Download File PDF Manual Do Palio Fire Fuclan

Manual Do Palio Fire Fuclan
UITGEBREIDE EDITIE "Weggerukt uit het leven...' Zo begon Tim Overdiek de
overlijdensadvertentie voor zijn vrouw Jennifer Nolan, moeder van hun twee jonge
kinderen. Op 22 oktober 2009 werd ze op een zebrapad aangereden door een
motoragent. De dag erna bezweek ze aan haar verwondingen. Een week later begon
Tim Overdiek te schrijven, een dagboek, om niets te vergeten van de doffe pijn van de
eerste maanden, het vallen en opstaan en de woede, haat en wanhoop die hem en zijn
zoons regelmatig overvallen. Maar ook van de heilzame (zwarte) humor en de intimiteit
van het kleine gezin. Wat begon als noodzakelijk van zich af schrijven, eindigde in het
boek Tranen van liefde, over het eerste rauwe jaar van rouw. Inmiddels is het tien jaar
geleden dat Jennifer overleed. In deze uitgebreide editie van Tranen van liefde
reflecteert Overdiek ook op de jaren die volgden. Hij schrijft over de confrontatie met
Jennifers dagboeken en met de vrouw die haar longen draagt, over ouder worden,
nieuwe liefdes, en het loslaten van de zoons die hij met zoveel zorg heeft
grootgebracht. En over hoe de liefde voor Jennifer evolueert. "Haar dood heeft ons niet
geveld,' schrijft hij. "Integendeel, we zijn gaan leven. Waarlijk leven.' Tim Overdiek
(1965) is therapeutisch coach en schrijver. Jarenlang was hij journalist voor NOS
Nieuws, onder meer als correspondent, adjunct-hoofdredacteur en radiopresentator.
Eind 2019 verscheen het boek Als de man verliest, dat hij schreef met Wim van Lent.
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Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Isadora Conroy heeft een goedlopende antiekwinkel. Ze is dol op mooie spullen en
weet altijd wel iets interessants op de kop te tikken. Zoals op die dag waarop ze bij een
veiling een partij curiosa bemachtigt - zonder te weten dat ze daarmee kostbare
kunstschatten in huis haalt. Hoofdinspecteur Jed Skimmerhorn heeft na de
gewelddadige dood van zijn zus ontslag genomen bij de politie. Maar wanneer er in het
appartement van zijn overbuurvrouw - dat van Isadora - wordt ingebroken, biedt hij haar
toch zijn hulp aan. Samen proberen ze uit te vinden wat de inbreker zocht, en zo
komen ze op het spoor van een gewetenloze kunstdief. Een man die zelfs niet
terugdeinst voor moord. De vrolijke Isadora en de norse Jed zijn als water en vuur.
Geen van beiden wil dan ook toegeven aan de aantrekkingskracht tussen hen. En dus
proberen ze hun ontluikende gevoelens weg te stoppen, niet beseffend dat ze daardoor
iets veel waardevollers dreigen te verliezen dan de kunst die hun leven bedreigt...
Eerder verschenen onder de titel Villa Curiosa

Aan de koning van Het land in de Verte. Degene die je zo lang hebt gezocht, is
op weg. Hij reist door dag en door nacht, en hij draagt in zijn hand het teken, de
gouden appel. Ik begreep er geen woord van. Maar ik werd zo wonderlijk koud
over mijn hele lichaam. Ik haastte me de kaart in de brievenbus te stoppen. Wie
was het, die door dag en door nacht reisde? En wie droeg er een gouden appel
in zijn hand? Toen keek ik toevallig naar de appel die ik van tante Lundin had
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gekregen. En de appel was van goud...
De vogels van NederlandMio, mijn MioWPG Kindermedia
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