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Smash

In het kort

Dani heeft een ongeluk met zijn scooter gehad en ligt in coma. Zijn vrienden besluiten om

alsnog naar Terschelling te gaan voor een vakantie vol feesten, drinken en chillen. Voor

vertrek krijgen Luna en Tamar de waarschuwing dat een van de vrienden een dodelijk karma

zou hebben. Luna besluit de waarschuwing snel te vergeten, maar dan gebeuren er plotseling

enge onverklaarbare dingen. Luna wordt achtervolgd als ze alleen een ommetje loopt en

iemand valt haar aan bij het toilethuisje. Wie zit hierachter? Is het die enge Duncan die haar

stalkte? Of zou het Malika zijn omdat ze haar niet mag of Semih die een tweede telefoontje

blijkt te hebben?

Om over na te denken

1. Wie heb jij allemaal verdacht tijdens het lezen van het boek en waarom?

2. Wat vond je van de reden van de dader om Luna kwaad te doen? In hoeverre kon je je in

de dader verplaatsen?

3. Ilan gedraagt zich altijd heel verantwoordelijk. Dit komt onder meer doordat zijn ouders

steeds zeggen dat ze dat van hem verwachten. Waarom denk je dat ze dat doen? Vind je

dat eerlijk tegenover Ilan?

4. Wat vond je van de waarschuwing van het medium? Luna en Tamar reageren er heel

verschillend op. Hoe zou jij reageren?

5. Wat vond je van de zwarte pagina’s waarop de dader aan het woord is? Vind je dat het

verhaal door dit derde perspectief spannender wordt? Licht je antwoord toe.

Personages

Luna en Ilan vertellen het verhaal om beurten. Daardoor kun je in hun hoofd kijken en leer je

hen het beste kennen. Van hun vrienden weet je alleen wat Luna en Ilan over hen vertellen.

Luna

Kan makkelijk liegen als het nodig is



Vlotte meid die niet altijd nadenkt over de gevolgen van haar acties

Heeft veel vriendjes

Luna is bevriend met Tamar en Sietske. Tamar mag bijna niets van haar ouders. Luna verzint

allerlei smoesjes waardoor Tamar toch leuke dingen met haar vrienden kan doen. Ook laat ze

Tamar en Dani bij haar thuis overnachten. Luna is vaak erg onhandig, vooral als ze te veel

gedronken heeft. Dat vindt Ilan wel leuk aan haar. Ze heeft het beste met haar vrienden voor,

maar heeft niet altijd oog voor wat zij willen. Haar vriendinnen hebben Malika meegevraagd,

maar Luna kan haar niet uitstaan.

Ilan

Voelt zich verantwoordelijk voor iedereen

Ergert zich vaak aan zijn vrienden Vik en Thijn

Is verliefd op Luna

De broer van Ilan is verslaafd aan drugs. Zijn ouders hebben het daar heel moeilijk mee.

Daarom gedraagt Ilan zich altijd keurig, zodat zijn ouders zich geen zorgen om hem hoeven te

maken. Hij vindt Luna leuk, maar denkt dat zij Vik leuk vindt. Tamar is verliefd op hem, maar

dat voelt voor Ilan ongemakkelijk, omdat ze het vriendinnetje van Dani is. Als Luna na het

paintballen weg is, gaat hij meteen naar haar op zoek.

Tamar

Mag bijna niets van haar ouders

Heeft een relatie met Dani, maar is nu verliefd op Ilan

Is erg onzeker en jaloers op Luna

Malika

Zus van Dani

Maakt graag lijstjes en planningen

Zet haar vriendinnen tegen Luna op

Semih

Mist de boot

Verzwijgt dat hij een tweede telefoon heeft

Verkoopt drugs aan de broer van Ilan

Duncan

Ex van Luna die haar stalkte

Is boos op Luna omdat ze leugens over hem verspreidt

Bevriend met de broer van Tamar

Thema's en motieven



Vriendschap

Luna, Tamar en Sietske zijn vriendinnen. Sinds het ongeluk van Dani heeft zijn zus Malika zich

bij hen aangesloten. Maar tussen Luna en Malika klikt het niet echt. De spanning tussen hen

wordt steeds groter en er is steeds meer ruzie. Sietske en Tamar kiezen steeds vaker partij

voor Malika, waardoor Luna nog meer alleen komt te staan. 

Ilan is bevriend met Viktor, Semih en Thijn. Maar hij ergert zich vaak aan het gedrag van de

jongens. Ze drinken veel meer dan hij en doen dingen waar Ilan zich voor schaamt.

Spoiler alert

Wraak

Tamar denkt dat Luna stiekem een relatie heeft met Dani. Daarom wil ze wraak op haar

nemen. Maar ook Duncan is boos op Luna, omdat ze leugens over hem vertelt.

Misverstanden

In het verhaal komen veel misverstanden voor. Luna neemt aan dat ze Tamar helpt door

steeds smoesjes te verzinnen voor haar ouders. Ze gelooft ook dat Duncan haar stalkt. Ilan

denkt dat Luna Viktor leuk vindt. En natuurlijk het grote misverstand van Tamar: ze denkt dat

Luna en Dani achter haar rug iets met elkaar hadden.

Titel en motto

De term ‘smashen’ komt vaak in het boek voor. Dani, Luna, Semih en Xanthe zitten op tennis.

De smash is in die sport een belangrijke slag waarmee je vaak het punt wint. Maar de term

wordt ook gebruikt in de betekenis van ‘onderuithalen’. De dader zegt bijvoorbeeld op p. 41:

‘als alles lukt, dan kan ik op het laatst ongeloo�ijk hard terug smashen’.

In de media

‘Zowel in Fake trip als in haar nieuwste boek Smash, volgt de ene spannende gebeurtenis de

andere in rap tempo op.’

Colette Boegman, De Telegraaf, 2021

Weetjes over het boek

Camping Perenweide bestaat echt, maar heet eigenlijk Appelhof

Je kunt een belangrijk gesprek uit het verhaal beluisteren via een QR-code

Margje Woodrow schrijft haar boeken samen met haar zoon Micky

https://literom.nbdbiblion.nl/detail/639817/schrijven-met-zoon-als-compagnon/

