Recensie van het boek “De laatste opdracht”
Ik heb het boek de laatste opdracht gelezen. Dit boek is een goed boek voor tieners, omdat
het boek, het leven van tieners omschrijft en jezelf erin laat terug komen. Het boek ging over
een meisje, Brechje. Brechje had een beste vriendin, Livia, maar dit veranderde al snel.
Doordat Livia nieuwe populaire vriendinnen had werd Brechje buitengesloten en kwamen er
veel ruzies. Tot Brechje op een dag met een mes bedrogen werd, kreeg Brechje de laatste
opdracht van een denkbeeldige vriend.
De auteur van het boek, de laatste opdracht, is Shelly Roso. Shelly Roso heeft in totaal 3
boeken geschreven: De laatste opdracht, Holly D jongen/meisje en de wolken kleurden
donkergrijs. Al Shelly haar boeken gaan over verdriet en missen. De hoofdpersonen van al
haar boeken zijn altijd anders dan alle andere “gewone” mensen en dat maakt haar boeken
anders dan alle andere boeken.
Ik vond het een leuk en makkelijk leesbaar boek, het boek was ook erg spannend. Hier zijn
een paar argumenten waarom ik dit boek zeker zou aanraden. Het begin van het boek heeft
een klein spannend stukje wat weer in het einde vervolgden en dat maakte het boek
spannend, doordat er een stukje is van het einde dat je als eerst leest krijg je “lust” om
verder te lezen. Ook was er in het boek een denkbeeldige vriend van Brechje zijn naam was
Warre, dat komt niet zo vaak voor in boeken, daardoor vond ik dit boek speciaal en was het
niet hetzelfde als alle andere boeken. De zinnen van het boek en de opbouw van de zinnen
lieten je meeleven, je leefde in het boek met de hoofdpersonage mee, ik kreeg er zelfs
kippenvel van. Er gebeurde ook onverwachte dingen in het boek bijvoorbeeld: “ ‘Nu is het
oorlog!’ Met een hand op de warme plek kijkt Tischa Brechje woedend aan. “ Hier had
Brechje, Tischa onverwachts een klap gegeven en zo was de ruzie ook begonnen en had
Tisha Brechje met een mes bedrogen.
Ik geef het boek vijf sterren, omdat ik het boek een speciaal boek vind, het boek is anders
dan alle andere boeken.
Achterflap
Brechje was een meisje dat niet van dingen hield, die meisjes op haar leeftijd wel leuk
vonden, dus werd ze vaak buitengesloten behalve door haar beste vriendin, Livia. Liva had
andere vriendinnen ontmoet, die populairder waren en meer zin hadden om dingen te doen
van hun leeftijd, en al snel werd Brechje buitengesloten. Brechje had een denkbeeldige
vriend, Warre, ontmoet. Warre liet haar opdrachten uitvoeren om haar te helpen met haar
moeilijkheden in haar leven, waaronder dat ze werd buitengesloten. Op een dag werd
Brechje bedreigt met een mes, door Livia haar nieuwe vriendin, Tisha. Livia geloofde Brechje
niet, daardoor was Brechje verdrietig en viel ze weer in dromenland met haar denkbeeldige
vriend. Na al die gebeurtenissen liet Warre haar de laatste opdracht uitvoeren. En die laatste
opdracht had iedereen zijn aandacht…
Auteur:

Dit is Shelly Rosso, ze is geboren op 31 Januari 1970. Shelly Roso is de schrijver van het
boek “de laatste opdracht”. Ze heeft ook nog twee andere boeken geschreven. Namelijk
Holly D jongen/meisje en de wolken kleurden donkergrijs. Haar droom was om schrijfster te
worden, en alle mensen om haar heen zeiden dat ze dat nooit zou kunnen. Later heeft ze 3
boeken geschreven en ze is nu bezig met het vierde boek.
Deze foto past het best bij het boek:

Omdat, Brechje een denkbeeldige vriend heeft, Warre. En hij helpt haar met de
moeilijkheden in haar leven, geeft haar opdrachten en praat met haar als ze dat nodig heeft.

