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Beste iedereen,

We zijn ondertussen zes maanden in de greep van de Coronapandemie en we hopen dat het jullie 
goed gaat.

Laten we hopen dat de 2e golf beheersbaar blijft en er zo snel als mogelijk een goed werkzaam 
serum op de markt komt. Tot die tijd, blijf gezond, pas op jezelf en elkaar .... en natuurlijk sterkte 
met de eventuele gevolgen van de ziekte en/of alle pandemie maatregelen. 

Desondanks gaat het leven verder en kun je in onze vorderingen op het boekengebied via deze 
nieuwsbrief lezen.

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

– e-book 2e deel is nu ook gratis!

– Publicatiedatum van de Engelse versie

– e-books lezen via Kobo

e-book 2e deel is nu ook gratis!

Goed nieuws ... het e-book van deel 2, zowel de Nederlands  e     als   de Engelse   versie, is nu ook 
voor iedereen gratis te lezen, te downloaden én ook weg te geven. 

Dus zijn er nu vier verschillende e-books om te downloaden.

Aarzel niet  ..., grijp die kans en zeg het voort!

De link naar de downloadpagina is https://everywhereconnected.com/gratisebook.html
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Had je het tweede deel al gekocht, geen probleem. Zend ons een bericht via ons 
contactformulier of per e-mail en we zullen je informeren over de wijze van compensatie.

Publicatie Engelse versie

Per 12 oktober 2020 is ook deel 2 van de Engelse versie gepubliceerd. Het e-book, ook 
gratis, is nu bij elke internetverkoper aangeleverd.

De paperback is wereldwijd te koop bij Amazon.

Kobo

Wat is Kobo?

Kobo is een legale uitgever en boekendienst waar je via internet e-books kunt kopen, 
lezen en/of gratis downloaden.

Kobo is onze primaire uitgever van de e-books. 

Ben je een regelmatige lezer, 2 boeken per maand, dan is KoboPlus wellicht wat voor jou. 

KoboPlus is een all-you-can-read abonnement systeem voor e-books. 

Het kost nog geen tientje per maand en biedt toegang tot meer dan 240-duizend e-books.

Dat Kobo populair is, blijkt ook uit de verspreiding van onze boeken over de hele aardbol.

Op 23 oktober namelijk, werd in het 55e land een e-book van ons gedownload!

In elk continent staat ondertussen ergens op een e-reader, smartphone of laptop een 
digitale versie van onze boeken.

Wow! Zijn we erg blij mee.

Om de kennismaking laagdrempelig te houden kun je gebruik maken van een gratis 
proefabonnement voor een maand. Zo kun je dan kijken of er voldoende e-books zijn die 
je wilt lezen en wennen aan het systeem van boeken lezen en beheren via de gratis Kobo 
app. 

Wellicht doen we je een plezier met deze info. Wil je meer weten over kobo,een gratis 
proefabonnement aanvragen of een geliefde een Kobo-cadeaukaart schenken,kijk dan op:

 https://everywhereconnected.com/onzeboekenkast/kobo.html
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