft? En wat blijft verborgen achter
alles wat we ons niet herinneren? Verteld met Khemiri’s
karakteristieke stilistische vernuft belooft deze bestseller, een
emotionele achtbaan van een boek, een moderne klassieker
te worden.
Hun harten zijn zo ongenaakbaar als diamanten. Kan de
liefde er wel in doordringen? Deel 3 De verlegen Leila
Skavanga heeft er genoeg van dat haar zusjes haar
voortdurend plagen omdat ze nooit eens een date heeft. Dus
wanneer ze op een feestje uitglijdt en pardoes in de armen
van de knappe Spaanse Raffa Leon belandt, grijpt ze haar
kans. Ze vraagt of hij net wil doen alsof ze verliefd op elkaar
zijn. Raffa voldoet graag aan Leila's verzoek, maar ontdekt al
snel dat liefde helemaal geen spelletje is. Zij raakt hem
namelijk veel dieper dan hij had voorzien. Als hij zich in een
onbezonnen moment aan zijn gevoelens overgeeft, heeft dat
verregaande gevolgen...
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd
door Florence Nightingale vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr
naar het slagveld om zich in te zetten voor de eindeloze
stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de
naïeve Mariella, speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze
knipt oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van
haar verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als
vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze
gepassioneerde en gedetailleerde brieven die de gruwelen
van de oorlog pas écht dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek
wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen,
besluit Mariella in een opwelling hem te bezoeken.
Ondertussen droogt de stroom brieven van Rosa op en lijkt
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ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar
verloofde achter en vertrekt naar het hart van de oorlog, op
zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich een werkelijkheid
die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en
ontdekt ze in zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had
gehouden. '
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