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538 Dance Smash
2013-02
Diverse artiesten
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Our Version Of Events
Emeli Sandé

Bloomingdale
2013
Diverse artiesten

4
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Schrijfster
Judith Visser,
thuis op de bank.

Cathy & David Guetta
Ibiza Mix 2013
Diverse artiesten

Bijvlagenmisselijkmakend
gewelddadigepageturner
In Judith Vissers tweede young adult-thriller Hasta la Vista verandert een zonvakantie
van twee jonge meiden in een nachtmerrie. En die lees je in één ruk uit.
Tekst: Annet de Groot Foto: John de Pater

M

illa van 16 vindt zichzelf
oud genoeg om zonder ouders vakantie te gaan vieren. Haar ouders denken
daar anders over. Ze moet
met hen naar ‘een suf hotel’ in Spanje.
Gelukkig mag hartsvriendin Claire mee,
die ze nog kent uit de tijd dat het gezin
in Engeland woonde.
Op het strand ontmoeten ze een paar
Nederlandse jongens die daar klussen
aan het huis van een vriend en de tijd
verder aan het strand of feestend doorbrengen. Reuze interessant natuurlijk
voor twee nieuwsgierige pubermeisjes
die ongeduldig zijn naar wat het leven
nog in petto heeft. Vooral de 19-jarige
Max maakt indruk.
Claire laat zich inpalmen en gaat stiekem een nachtje op stap met Max en

Bouquetreeks voor
bakvissen meets
Quentin Tarrantino
46 zaterdag 20 juli 2013

Zomerhit Top 101
Diverse artiesten

consorten: het begin van een drama.
Terug in Nederland krijgt Milla een
vreselijk bericht. Samen met de broer
van Claire begint ze een zoektocht naar
de jongens, die iets verschrikkelijks op
hun geweten hebben.
Hasta la vista (15+) van Judith Visser
(1978) laat zich het best omschrijven als
‘Bouquetreeks voor bakvissen meets
Quentin Tarrantino’. Visser debuteerde
in 2006 met de roman Tegengif. In 2008
verscheen haar eerste jeugdthriller Stuk,
waarvoor ze een Gouden Strop-nominatie in de wacht sleepte en die nu wordt
verﬁlmd.
Visser schrijft met vaart en slaagt
erin de spanning voelbaar te maken. Ze
weet gewelddadige handelingen zo levendig te beschrijven dat een lichte onpasselijkheid zich soms opdringt. De
ontknoping valt enigszins tegen, maar
Hasta la vista, deel één in een serie,
smaakt naar meer. Alleen, een ontmaagding waarbij de partners tegelijk
klaarkomen: sorry Judith… Get real! ■
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Wake Me Up
Avicii
Vandaag
Bakermat
Papaoutai
Stromae
La La La
Naughty Boy
Blurred Lines
Robin Thicke
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(1) Inferno
Dan Brown

➽ Hasta la
vista ★★★
jeugdthriller
Boekerij,
€16,95.

(1) En uit de bergen
kwam de echo
Khaled Hosseini
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(3) Ventoux
Bert Wagendorp
(4) Het leven van een
loser
Jeff Kinney
(8) Route du soleil
Suzanne Vermeer

➜ Bron: CPNB

