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Het boek Schuld heeft het genre Jeugdthriller omdat er heel erg veel spanning in terugkomt en er woorden in het
boek moorden gepleegd die tot in de detail beschreven zijn.
Samenvatting
Leila zat bij Kate in de klas maar heeft afgelopen week zelfmoord gepleegd. Er is veel over gesproken en er is een
herdenk hoekje ingericht. Toen Kate die dag later op school kwam zag ze dat er gepest werd door een oudere
jongen. Kate had medelijden met de jongen en nam het voor hem op. Maar daardoor zette ze de oudere jongen voor
schut. Het ging als een speer heel de school rond. Na school liep Kate naar het fietsenhok. In de mand van haar fiets
lag een brief ze opende het en las: Hallo Kate, heb je er spijt van? Ze negeerde het briefje en reed naar huis. Maar
een paar dagen later kreeg ze nog zo’n briefje. Maar dit keer stond er iets anders op: ben je al bang? Dat zou je wel
moeten zijn. Ik zie alles wat je doet. Trut! Ze raakte in paniek en ging met het angstgevoel naar een
vriendinnenfeestje. Daar liep er een ruzie uit de hand en ze verliet het feestje en ging naar huis. Thuis ging de
deurbel. En dat was het laatste wat ze deed. Ze werd vermoord, maar de moordenaar zorgde ervoor dat het leek op
zelfmoord. Kate was nummer 2. Wie is de volgende…… Yara kreeg op school te horen dat er weer iemand op hun
school zelfmoord gepleegd had, Natuurlijk schrok ze ervan maar verder deed ze er niets mee. Toen ze de middag uit
school thuis kwam lag er een brief op de deurmat. Ook zij opende de brief en er stond: Beste Yara, weet je eigenlijk
zelf wel wie bent? Als eerst gaf ze haar broer de schuld ervan, maar hij had het natuurlijk niet geschreven. Die nacht
werd Yara helemaal bezweet wakker. Ze had een nachtmerrie. In de nachtmerrie zag ze dat er iemand in haar kamer
was. Toen ze uit het raam keek zag ze een schaduw wegrennen. Ze schrok zich helemaal kapot. Maar ze dacht dat ze
het zich verbeeld had en ging weer slapen. De volgende dag kreeg Yara opnieuw een brief. Dit keer stond er: Hallo
Yara, je lijkt zo mooi en onschuldig als je slaapt. Maar daar trap ik niet in. Heb je vannacht over mij gedroomd? Ik wel
over jou.. we zien elkaar snel. Yara trok gelijk aan de bel bij de politie maar zij geloofde haar niet. Ze sloot zich af van
haar vrienden en familie. Ze zei tegen haar moeder dat ze naar de bibliotheek ging maar ze fietste heel ver weg van
huis. Ze werd op haar hoofd geslagen en raakte bewusteloos. Ze werd op het treinspoor gelegd en ze overleed. Het
leek op zelfmoord. Tess was verhuisd naar Amsterdam, maar ze had het totaal niet naar haar zin, want alles was
nieuw en ze moest ook naar een andere school. Tess heeft het witte laken waaronder Yara lag gezien. Toen ze thuis
kwam kreeg ze een brief en daarin stond: Jij bent de volgende... Ze snapte niet wat ermee bedoeld werd en gooide
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het weg.Een aantal dagen later ontving ze opnieuw een brief. In de brief stond: Hallo Tess, heb je veel aan me
gedacht? Ik denk de hele tijd aan jou. Wil je weten wat ik met je ga doen? Nog heel even geduld... Ook zij ging met
haar moeder naar het politiebureau maar ook dit keer geloofde ze het niet. Toen ze thuis was pakte ze de krant waar
het over de reeks zelfmoorden ging. Ze las het en ging op onderzoek uit. Na de proefles Hockey hing er aan haar
stuur een videotape waarop te zien was hoe Tess hockeyde. Ook vond ze een briefje, dit keer stond er:Domme trut!!!
Ik hou je overal in de gaten… Tess ging naar het huis van Leila. Haar moeder liet Tess de kamer van Leila zien. Haar
moeder verliet het huis en Tess was alleen in het huis van Leila. Toen Tess het dagboek van Leila wilde pakken kreeg
ze een klap op haar hoofd en raakte bewusteloos. Ze kreeg slaappillen binnen en ze luisterde naar de moordenaar
van Kate en Yara Michael, de broer van Leila. Hij vertelde hoe kate en Yara zijn zus pijn hadden gedaan en nadat hij
dit verteld had heeft hij het huis verlaten. Tess belde 112 en werd gered.
In het boek zijn er vier hoofdpersonen en één belangrijke bijpersoon.
Kate: Kate is een erg behulpzaam en aardig meisje naar andere mensen. Toen zij de briefjes kreeg veranderde ze
naar een paniekerig persoon. Ze heeft voor de bedreigingen geen hulp gezocht. En dat werd haar dood.
Yara: Yara is een heel erg nieuwsgierig en zelfstandig meisje. In het verhaal sluit ze zich steeds meer af van haar
familie en vrienden. Ze fietst op een dag heel ver weg van huis en dat wordt haar dood.
Tess: Tess is een nieuwsgierig persoon. Ook is ze niet snel bang te krijgen. Tess is nieuw op de school en heeft
doordat dit haar nieuwe school is nog niet zoveel vrienden. Ook Tess krijgt briefjes toegestuurd. Maar Tess is niet snel
bang en gaat in plaats van hulp ervoor vragen zelf op onderzoek uit. Ze denkt deze briefjes te maken hebben met de
dood van Kate en Leila.
Michael: Michael is de broer van Leila. Leila heeft zelfmoord gepleegd.Michael heeft Leila dood aangetroffen in haar
kamer. Hij vond toen hij in haar kamer kwam een dagboek. Daarin stonden de mensen die Leila pestte. Uit wraak
vermoorde Michael de pesters van Leila. Hij laat de moorden op zelfmoord lijken.
Leila: Leila is de belangrijkste bijpersoon. Ik noem haar een bijpersoon omdat het boek er door is en het met haar
begon. Na haar volgde er nog 3 moorden. Kate, Yara en Tess waren een van de pesters of een van de mensen die op
de haat lijst in het dagboek van Leila stond. Leila is een onzeker meisje en wordt gepest.
Het verhaal speelt zich vooral af in Amsterdam. Dit weet ik doordat de plaats meerdere keren in het boek wordt
genoemd. Er worden niet echt eigenschappen waardoor je de stad zou herkennen genoemd. Wel worden er natuurlijk
locaties genoemd waardoor je wel kan inschatten hoe iets er ongeveer uitziet en wat er ongeveer gebeurd zou
kunnen zijn en hoe dat er dan uitziet. Het verhaal speelt zich in de tijd van nu af. Omdat er technieken van deze tijd
worden genoemd zoals de telefoon en het systeem van de politie. De periode van het boek gaat over twee jaar. In
één jaar gaat het over de zelfmoorden en over het andere jaar vooral over de tijd na de gebeurtenis tussen Tess en
Michael. Het boek heeft een gesloten einde omdat de broer van Leila zich voorover van de brug laat vallen en nog
steeds vermist is. Iedereen heeft het voor zichzelf afgesloten. En iedereen gaat verder met zijn of haar leven. Het boek
heeft de titel Schuld gekregen omdat eigenlijk elke bovenstaande personen een rol had in het zelfmoord verhaal van
Leila. Iedereen had iets gedaan tegen Leila waardoor zij vond dat ze zelfmoord moest plegen. Iedereen was schuldig.
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En de broer van Leila wilde dat Kate, Tess en Yara dezelfde lijdensweg moeten hebben als Leila.
Mijn mening
Ik vond het een heel erg leuk en spannend boek om te lezen. Het was makkelijk te begrijpen en ik raad het iedereen
aan die van spanning houdt. Ik vond dat de gevoelens van de personen goed beschreven waren en daardoor werd
het verhaal levendiger. Ik kon me heel erg inleven in het boek Schuld. De afloop van het boek vind ik wel leuk, alleen
de opmaak van het boek vond ik soms wat rommelig. Wel vond ik het heel fijn dat de rol van Michael met hetzelfde
lettertype maar met de kleur rood geschreven was. Het leuke aan dit boek is dat het net echt lijkt. Je wordt echt
meegenomen in het verhaal. In het boek komt niet echt humor voor maar vooral spanning
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