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2007 The Ultimate Gift (film) 
 

The Ultimate Gift is een film, gebaseerd op een boek met dezelfde titel van Jim Stovall. 
 

Wanneer zijn rijke, hardwerkende grootvader Red Stevens overlijdt, denkt de verwaande 
rijkeluisjongen Jason Stevens niets te erven van de man, met wie hij een slechte relatie had. 

Hij komt veel te laat op de begrafenis. Hij verstoort daar de begrafenis mee, omdat zijn auto nog al 
veel lawaai maakt. Veel familieleden zijn dan al ontevreden vertrokken omdat ze hoopten meer te 
erven dan de miljoenen die ze krijgen. Jason staat op het punt te vertrekken wanneer executeur 
Ted Hamilton hem duidelijk maakt dat zijn grootvader hem wellicht toch iets heeft nagelaten. 

Dit wordt omschreven als een aantal geschenken met uiteindelijk een ultiem geschenk. 
Wat die geschenken zijn, wordt Jason niet verteld. 

 

Voor zijn eerste geschenk moet hij naar Texas. Het geschenk blijkt geen geld of goederen. Hij 
ontmoet Gus die hem aan het werk zet op zijn land. Overtuigd dat hij zijn geschenk zal krijgen als 
hij met zijn werk klaar is zet hij door, maar hij wordt zonder iets te krijgen op het vliegveld afgezet. 

Thuis wordt hem duidelijk gemaakt dat hij "het geschenk van arbeid" heeft gekregen. 
 

Voor zijn tweede geschenk zal Jason in een maand tijd een ware vriend moeten zoeken. Deze 
ontmoet hij in het park, als de jonge Emily Rose, die hem eerder zag bij Red's begrafenis, hem 

herkent. De mysterieuze Emily staat al vanaf het begin af aan open voor vriendschap, ook al laat 
ze dat niet echt blijken. Met de hulp van Emily en haar moeder Alexia haalt Jason zijn volgende 
opdracht, maar verdere interesse in contact heeft Jason niet. Dan vindt Jason Alexia's tas in het 

park. Zo komt hij erachter dat ze veel schulden hebben. Als hij de tas terug wil brengen komt hij in 
het ziekenhuis terecht en zo komt hij erachter dat Emily leukemie heeft. Hij besluit dan het salaris 
dat hij bij Gus verdient heeft te gebruiken om de huurachterstand van Alexia en Emily te betalen. 

 

Op een gegeven moment vertrekt Jason voor een opdracht naar Zuid-Amerika, waar hij ontdekt 
dat zijn grootvader een bibliotheek bouwde ter nagedachtenis aan Jay Stevens, Jasons vader. 
Jason wordt gevangengenomen door criminelen die losgeld willen. Ze vertellen dat als niemand 

voor hem komt, ze hem zullen vermoorden. Jason weet te ontsnappen. 
 

Eenmaal thuis wordt hij ontvangen door Alexia, die zich zorgen maakte toen ze wist dat hij 
gevangen zat. Met hulp van Emily weet hij een relatie met haar op te bouwen. Zij vertelt dolgraag 
te willen paardrijden en haar Kerstmis, die ze gemist heeft omdat hij gevangen gehouden werd in 
Zuid-Amerika, alsnog met hem en Alexia te vieren. Jason weet Gus over te halen in zijn huis een 
kerstsfeer te maken en ook mogen ze zijn paarden gebruiken. Jason ontdekt dat Emily eigenlijk 

paarden haat, maar dat Alexia hier van hield en dat ze haar dit gunde om nog een laatste perfecte 
dag te hebben. Ook wordt hem gezegd te gaan werken aan zijn droom. 

 

De rest van het verhaal, daar kom je achter als je het boek leest of als je de film kijkt. 
 

Wat we hier wel alvast verklappen zijn een aantal van de dertien geschenken die Jason krijgt. 
 

Het Geschenk van Arbeid 
Het Geschenk van Geven 
Het Geschenk van Leren 

Het Geschenk van Lachen 
Het Geschenk van Liefde 
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Streep de vetgedrukte/onderstreepte woorden door in de woordzoeker. 
Ze staan van linksrechts, rechtslinks, bovenonder en onderboven. 

 

De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing. 
Dat is een artiest die al sinds 2003 jaarlijks in de top 10 staat van de Top 2000. 

 

Succes. 
 

 
 
 

O P L O S S I N G : 
 

_  _  _  _  _  _  _  _  _      _  _      _  _  _  _  _ 
 


