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DE MAGIE VAN KERST: 
Leesclub 15-12-2015 

 

De magie van Kerst is een hartverwarmende verzameling van inspirerende 
en charmante feelgood verhalen over het leven, de liefde en de dilemma's 
van alledag waar wij allemaal mee te maken hebben.  
Zullen de twee vrijgezelle zussen Dolores en Genevieve zich eindelijk los 
kunnen maken van hun strenge moeder? Gaat Larissa zich ook dit jaar weer 
dodelijk verlegen voelen tijdens de Kerstparty op kantoor? En durft Alice 
haar huis en haar hart open te stellen voor de enige bezoeker die ze niet wil 
zien deze Kerst? Dan is er nog de mysterieuze Madame Lucia met haar 
kristallen bol. Kan zij het lot van haar klanten echt een handje helpen?  
Negentien ontroerende en humoristische verhalen waar voor iedereen iets 
herkenbaars in zit. Haal de kerstversiering tevoorschijn en geniet van Cathy 
Kelly's kenmerkende betoverende schrijfstijl. 

  

 

Naam: Cathy Kelly 

Geboren: 12 September 1966 - Belfast 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Biografie 

Cathy Kelly is opgegroeid in Dublin. Na het verlaten van school werd  journaliste bij een nationale 
Ierse krant. 

Cathy jongleerde tussen haar baan en het schrijven in haar vrije tijd, en haar eerste roman, Woman 
To Woman (Zoenoffer), werd gepubliceerd in 1997. Het stond onmiddellijk op nummer 1 op de 
Ierse de bestsellerlijsten.  

Het handelsmerk van Cathy is warme Ierse story-telling over het moderne leven, en haar boeken 
behandelen thema's als verhoudingen, huwelijk, depressie en verlies, maar altijd met een positieve 
inval. 

Cathy Kelly is Ierlands ambassadeur voor UNICEF. Ze woont met haar echtgenoot en jonge 
tweelingzoons in Wicklow, Ierland. 
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