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Recensie: Carry Slee, Lover of loser (2006) 

Lover of loser vertelt het verhaal van de vijftienjarige Eva. Haar moeder heeft een nieuwe vriend, 

Willem. Willem is verdacht lief voor Eva. Komt het omdat hij zijn eigen dochter mist of steekt er meer 

achter? Wanneer Eva contact zoekt met deze dochter, komt zij achter de schokkende waarheid. 

Helaas kan zij nergens terecht met haar bevindingen. Haar moeder gelooft haar niet. Met haar beste 

vriendin heeft ze ruzie en de jongen op wie ze verliefd is, heeft al een vriendin. Eenzaam en 

wanhopig loopt Eva door het park, waar ze de gladjanus Ricardo ontmoet. Op dat moment mag je 

zelf kiezen: Gaat Eva het gesprek aan met Ricardo of wendt ze zich van hem af? Kies je ervoor om 

met Ricardo in zee te gaan, dan krijg je nog een keuzemoment, zodat er uiteindelijk drie verhaallijnen 

in het boek zijn.  

Het thema van het boek is de kwetsbaarheid van een meisje. Er zijn omstandigheden die daartoe 

leiden: verwaarlozing door haar moeder en misbruik door haar stiefvader. Het helpt ook niet mee, 

dat haar beste vriendin in beslag genomen wordt door haar vriendje en zijn vriendengroep. Tot 

overmaat van ramp lijkt de jongen, van wie zij dacht dat hij haar ook leuk vond, al een vriendin te 

hebben. Wanneer een meisje op zo’n moment de verkeerde jongen tegenkomt, kan het heel 

verkeerd aflopen. 

Dit thema zal heel veel meiden aanspreken. Hoewel velen het goed hebben thuis, is er altijd wel een 

keer wrijving of kennen ze iemand die het niet leuk heeft. Daarom kunnen meisjes zich goed met de 

hoofdpersoon identificeren. Ook de beste vriendin Julia is heel herkenbaar. Voor jongens lijkt het me 

iets moeilijker. Mees, die een belangrijke rol speelt in het verhaal, is nogal gevoelig. Andere jongens 

komen slechts zijdelings ter sprake en blijven qua personage aan de oppervlakte.  

Hoewel Carry Slee een vlot lezende schrijfstijl heeft, vind ik haar woordkeus soms irritant. Ze 

probeert steeds de spreekwijze van jongeren te benaderen en gebruikt bijvoorbeeld vaak het woord 

‘boys’ en ‘superboy’. Daarnaast valt me op, dat zinnen vaak herhaald worden, waardoor steeds 

hetzelfde uitgelegd wordt. 

Wel heel leuk aan het verhaal is, dat je als lezer de keuze krijgt om bepaalde verhaallijnen te volgen. 

Natuurlijk lees je ze allemaal. Uiteindelijk kom je er dan achter, dat het voor Eva in elk scenario toch 

nog goed afloopt, dankzij Mees en Julia. Dat is aan de ene kant wel zwak van de schrijfster. Ze gaat 

de confrontatie met de reële problemen niet aan. Voor de meiden onder ons is dat aan de andere 

kant stiekem wel heel fijn. Wij vinden het immers heerlijk als er een happy-end is!  
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