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VOOR JOU: 
Leesclub 10-12-2012 

 

Als je voor Kerst één ding zou mogen wensen, wat zou dat dan zijn? 
 
Lou Suffern vecht elke dag tegen de klok. Hij moet altijd op twee 
plaatsten tegelijk zijn. Hij moet altijd twee dingen tegelijk doen. Als hij 
slaapt, dan droomt hij. Als hij thuis is bij zijn vrouw en kinderen, is zijn 
hoofd eigenlijk al ergens anders. 
Als hij op een ochtend naar zijn werk gaat, ontmoet Lou de dakloze Gabe, 
die buiten zijn kantoor op de stoep zit. Hij raakt door hem geïntrigeerd en 
omdat hij denkt dat het handig is hem in de buurt te houden, regelt Lou 
een baantje voor Gabe in de postkamer. Maar al snel betreurt hij zijn 
liefdadigheid. Terwijl kerst steeds dichterbij komt, zal Lou's leven 
onherroepelijk veranderen door deze kleine, vriendelijke daad. 

  

  

Naam: Cecilia Ahern 

Geboren: 30 september 1981, te Dublin 
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Biografie 

Cecelia Ahern, dochter van de voormalige Ierse premier Bertie Ahern en Miriam Kelly.  
Haar oudere zus Georgina is getrouwd met Westlifes Nicky Byrne.  
Ahern heeft op dit moment een relatie met David Keoghan. 

Ze studeerde aan het Grifftih Collge en slaagde voor Journalistiek en Mediacommunicatie. Ze 
werd bekend door het schrijven van succesvolle boeken. Ook schreef ze enkele korte verhalen.  

Op eenentwintigjarige leeftijd verscheen haar boek "P.S: Ik hou van je". Het boek werd in Ierland 
direct een bestseller. Als snel volgden Engeland, Amerika, Duitsland en Nederland. De 
filmrechten van haar debuut zijn verkocht aan Warner Brothers. 

Na haar debuut verschenen onder meer "Kon je me maar zien!" en "De plek van verloren 
dingen". Haar tweede boek, "Voor altijd" won de Duitse Corine Award.  

In 2000 maakte Ahern deel uit van de Ierse popgroep Shimma. Ze werden derden in de Ierse 
finale voor het Eurovisie Songfestival.  
Momenteel werkt ze als producer (en bedenker) van de Amerikaanse televisieserie Samantha 
Who?. 
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