
Nieuw boek verschenen van Harm Dessens - Hakkoer uit Vlaardingen 

Met trots kunnen wij u melden dat wij Harm Dessens - Hakkoer uit Vlaardingen hebben
gecontracteerd. Zijn boek met als titel Transitie - Co Ni Mire Rium is sinds kort in de
verkoop. Wij laten u dit weten omdat dit boek ongetwijfeld uw belangstelling zal wekken.
Harm Dessens - Hakkoer is van harte bereid om zijn werk bij u te presenteren. Hij kan zich
binnenkort per email, telefoon of d.m.v. een bezoekje bij u melden.
Wij stellen het op prijs als u even wat tijd voor hem kunt vrijmaken. We bevelen zijn boek
van harte bij u aan, en we hopen dat u er een gepaste aandacht aan wilt besteden.
Meer informatie: info@boekscout.nl. U kunt zich ook rechtstreeks tot de auteur wenden: 
h.hakkoer@gmail.com  

De flaptekst:
De hoofdpersoon - Harm, een pas gescheiden man - zit midden
in zijn transitie. Vanuit zijn single bestaan vindt hij zonder
zoeken zichzelf en ruimte voor nieuwe liefde. Zijn verleden en
nieuwe twijfels spreken boekdelen.
Harm heeft het voornemen zichzelf te hervinden en een nieuw
en gelukkiger bestaan te creëren. Zijn verblijf in Dublin brengt
veel levenslessen. Door toevallige flirts en ontmoetingen
ontdekt de man een nieuwe levenswijze waarin geluk en liefde
kans krijgen. Het hoogtepunt van zijn reis en zoektocht naar
zichzelf is de ontmoeting met Maureen in een bar. Door
Maureen worden in korte tijd twee nieuwe mensen geboren.

 

De gegevens:

titel: Transitie - Co Ni Mire Rium

auteur: Harm Dessens - Hakkoer

aantal pagina's: 156

geïllustreerd: nee

uitvoering/formaat: paperback 12,5 x 20 cm

ISBN: 978-94-0223-379-7

vaste prijs: € 19.5
 Over Boekscout.nl:

Boekscout.nl is een uitgeverij in de printing-on-demand-markt. Wij geven boeken uit van
auteurs die vaak aan het begin staan van hun carrière. Ons concept maakt het mogelijk om
boeken in kleine oplagen tegelijk te realiseren. Daardoor zijn wij in staat de verborgen
talenten in Nederland en België op te sporen en hun een kans te geven zich verder te
ontplooien. 
Mocht u vragen hebben over de auteur of over zijn boek, dan is uw emailtje van harte
welkom: info@boekscout.nl. 

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
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