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‘Onvergetelijke Liefde’: Een nieuw boek van R.S. Rain 
Onvergetelijke Liefde. Een verhaal over ware liefde, opofferingen en het verliezen van je geliefde. 

Een verhaal dat je niet snel zult vergeten en wat je raakt. Onvergetelijke Liefde: een 

hartverwarmend-hartverscheurend, romantisch liefdes verhaal! 

 

Sean is een wees en gelooft niet in ware liefde, 

althans hij heeft de ware nog niet gevonden. Dat 

verandert wanneer hij Jane tegenkomt. Het is voor 

Sean gelijk liefde op het eerste gezicht en hij 

doet er alles aan om Jane te veroveren. Als hij Jane 

heeft veroverd leert hij pas wat ware liefde is. 

Ze trouwen en leven gelukkig, maar dat is van korte 

duur. Op een avond krijgen ze een auto 

ongeluk. Dit verandert het leven van Sean en Jane. 

Jane lijdt aan geheugenverlies en ze herkent 

Sean niet meer. Sean raakt depressief en verslaafd 

aan drank. Jason is de arts die Jane behandeld 

en haar onderzoekt zodat Jane haar geheugen kan 

terug krijgen. Doordat Jane haar geheugen kwijt 

is en zich niets meer herinnert, word ze verliefd op 

Jason. Als Jason dit aan Sean vertelt, weet Sean 

niet hoe hij ermee om moet gaan en besluit uit het 

leven van Jane te gaan. Het is makkelijker 

gezegd dan gedaan, want Sean kan Jane maar niet 

vergeten. Hoe zal dit verder aflopen? Krijgt Sean 

Jane terug? Krijgt Jane haar geheugen terug? Vinden 

Sean en Jane de liefde weer in elkaar? Wat 

gebeurt er met Jason? Om hier achter te komen lees 

Onvergetelijke Liefde. 

 

'Onvergetelijke Liefde' (265 pagina's, ISBN: 9789402104127) is gepubliceerd via het selfpublishingplatform 

Brave New Books. Het boek is te koop bij www.bol.com/bravenewbooks. Prijs: €15,00 

 

Over R.S. Rain 

Ik ben geboren op 29 maart 1980 in Suriname en ben van Hindoestaanse afkomst. In 1989 ben ik 

naar Nederland gekomen met mijn moeder en broertje. Hier heb ik mijn school afgemaakt en ben ik 

afgestudeerd aan het middelbare beroepsonderwijs in Amsterdam. 

Tegenwoordig werk ik als assistent-accountant bij een belastingadvies kantoor in Hilversum. Zelf 

woon ik samen met mijn lieve vriendin en heb ik een prachtige dochter. 

Het schrijven heeft altijd in mij gezeten. Ik ben eerst begonnen met mijn eigen songteksten te 

schrijven en later korte verhaaltjes. Het schrijven geeft mij vrijheid en ook kan ik me uitleven in de 

teksten en verhalen die ik op papier zet. Dit is mijn eerste boek en komt voort uit één van mijn 

verhaaltjes. Het heeft mij drie jaar gekost om dit boek te schrijven, maar ik ben blij met het 

resultaat. 

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met R.S. Rain: 

E-mail: ritesh_rish@hotmail.com 



Website: http://www.bravenewbooks.nl/r.s.rain 

 

Over Brave New Books 

Brave New Books is een self-publishingplatform dat iedere schrijver in staat stelt om snel, 

eenvoudig, kosteloos en op een professionele wijze zelf een boek uit te geven. Brave New Books is 

een initiatief van Singel Uitgevers, bol.com en Mijnbestseller.nl. Gedurende het publicatieproces kan 

de auteur, tegen betaling, de deskundige begeleiding inschakelen van ervaren redacteuren, 

vormgevers en bekende schrijvers van Singel Uitgevers. Door de samenwerking met 

bol.com zijn de boeken voor een miljoenenpubliek beschikbaar.  

Zie voor meer informatie www.bravenewbooks.nl. 


