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Een Herinnering In Liefde Is Een Herinnering Voor Altijd
Gedichten.
Het is maar een kleine stap van hartstochtelijke woede naar hartstochtelijk verlangen... Gemma is ontzet als blijkt dat haar vader bij
testament heeft bepaald dat ze alleen van hem erft als ze vóór haar volgende verjaardag trouwt. Nog verwarrender wordt het wanneer
Andreas Trigliani, de sexy biljonair die ze ooit bot heeft afgewezen, haar - precies één week voor haar verjaardag - een aanzoek doet... Op
het moment dat Emelia in het ziekenhuis haar ogen opent, ziet ze een razend knappe man aan haar bed staan. Javier Mélendez vertelt haar
dat hij haar echtgenoot is en dat ze een auto-ongeluk heeft gehad. Dat verklaart veel, maar niet alles. Ze herkent hem helemaal niet. En als
ze getrouwd zijn, waarom doet hij dan zo afstandelijk? Vijf jaar geleden verliet Nikki miljonair Massimo Androletti, om met een andere man te
trouwen. Nu de laatste is overleden, zit ze in geldnood, maar tot haar opluchting wil Massimo haar helpen. Hij weet niet dat ze uit plichtsbesef
was getrouwd en dat híj haar grote liefde is. Terwijl zij geniet van hun samenzijn, is hij alleen maar uit op wraak... Deze verhalen zijn eerder
verschenen als Bouquet 3204 / 3231 / 3186. Dit boek is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.

HERINNERINGEN AAN DE VOORUITGANG Dit boek beschrijft de ingrijpende veranderingen eind jaren zestig in de typische
boerengemeenschap van het stadje Asperen. Elias Mutor is een negenjarige jongen die zich langzaam bewust wordt van de
transformaties om hem heen. Hij koestert de nieuwe verworvenheden zoals een televisie en een tractor, maar anderen, zoals zijn
vader, hebben moeite met die op drift geraakte wereld. Is humor voldoende om hen goed door die beproevingen heen te loodsen?
En wat betekent de tweestrijd tussen traditie en modernisering voor het opgroeien van Elias zelf? Bijna vijftig jaar later kijkt hij
terug op een periode vol veranderingen, die exemplarisch zijn voor het Nederlandse platteland.
Herinneringen vertelt het verhaal van een jonge man die ervan droomt schrijver te worden. Maar de realiteit is weerbarstiger: hij
werkt als nachtportier in een hotel en is teleurgesteld door de middelmatigheid van zijn eigen teksten. Heeft hij simpelweg geen
talent of ontbreekt het hem aan levenservaring? Bovenal worstelt hij met het grijze gebied tussen geluk en ongeluk dat routine
heet.Als zijn geliefde grootvader sterft en zijn grootmoeder uit het tehuis vlucht, ontwaakt hij eindelijk uit zijn permanente staat van
besluiteloosheid.David Foenkinos weet op lichtvoetige, humoristische wijze de moderne tijdgeest te vangen in een schitterende
roman over de kracht van herinneringen en de kunst van het leven. Gepubliceerd met steun van het Franse Ministerie van
Buitenlandse Zaken, het Institut Français des Pays-Bas en de BNP Paribas
Na twintig jaar huwelijk krijgt Annie Colwater te horen dat haar man wil scheiden. Eenzaam vertrekt ze naar Mystic, het kleine
stadje waar ze is opgegroeid. Daar ontmoet ze haar jeugdliefde Nick. Het meer van herinnering is een meeslepende roman die
laat zien dat liefde de diepste wonden kan helen...
Alleen een herinnering?onze liefde mag niet stervenDe eerste liefde, of de herinneringen der kindschheidblijspel, met zang, in één
bedrijfHerinneringen, Indrukken, Gedachten en Tafereelen, opgedaan gedurende eene reize naar het oosten(1832 - 1833), of
aanteekeningen van een reizigerPsycheBooks By WillemHerinneringen aen het feest gevierd te Merckem, den 20 Augustus 1844,
ter eere van den dichter S. Hosschius. [With selections from his poems.]Herinnering aan een liefde

Compilatie van toespraken en antwoorden op vragen van luisteraars van de vermaarde Indiase geestelijk leraar over het
thema 'leven in onzekere tijden'.
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