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`Dit liefdesverhaal overtuigt, niet alleen omdat het je raakt,
maar ook omdat het zo herkenbaar is. The New York Times
Louisa's wereld is klein. Ze werkt in een café om de hoek en
woont nog bij haar ouders, en hoewel ze ergens wel weet dat
haar vriend Patrick niet de liefde van haar leven is, passen ze
goed genoeg bij elkaar. Lekker overzichtelijk. Wills wereld is
ook klein. Vroeger had hij alles wat hij zich kon wensen - een
goede baan, avontuurlijke vakanties, een mooie vriendin maar door een ongeluk zit hij in een rolstoel, verlamd vanaf
zijn nek. Door de chronische pijn en zijn wanhoop ziet hij
maar één uitweg. Wanneer Louisa haar baan kwijtraakt, gaat
ze aan de slag als Wills verzorger, en het duurt niet lang voor
de tegenpolen botsen. Als ze ontdekt wat Will voor ogen heeft,
besluit Louisa alles op alles te zetten om hem van gedachten
te doen veranderen. Maar hoe overtuig je iemand dat er nog
zo veel avonturen te beleven zijn, als je zelf de wereld niet
durft te ontdekken? De internationale bestseller die harten
over de hele wereld verovert. Deze roman is voor iedereen die
geraakt werd door 'Intouchables' en 'Mar adentro'. 'Een
overdonderend liefdesverhaal. Een intelligente plot voorzien van sympathieke en boeiende
personages ... Het is een fantastisch boek om te lezen en ik ben er verliefd op!' Daily Mail 'De
nieuwe roman van Jojo Moyes is een meesterwerk. Haar verhaal over een liefde die op de meest
onwaarschijnlijke plek opbloeit deelt een mokerslag uit.' Elle 'Ontwapenend, ontroerend en
bitterzoet. Must read voor de liefhebbers van Intouchables!' Kim Moelands, auteur Ademloos en
Grenzeloos 'Een onverwacht liefdesverhaal... Om van te genieten, tussen de tranen door.' O, The
Oprah Magazine 'Herkenning in het omgaan met een lichaam dat niet meer kan wat het vroeger kon,
maar ook herkenning in een liefde die lichamelijkheid overstijgt. Een mooi en fijn boek!' Reni de
Boer, Mis(s) Nederland 2007 en auteur van Stuk 'Een meeslepende roman over liefde, dood,
beslissingen nemen en liefde vinden. Het gaat grote emotionele vraagstukken niet uit de weg.
Waterproofmascara is een vereiste!' Marie Claire Jojo Moyes heeft een aantal romans op haar naam
staan, en won tot twee keer toe de Romantic Novelists' Association Book of the Year Award. Met
Voor jou bereikte ze een ongekend succes over de hele wereld, met hoge noteringen in de
bestsellerlijsten en enthousiaste lezersreacties.
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you are areader who likes to download voor jou Pdf to any kind of device,whether its your laptop,
Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing
popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is
now possible to get voor jou Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of
device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading voor jou Pdf? You may think better just
to read voor jou Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is
that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to
the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read voor jou electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, voor jou Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download voor jou Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download voor jou Pdf from our online library.
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