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OMSCHRIJVING

In Duinroos, een eenvoudig maar gastvrij huurhuis op een waddeneiland, volgen de vakantiegangers elkaar
op. Een stel jonge ouders komt naar het eiland in een poging hun huwelijk te redden; een weduwnaar met
het voornemen een einde aan zijn leven te maken; een twintigjarig meisje dat net ontdekt heeft dat ze
zwanger is; een veertiger die op zijn werk wordt ingehaald door een jongere, energiekere collega; drie
studenten die twijfelen wie voor wie bestemd is.De tijdelijke bewoners van Duinroos kennen elkaar niet,
maar doordat ze van dezelfde tafel eten, in hetzelfde bed slapen en in het gastenboek schrijven, komen ze
met elkaar in aanraking. Zonder het te weten en haast onmerkbaar beïnvloeden ze elkaars leven en voegen
ze zich tot één verhaal.De werkster, die het huis aan het begin van de zomer schoonmaakt en aan het einde
van het seizoen winterklaar afsluit, beziet van een afstand het komen en gaan. Alleen de lezer is getuige
van alle dromen en geheimen die schuilgaan achter de zinnetjes in het gastenboek. Eilandgasten is een
subtiel en kleurrijk weefsel van mensen, dat de lezer van meet af aan inspint.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Vakantiegangers komen elkaar en zichzelf tegen op het eiland Vlieland. Ze huren allemaal hetzelfde
huisje.

Verhalen over de bewoners van een pension op Vlieland, die allen daar hun problemen proberen te
verwerken.

Zoek je informatie over Eilandgasten van Vonne van der Meer? Hier vind je 42 boekverslagen van
middelbare scholieren van dit boek.
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