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Soort boek/Ziekte/Stijl:   

Ben je wel eens een geliefde verloren? Dan ken je dat onbegrepen en eenzame gevoel dat 

Sherilyn voelde misschien wel. Haar broer werd op 23-jarige leeftijd plotseling losgerukt 

uit haar leven. Alles sloeg in één klap om, alsof ze in het leven van een ander stapte, en 

alles was opeens anders. Terug denken aan het leven vóór haar broer overleed lijkt een 

wazige droom die ze zich nauwelijks kan herinneren zodra ze haar ogen opent. Het leven 

na zijn dood had meer weg van een nachtmerrie die haar overal achtervolgde. In dit 

boek loop je mee in haar rouwproces, waarin ze haar gedachten en gevoelens blootgeeft. 

Elke rauwe emotie die ze voelde heeft ze met tranen in haar ogen op papier gezet. 

 

Over de auteur:  

Sherilyn uit zich van kleins af aan al door middel van creatieve bezigheden zoals 

tekenen, schilderen en schrijven. Het is altijd een van haar dromen geweest om een boek 

uit te geven, maar haar onzekerheid of het wel goed genoeg zou zijn hield haar tegen. In 

2018 begon ze te schrijven aan een verhaal over de dood van haar broer, maar dit 

verhaal heeft daarna nog een jaar in haar kast gelegen, te pijnlijk om aan te raken. Haar 

vurige passie voor schrijven is pas echt aangewakkerd in 2020 toen ze voor het eerst het 

platform 'Wattpad' ontdekte. Ze had het gevoel dat ze vrijuit kon schrijven op dit 

platform, dus zo gezegd zo gedaan. Dankzij de hartverwarmende reacties op haar 

verhaal ging haar verlangen om een boek uit te geven weer kriebelen en kon ze het idee 

niet meer loslaten. 

 

Inzien: 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11228 → inkijk 

 

Extra/Recensies:  

  

‘’Het boek heeft alles wat je nodig hebt om te lezen wat er allemaal met 

je gebeurd als je een broer of zus verliest. Een dikke aanrader.’’- review 

via boekscout.nl 
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