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Over het boek: 
Na al een bewogen leven te hebben gehad, is Lisa gelukkig. In haar huidige leven 
waarin alles eindelijk op rolletjes loopt - een baan, een huis, prachtige kinderen, en de 
liefde van haar leven - komt verandering. Het noodlot slaat toe, haar man, Peter, wordt 
ziek. Ze komen in een rollercoaster terecht en hun leven staat volledig op zijn kop. Lisa 
besluit een boek te schrijven om haar ervaringen te delen. Om mensen te laten 
beseffen dat het cliché echt waar is: liefde overwint heel veel en geeft kracht. Kracht 
om door te gaan, ondanks de pijn van de verandering. Want verandering van de 
beweging van het leven, doet je beslissingen maken waarvan je nooit gedacht had ze 
te zullen maken. 
 
Over de auteur: 
Lisa Hans (1969) is in binnen en buitenland al tiendtallen keren verhuisd. Door scholing, 
werk en de liefde. Dat heeft haar gevormd als wereld burger. Ze heeft niet de 
gemakkelijkste jeugd, maar krijgt in haar opvoeding de kans om te ontwikkelen. Ze zit 
op muziekles, ze sport, gaat naar musea. Ze is een zorgzaam en een gevoelig persoon. 
Ze ontmoet de vader van haar twee kinderen, maar dat blijkt na meerdere 
herstelpogingen van de relatie niet te werken. Door met haar ex mee verhuisd te zijn, 
woont zij inmiddels met haar twee jonge zoons in Rotterdam. Daar ontmoet zij, na een 
valse start, de liefde van haar leven. Hij is 24 jaar ouder en zij moet het vertrouwen in 
de liefde weer hervinden. Maar als dat lukt, is ze gelukkiger dan ooit te voren. Ze heeft 
een goede baan, ze trouwen en kopen een huis. Dan wordt haar man ziek en besluit zij 
voor hem te zorgen. Alles doet zij om hem de kwaliteit van leven te laten behouden en 
het geluk van de liefde samen te kunnen blijven delen. Deze ervaring wil zij delen door 
middel van dit boek. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier onder het kopje ‘inkijk’ inzien.  
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