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Vijf jaar geleden bedacht Manon Sikkel het eerste boek over
Isabella Strombolove, beter bekend als Izzy Love. Inmiddels
zijn er al zes delen. ‘Izzy Love, dat ben ik zelf’, verklapt
Manon. ‘Ik was ook áltijd verliefd en dat ben ik nu nog!’
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Wat vinden lezers zo leuk aan de Izzy Loveboeken? ‘Ik denk dat kinderen de boeken leuk vinden,
omdat ze zo makkelijk lezen. Er staan geen moeilijke
woorden in of lange zinnen. Ik gebruik ook veel grapjes
en je leert van alles over hoe je omgaat met anderen en
met je eigen gevoelens. Tsja, en eigenlijk gebeurt er niet
zoveel in de boeken T. Er wordt niet in gezoend.
Handen vasthouden nog net wel… Het gaat vooral over
wat er gebeurt vóór je verkering hebt. Fantaseren
daarover is zo leuk! Dat is bijna nog leuker dan
echt iets hebben.’

Wat gebeurt er dan wél in je boeken?
‘Izzy heeft een website waarop ze tips geeft
over de liefde, maar ondertussen kan ze zelf
ook wel advies gebruiken. Alle actie komt van
wat er in haar hoofd speelt. Daar is het heel
druk. Ze denkt na over de vriendschappen
met haar hartsvriendinnen Sofie en Cato en
haar vriend Jules, en over haar eerste vriendje
Tristan (kan ze zeggen dat ze nog verliefd is?
Is hij dat ook op haar?). In de puberteit

gebeurt er zo ontzettend veel in je hoofd, daarom ben
ik deze boeken ook gaan schrijven. Je denkt dat je de
enige bent die smoorverliefd is op de buurjongen of
die jaloers is omdat twee beste vriendinnen opeens
samen iets gaan doen. Ik wil laten zien dat dat bij
iedereen speelt. Bij meisjes, maar ook bij jongens. En
dat niets wat je denkt raar is! Dat is fijn om te weten
en dat maakt het minder eng om dingen te zeggen.’

Lijkt Izzy op jou?
‘Ja! Lezers vragen altijd of ik Izzy op mijn eigen
dochter heb gebaseerd. Maar dat is niet zo. Zij is nu
17 en mijn zoon 13. En ik mag niets uit hun levens
gebruiken! Dat hebben we zo afgesproken. Al doe ik
het af en toe heeeel stiekem wel. Maar ik bén Izzy.
Ik was zelf als puber ook heel dromerig, dacht veel na
en ik was áltijd verliefd. En ik was net als zij ook met
koppelen bezig, zoals in Hoe word ik een koppelaar (in
330 eenvoudige stapjes)?’
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Fragment uit Heartbreak hotel
Vandaag wordt een superdag, denkt Isa. Wakker worden in je eigen torenkamer aan zee is beter
dan wakker worden thuis. Ze heeft beloofd dat ze meedoet met de toneelstukjes en ze hoopt dat
Tristan en zij als een soort Romeo en Julia in elkaars armen kunnen vallen. Wanneer ze de eetzaal
binnenkomt, ziet ze hem achter het buffet staan. Hij zwaait naar haar. Isa lacht naar hem. Ze voelt
zich als een balletdanseres door de eetzaal gaan. Alsof haar voeten nauwelijks de grond raken. Ze
is blij dat ze is gebleven. Het is een prachtige dag. De zon schijnt en vanuit de eetzaal ziet Isa een
stukje van de zee. Zo blauw heeft ze die nog nooit gezien.
‘Hé, Isa.’ Serdar zit met Maria aan een tafel aan het raam en gebaart dat ze bij hen moet komen zitten.
‘Heb je lekker geslapen in je torenkamer?’ vraagt Maria.
‘Superlekker,’ zegt Isa.
‘Dat komt door de zeelucht,’ zegt Maria. ‘Dat zegt mijn moeder altijd.’
Isa gaat bij een leeg bord zitten en pakt een broodje uit een grote rieten mand die in het midden van de tafel staat.
Ze verheugt zich nu al op alle verhalen die ze aan haar vriendinnen kan vertellen. Over dit fantastische hotel aan zee,
over Maria en Doortje die zo grappig zijn en over Tristan natuurlijk. Ze is benieuwd hoe lang het duurt voor hij door
krijgt hoe verliefd ze is. Ze kan zich niet voorstellen dat er nu ook nog maar iets tussen haar en Tristan kan komen.
‘Hallootjes!’ Isa kijkt opzij. Voor het raam staan een jongen en een meisje. Ze drukken hun neuzen tegen het glas.
‘Hallootjes!’ roept het meisje nog een keer, nu nog harder.
Isa voelt haar gezicht koud worden. Haar hele lichaam wordt koud. Ze kijkt naar haar arm. Ze heeft kippenvel.
‘Wie zijn dat?’ vraagt Isa.
Serdar zucht. ‘Dat zijn Vanessa en Edward de Wispelaere, met a-e.’
Isa kijkt naar het meisje. Ze is ongeveer even oud als Isa en ze heeft een
door de zon gebruind gezicht en een lange, blonde paardenstaart. De
jongen is een kop groter dan zij. Waarschijnlijk iets ouder dan Serdar
en Tomas. Hij heeft donkerblond haar dat glad naar achteren is
gekamd. Het is vet haar, alsof hij zijn haar nooit wast, of omdat hij een
halve pot gel in zijn haar heeft gesmeerd. Hij heeft een roze poloshirt
aan, waardoor hij eruitziet als een wandelende zuurstok, en hij heeft
enge ogen, vindt Isa. Hij lijkt op haar aardrijkskundeleraar. Maar dan
in een jongere versie. Isa voelt een gekke kriebel in haar buik. En dat
is niet van verliefdheid deze keer. Het is net alsof ze in de toekomst
kan kijken. En deze twee die daarbuiten staan, zijn niet pluis.
Maria gebaart dat ze binnen moeten komen.
‘Vanessa en Edward wonen eigenlijk in de stad,’ zegt Maria. ‘Maar hun
ouders hebben een heel groot vakantiehuis aan zee, hier vlakbij. Vanessa
is echt supergrappig. En Edward trouwens ook.’
‘Zo grappig vind ik hem niet,’ zegt Serdar. Hij neemt een hap van zijn
broodje en rolt met zijn ogen.
Kun je iemand vervelend vinden alleen door naar hem of haar te
kijken? vraagt Isa zich af. Bestaat er zoiets als haat op het eerste
gezicht?

Komen de verhalen uit je eigen leven?
‘Ideeën voor mijn boeken komen overal vandaan. Ik
heb miljoenen verhalen in mijn hoofd. Maar ik kan
ook met iemand praten en denken: daar doe ik iets
mee! Ik wilde bijvoorbeeld al heel lang een boek dat in
een hotel speelde. Ik hou ervan dat iedereen op één
plek is en dat er tussen die mensen van alles gebeurt.
Maar ik kwam niet verder dan dat. Tot mijn redactrice
ineens een titel bedacht: Heartbreak hotel. Daar ben ik
mee verdergegaan. Dat boek is dit jaar uitgekomen.
In het hotel logeren allemaal mensen met
liefdesverdriet. Behalve Isa. Zij gaat haar allereerste
vriendje Tristan daar weer zien. En ze wordt net zo
verliefd als eerst. Alleen is er een klein probleem…’

Schrijf je zo’n verhaal in een keer op?
‘Ik verzin eerst het hele verhaal in mijn hoofd. Waar
het over gaat, en welke thema’s ik laat terugkomen:
liefde, jaloezie, geheimen…Daar ben ik maanden mee
bezig. Terwijl ik boodschappen doe, op de fiets zit.
Als het in mijn hoofd af is, ga ik twee weken lang als
een gek schrijven. In het huis van mijn moeder, bij het
bos. En dan is het min of meer af. Later ga ik er nog
wel langzamer doorheen, maar het verhaal staat er.
Elke keer stop ik er ook andere elementen bij, zoals
verwijzingen naar beroemde liefdesverhalen. Iets wat
me aanspreekt en bij het verhaal past.’

Vind je schrijven leuk?
‘Ja, geweldig! Ik vergelijk het altijd met spelen met een
poppenhuis. Dat deed ik graag als kind. Ik verzon dan
allemaal verhalen. Terwijl je speelt is het net of je er zelf
niet meer bij bent. Datzelfde gevoel heb ik als ik schrijf.
Ik zie een film in mijn hoofd. Je hebt schrijvers die heel
hard moeten werken. Ik moet vooral hard typen. Want
in mijn hoofd gaat alles zo snel, bijna sneller dan ik kan
typen.’
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Tips van Manon

voor als je zelf wilt
schrijven

1. Lees veel boeken en kijk veel
films. Dan krijg je verhalen in je hoofd,
waarmee je weer nieuwe verh
maken.

alen kunt

2. Oefen. Niemand is in
keer schrijver. Je kunt er talentéén
voor

hebben, maar dan nog moet je

veel oefenen.
Schrijf bijvoorbeeld elke dag een
verhaaltje
over iets wat je hebt gehoord
of gezien.

3. Schrijf voor jezelf.

Denk niet:
vinden anderen het wel mooi?
En probeer ook
niet te mooi te schrijven. Het
moet vooral leuk
zijn om te doen.

4. Lees hardop voor wat
schrijft. Dan hoor je waar het goedjeof

slecht loopt. Schrijven is als muz
iek,
ritme in de zinnen.

er zit een

5. Ken je personages doo en
door. Schrijf alles op wat je over henr wee
t:

hun lievelingseten, lievelingsvak

op school, op
r je weet, hoe
makkelijker je over ze schrijft.

wie ze verliefd zijn… Hoe mee
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