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Drie verschrikkelijke dagen 

Jos trok zijn schoenen uit en sloop over de betonnen vloer naar binnen. Hij sjouwde de krantenstapels 

één voor één naar achteren. Toen alles tegen de achtermuur stond, kwam hij warm en beverig naar 

buiten. Hij liet de deur open.  Hij trok zijn schoenen aan, liep terug naar het midden van de 

binnenplaats en nam de situatie nog een goed in zich op. Ze zouden vreemd opkijken morgenochtend. 

 

(flaptekst) 

De vijftienjarige Jos heeft zijn jonge leven lang niet geweten, wat er in zijn ouders omgaat en evenmin 

meer dan een flauw vermoeden gehad van de drijfveren bij hun doen en laten. Hij ontmoet de 

zeventienjarige Marion, jat de Mercedes van zijn vader en alles loopt dan grondig uit de hand. Grote 

mensen blijken minder groot dan hij altijd gedacht heeft en de liefde, waar hij net een beetje in begint 

te geloven, is nauwelijks meer te onderscheiden van andere pijn. 

Drie verschrikkelijke dagen  is niet alleen een boek over individuen. Het laat ook enkele totaal 

verschillende milieus zien; een burgergezin in vrij goede doen en de familie van een werkloze. De 

mensen in het verhaal zijn geschakeerde persoonlijkheden doordat Guus Kuijer, die de Gouden Griffel 

kreeg voor zijn kinderboek Met de poppen gooien, een echte schrijver is. 

 

In dit spannende boek zit een verhaal met onverwachte wendingen. Jezelf anders en ouder voordoen 

dan je bent, loopt niet altijd goed af. Het verhaal leest gemakkelijk en je kunt je goed inleven in de 

hoofdpersonages. Je voelt met hen mee. Het boek is levendig geschreven. Jos kent zijn ouders toch 

niet zo goed, als hij dacht. Een waterpaard kan troost bieden en een ongeluk kan leiden tot een nieuw 

begin. Soms zijn zaken niet, zoals ze lijken. Laat je verrassen door dit spannende verhaal.  Je begint in 

het boek en voor je het weet zijn er drie dagen voorbij. Drie verschrikkelijke dagen! 

 

 


