Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

AmbiFlits
Elk verhaal verdient een podium!

AmbiStrip door Ferry Segers
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Achtergrond
Oneindig kort
Collega’s
... Giechelend kwamen ze vanuit de wachtkamer mijn spreekkamer
binnenlopen. Beiden vrij lang donkerzwart haar, lange benen. Dit
laatste beeld werd versterkt door de iets te strakke spijkerbroeken. ‘Het is
weer tijd voor mijn vijfjaarlijkse spiraalwissel,’ stak een van beiden direct
van wal. Haar roodleren jack drapeerde ze met een vlotte beweging over
de rugleuning van de stoel ...
Twintig verhalen met een kijkje in de spreekkamer van een
gynaecoloog: een traan, een glimlach, een schaterlach.
Vanaf zaterdag 6 oktober verkrijgbaar: http://bit.ly/GynenOngyn

Houdbaarheidsdatum
... Het vuurwerk van het begin was er alleen niet meer. Dat kan
waarschijnlijk ook niet als je elkaar zo door en door kent. Soms miste ze
wel de spanning. Dan verlangde ze naar die blinde lust van de eerste tijd,
de passie. Er kwam echter wel wat nieuws voor in de plaats. Het gevoel
was weliswaar anders, maar niet minder. Integendeel. Hun liefde werd
intenser. Misschien wel juist doordat ze elkaar en zichzelf zoveel beter
kenden ...
De scherp vloeiende pen van Sylvia Visser kerft diep in het thema
liefde en laat ons nog liefdevol wachten op de cover en de titel.

Ultieme samenwerking
Ruim anderhalf jaar bestaat de Facebook-groep ‘Schrijven Magazine:
Ultrakorte Verhalen’, hetgeen een groot succes is. Bijna tweeduizend
schrijvers gaan steeds weer de uitdaging aan om een goed verhaal te
vertellen in maximaal 99 woorden.
Voor ‘Kort en Prachtig’ hebben 43 schrijvers de krachten gebundeld
met als resultaat meer dan 150 ultrakorte verhalen.
Laat je vanaf 23 november verrassen en ontdek hoe 99 woorden je
ziel kunnen raken.
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VerBeelding
Lancering ‘Vliegen zonder vleugels’
Een lancering is per definitie een bijzonder moment. Of het nu een eerste boek is, of het
zoveelste. Toch werden ook wij verrast tijdens de voorbereidingen voor de lancering van
‘Vliegen zonder vleugels’ op 21 september 2018.
Het hart van Elisabeth Riphagen en haar man Gerrit is zo groot dat niemand wilde ontbreken.
Familie, vrienden en Bondgenoten meldden zich aan. Dankzij hen konden wij het warme bad
dat wij beloofd hadden, waarmaken.
De eerste gastspreker Stephen Boonzaaijer vertelde hoe een bijzondere band hij en Elisabeth
hebben. De vreugde die zij bij elkaar gevonden hebben en dankbaarheid voor het leven.
De tweede gastspreker Gerrit Riphagen vertelde zonder woorden zijn oneindige liefde voor
zijn vrouw, haar kracht en levenslust.
Een kracht, een levenslust die wij voelden tijdens de toespraak van Elisabeth. Het feit dat zij ging spreken, verraste de
aanwezigen. Normaal gesproken is het altijd haar wens buiten het zicht te blijven, niet in de schijnwerpers te staan.
Voor het eerst liet zij haar licht en liefde stralen over haar leven. Zij vertelde over haar eerste jaren in Indonesië, haar
terugkeer naar Nederland vijf jaar later. De jaren en reizen die vanaf 1999 volgden naar het land waar zij en haar man
hun hart aan verloren hebben. Waar zij ontelbare bibliotheken hebben opgezet en ingericht in afgelegen gebieden,
waar zij scholen bouwden, waar zij vrienden maakten die nu familie zijn.
Haar verwondering, haar zoektocht, haar overwinningen.
Elisabeth Riphagen, een vrouw die harten raakt, een verhalenverteller die liefde laat voelen.
boektrailer ‘Vliegen zonder vleugels’
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Jouw Verhaal?
Moment Nul; Rani De Mondt
Foto Katrien Vranckx
Féline wiebelt zenuwachtig heen en
weer op het gammele bankje in de
refter. Dat het piept en dat de eetzaal
vol met mensen zit die haar verbaasd
aankijken kan haar blijkbaar niets
schelen.
Ik leg een hand op haar schouder in
een poging haar gerust te stellen. Het
lijkt wel alsof niets die zenuwkip kan
kalmeren vandaag. ‘
Kalm aan, het komt wel goed.’
Ze zucht. ‘Maar, wat als hij nu
tegenvalt?’
Ik haal mijn schouders op. ‘Dan moet
je voor de rest van je leven naar een
mottig gezicht kijken.’
Féline kijkt me geschokt aan. ‘Lily!’
Ik giechel en wrijf onbewust over
mijn pols. ‘Hoe lang nog?’
Féline kijkt naar haar pols: ‘zes
minuten.’
Ze telt al jaren af naar dit moment.
Naar het schijnt moet het fantastisch
zijn. Mensen die elkaar ontmoeten op
hun Moment Nul. De partner vinden
met wie ze de rest van hun leven gaan
spenderen.
Ik noem het graag de soulmate-klok.
Het bestaat al zo lang als de mensheid,
ingebouwd in de rechterpols. Het telt
af. Jaren, misschien wel decennia, tot
een onzichtbare kracht je duwt naar je
zielsverwant, je soulmate.
Hannah, een vriendin van ons, gaat
naast Féline zitten.
‘Vijf minuten.’ Féline bibbert zo hard
dat ze bijna van het bankje glijdt.
‘Hoe denk je dat het zal zijn?’ Ik heb het gedurende onze jarenlange vriendschap al duizend keer
gevraagd, en elke keer vind ik het zalig om naar haar antwoord te luisteren.
Om te zien hoe haar lippen over de liefde spreken, en haar ogen ervan dromen.
‘Dat moment, Lily. Dat moet gewoon magisch zijn. De eerste keer dat je in de ogen van je zielsverwant
kijkt, en dat je … gewoon voelt dat je thuiskomt.’ Féline zucht gelukzalig.
Je zou er haast van glimlachen.
‘Nog vier minuten.’
Hannah giechelt. ‘Jezus, Féline, we weten het nu wel hoor. Vandaag is de grote dag. Moet je daar echt
elke minuut voor aftellen?’
Ik kijk Hannah boos aan. Die heeft het systeem echt niet begrepen.
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Jouw Verhaal?
Moment Nul; Rani De Mondt
Foto Katrien Vranckx
Féline blijft er veel koeler onder. ‘Het is niet omdat jij nog tien jaar moet wachten dat ik niet gelukkig
mag zijn, of wel?’ Hannah zucht en kijkt naar haar pols. ‘Om exact te zijn nog negen jaar, 364 dagen, vijf
uur, twintig minuten en vijf seconden, vier, drie …’
Ik steek mijn hand op. ‘Wel, als jij binnen die negen jaar jouw soulmate gaat ontmoeten zullen wij ook
blij zijn. Maar nu is het haar moment.’ Ik wijs naar Féline, die ongeduldig op haar klokje blijft kijken.
Ik lees mee over haar schouder.
Nog twee minuten.
Ze speelt met een vuurrode haarlok die uit haar dot piekt en verstijft. ‘En wat als het nu geen
wederzijdse soulmate is?’ Féline kijkt me bezorgd aan.
Ik leg mijn hand op haar arm. ‘Ach, dat gebeurt maar bij vijf procent van de wereldbevolking. No way
dat dat bij jou gebeurt.’
Féline staat abrupt op. ‘Wat doe je nu?’ vraag ik grijnzend.
‘Eén minuut.’ Haar adem stokt in haar keel. Ze pakt een flesje water en drinkt het leeg.
‘Zou je dat wel doen?’ vraag ik bezorgd.
Féline draalt zenuwachtig in het rond. ‘Hoort dit zo te gaan? Ik voel geen aantrekkingskracht naar
iemand, ik heb gewoon zo’n droge mond, ik moet gewoon …’ Ze loopt weg, naar de andere kant van de
refter. Naar de drankautomaat.
Ik kijk Hannah zijdelings aan. ‘Klopt dit?’
Hannah haalt haar schouders op. ‘Moment Nul moet er gewoon bijna zijn. Ze heeft geen tijd om
zijwegen te nemen.’
Ik bijt op mijn lip en kijk gespannen naar haar. Wat als Féline nu nooit haar soulmate ontmoet?
Ze prutst met haar geld en laat een muntstuk vallen.
Ook dat nog.
Ze bukt.
Haar hand reikt naar het muntstuk.
Ze pakt het van de grond.
Door het beven van haar hand laat ze het weer vallen.
‘Ik kan deze spanning gewoon niet meer aan, jongens. Waar is haar soulmate, in godsnaam?’
Een andere hand die naar het muntstuk reikt.
Moment nul.
Hun ogen ontmoeten elkaar.
Féline straalt. Ze kijkt een jongen van het laatste jaar aan. Bruine, warrige haren. Een brede glimlach.
Ze zeggen iets en lachen. Wat exact kan ik niet verstaan.
‘Was dat nu zo spannend?’ vraagt Hannah. Ik knik en laat mijn adem los.
Nu pas merk ik hoe lang ik hem had ingehouden. Mijn nagels drukken in mijn huid en ik merk dat ik
mijn pols verberg. Langzaam laat ik hem los en kijk naar mijn klok.
‘Hoe lang duurt het nog bij jou?’, vraagt Hannah.
Ik slik en trek mijn mouw over mijn arm. Ze heeft het al duizend keer gevraagd, maar ik antwoord
nooit exact. ‘Nog een tijdje.’
Ik blijf naar mijn pols kijken.
Naar de klok die al tijden op Moment Nul staat.
Dat herinner ik mij nog als het Moment van gisteren.
Ik was twaalf jaar, ging net naar de middelbare school. Ik verwonderde mij er over dat mijn soulmate zo
vroeg zou komen. Dat mijn Moment Nul al eerder zou inslaan dan bij de rest. Misschien was ik vroeg rijp,
misschien ging ik samen met hem op school zitten. Wie weet?
Zenuwachtig liep ik de schoolpoort binnen.
Nog twee minuten. Ik werd naar de klas geroepen.
Nog maar een paar seconden. Nog nooit voelde ik zo’n allesoverheersende kracht in mijn lijf. Ik moest per se
mijn jas gaan weghangen in de gang die dag. En ik botste tegen iemand aan.
AmbiFlits
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Jouw Verhaal?
Moment Nul; Rani De Mondt
Foto Katrien Vranckx
Toen ik me omdraaide zag ik haar. Vuurrode haren, een plukje dat uit haar dotje wipte.
Moment Nul was aangebroken. Voorzichtig keek ik rond. Dit moest toch een fout zijn van het systeem? Maar
er was niemand, buiten haar. Ik durfde het haast niet te vragen, dus keek maar naar haar pols. Nog vijf jaar,
stond er.
Nog vijf jaar voor ze haar soulmate ging ontmoeten, terwijl mijn Moment Nul in mijn pols en recht door mijn
ziel brandde.
‘Ik ben Féline.’
Ik glimlachte en deed mijn best de tranen te verbijten: ‘Lily’.
Ze knikte en grijnsde. ‘Ik denk dat wij goede vriendinnen gaan worden.’
Ik kon bijna niets zeggen, stond verlamd: ‘Ik ook.’
Op die dag leek mijn wereld in te storten. Ik had geen wederzijdse soulmate, ik zou de rest van mijn leven
alleen moeten spenderen, terwijl ik helemaal niet alleen wil zijn …
Dus trek ik nu al vijf jaar met haar op.
Met het meisje met de vuurrode haren.
Met Féline.

Zie mij graag
Een kortverhaalbundel van Rani De Mondt.
Tien korte verhalen, tien foto’s.
Rani, een jonge Vlaamse schrijfster timmert hard aan de weg. Na
haar debuut met Your One And Only, een psychologische thriller,
een kortserie YOAO, toverde zij tien kortverhalen uit haar pen.
Nu buigt zij zich over een zevendelige serie ‘Verbroken Verbond’.
En wij? Wij volgen haar rappe tempo op de voet. Durf jij dat ook
aan?
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