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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
De wolken kleurden donkergrÐs / Shelly Roso. - Eerste druk, Tolbert : EigenZinnig, september 2021. - 130
pagina's ; 21 cm.
De 13-jarige Oli (Oliver) Vermanen heeft een bejaarde man, meneer Blom, van zijn tas beroofd. Tijdens die
beroving valt de 74-jarige man. Hij moet geopereerd worden en houdt er blijvend letsel aan over. Oli krijgt
een taakstraf. Meneer Blom wil dat die straf op zijn eigen terrein wordt uitgevoerd. Het zijn niet alledaagse
taken, waarbij het lijkt of meneer Blom een plan met Oli heeft. Tijdens die werkzaamheden is de sfeer
broeierig. Ondertussen worstelt Oli met één van zijn twee vaders, wordt zijn zusje uit huis geplaatst en moet
de voedselbank de armoede verlichten. Het omslag doet wellicht een actierijk verhaal vermoeden, maar het
is een gevoelig en psychologisch verhaal verteld vanuit Oli (in de ik-vorm) en meneer Blom als auctoriale
verteller met thema's als armoede, ouderdom, relatie vader-zoon, waarde van vriendschap en het gemis van
een geliefde. Wensvervullend verhaal met veel onderling begrip en respect. Het verhaal is in zes delen
verdeeld die weer in korte niet betitelde hoofdstukken zijn onderverdeeld. In eenvoudige taal beschreven, de
leesdrempel is laag. Auteur schreef eerder 'Holly D. jongen/meisje' (2016) en 'De laatste opdracht' (2017).
Vanaf ca. 12 jaar.
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