Wat lezers vinden van: Voor altijd twee.
Het boek pakt je meteen bij de eerste pagina. Een verhaal met een lach en een traan. Mooi ook de
lijn van de gynaecoloog die als een rode draad door het boek loopt. Een boek waar veel gezinnen zich
in kunnen herkennen die een kindje zijn verloren. Maar buiten dat ook herkenbaar voor vrouwen die
moeite hebben met zwanger worden. Leest lekker en de beeldvorming is mooi omgeschreven.

Mooie en meeslepend verhaal met een lach en een traan. Ik heb het boek in 1 ruk uitgelezen. Een
mooi warm verhaal waarin je wordt meegenomen op een reis die dit gezin meemaakt. Bij tijden
hardop gelachen maar ook een traantje weggepink. Een verhaal wat herkenbaar zal zijn voor
gezinnen met een tweeling en mensen die helaas een kindje hebben verloren. Ik als kinderloze man
heb ook erg genoten van dit debuut van een nieuw schrijftalent.

Feedback van een journalist van het tijdschrift: Mijn geheim.
Als eerste wil ik je nogmaals bedanken voor je openhartigheid tijdens het interview. Ik was onder de
indruk van je verhaal en de manier hoe jij erover verteld en geschreven hebt. Ik denk dat veel
mensen daar steun en kracht uit kunnen putten. En ik hoop ook dat ze er op bepaalde punten lering
uit trekken.

In één adem heb ik dit boek gelezen. In het begin voelde ik me al betrokken bij Anna en Rob. De
herkenning was er direct. De grote wens om kinderen te mogen krijgen en het grote verdriet als je
daadwerkelijk afscheid moet nemen. Wat dit met een mens doet is voor een ieder verschillend en
dat is ook mooi omgeschreven in dit boek.

Wouw! Pakkend beschreven. Ik heb het boek binnen anderhalve dag uitgelezen (en lees niet echt
heel vaak). Saskia neemt je mee in de situatie zoals hij op dat moment afgespeeld heeft. Het lijkt
alsof je naast haar hebt gestaan, waardoor je helemaal opgaat in haar verhaal.

In het eerste hoofdstuk werd het me al duidelijk. Het boek moest uit als kost het mij mijn nachtrust.
Het boek is pakkend geschreven, als lezer word je meegenomen in het verhaal. De emotie van een
fijne gynaecoloog, de begeleiding en onderlinge omgang. Het verdriet en het genot zo dichtbij elkaar.
Een mooi meeslepend verhaal met een lach en een traan.

Ook ik heb het in één ruk uitgelezen. Ondanks een zwaar onderwerp toch met veel humor
geschreven. Bij tijden hardop gelachen en dan weer een traantje wegpinken. Erg genoten en
absoluut een aanrader!

Prachtig te lezen die emoties met een lach en een traan, de rode draad en de betekenis van de kaft.
Een ieder zal delen in dit verhaal herkennen!

