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Aan: Marilou33@mail.com
Van: Léa_jaime@mail.com
Datum: zondag 1 december 15.20
Betreft: Leve de ontkenning!

Hallo!

Ik heb al 3 dagen niets meer van me laten horen. 
Misschien troost het je te weten dat ik door een fase 
van totale ontkenning ben gegaan, waarin ik al mijn 
problemen en verantwoordelijkheden volledig heb 
genegeerd. 

De resultaten zijn niet echt top: mijn beste vriendin (dat 
ben jij, voor het geval je daaraan mocht twijfelen) neemt 
het me waarschijnlijk kwalijk dat ik haar in de steek heb 
gelaten; Eloi kijkt me steeds met grote labrador-ogen 
aan en hoopt dat ik over zijn halve liefdesverklaring 
van vorig weekend ga beginnen; de vette knipogen van 
Alex geven me een heel ongemakkelijk gevoel en ik heb 
mijn Engelse proefwerk verknald. 

Conclusie: ontkennen werkt niet. 

Voordat ik deze mail ging schrijven, wilde ik ook 
nadenken over Thomas. Ik wilde namelijk over hele 
goede argumenten beschikken voordat je begint te 
roepen hoe stom ik wel niet ben dat ik zelfs maar 
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nádenk over een eventuele tweede kans. Lol! Hij heeft 
me niet meer geschreven sinds die laatste keer, dus 
ik denk dat hij gewoon in een opwelling, op een zwak 
moment dat hij me miste, zin had om het met me 
te delen. Het probleem is alleen dat hij me hiermee 
direct weer heeft teruggegooid in mijn melancholische 
herfstdepressie. Gelukkig is november voorbij.

Jeanne heeft me verteld dat er niets gaande was 
tussen haar en Alexis (die vriend van Alex met wie 
ze heeft gedanst op het feest), maar dat ze het heel 
goed kunnen vinden samen en dat ze gewoon vrienden 
zijn geworden… Ik denk nog steeds dat hij haar niet 
bepaald koud laat, maar zij wil zó nadrukkelijk geen 
vriendje dat ze blind in haar eigen overtuiging blijft 
geloven!

Het ergste van dit alles is nog dat ik niet eens weet hoe 
het met jou gaat! Gaat het nog steeds goed met JP? Is 
Laurie er al achter gekomen? Kan je me vergeven?

Ik ben de hele dag thuis, dus antwoord snel!

Léa xox
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Aan: Léa_jaime@mail.com
Van: Marilou33@mail.com
Datum: zondag 1 december, 15.55
Betreft: En ik? Ik ben verliefd!

Hé, lieve Léa!

Als ik niet zo gelukkig en verliefd was, zou ik het je 
waarschijnlijk inderdaad heel erg kwalijk hebben 
genomen dat je me zomaar dagenlang in de steek hebt 
gelaten. Maar… dat doe ik dus niet! Ik was eigenlijk 
een beetje ongerust over je: driehoeksverhoudingen 
zijn al ingewikkeld, maar vierkantsverhoudingen, dat 
lijkt me pas echt lastig! Lol!

Het gaat nog steeds supergoed tussen JP en mij, maar wat 
Laurie betreft, zijn de problemen nog lang niet voorbij. 
Ik denk nog steeds dat het de beste oplossing is om te 
wachten tot na de kerstvakantie, gewoon om er wat tijd 
overheen te laten gaan (het is nu wel duidelijk dat ze nog 
steeds niet over hem heen is, want ze praat heel veel over 
hem). Maar ik vind het wel erg dat mijn relatie met JP een 
slechte invloed heeft op mijn vriendschap met Laurie. Ik 
kan er niet meer tegen om haar gemene dingen over hem 
te horen zeggen, dus ik zoek altijd een excuus om weg 
te gaan (ik kan niet altijd maar zeggen dat ik naar de wc 
moet, anders denkt ze straks nog dat ik een blaasprobleem 
heb!) en ik kan de leukste en opwindendste dingen uit 
mijn leven niet met haar delen… begrijp je wat ik bedoel?
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Ik ga je natuurlijk niet aanmoedigen om te reageren op 
Thomas’ mail. Ik heb hem sindsdien niet meer gezien, 
maar JP zei me dat hij niet verbaasd was over wat hij 
je heeft geschreven. Volgens hem heeft Thomas het 
niet uitgemaakt omdat hij niet meer van je houdt, maar 
omdat hij voelde dat het te ingewikkeld werd en hij je 
niet ongelukkig wilde maken. Misschien is je ex toch niet 
zo gewetenloos als ik dacht, maar ik wil niet zeggen dat 
hij een offer heeft gebracht voor jouw geluk, hoor, dat 
gaat me toch ook weer even te ver! We zouden hem Sint 
Thomas kunnen noemen! Lol!

Ik denk dat je echt veel gelukkiger zal zijn met iemand 
die respect voor je heeft en met wie je dingen kunt 
delen (hum, hum! Eloi?) of met een mooie, vrolijke en 
makkelijke jongen (hum, hum! Alex?). Maar goed, dat is 
mijn mening! ;)

Ik ga zwemmen! Ik heb mijn sport een beetje verwaarloosd 
sinds ik een vriend heb. OMG! Wat vreemd om dat te 
schrijven: IK HEB EEN VRIENDJE! Lol! Ik! Je vriendin 
Marilou! Die oude vrijster! IK HEB EEN VRIENDJE!!!

Ik ben blij dat je ontkenningsfase weer voorbij is en dat je 
weer in mijn leven bent opgedoken! Love you, ook al ben 
je een beetje een ingewikkeld meisje zo af en toe!

Lou x
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Maandag 2 december

16.34

16.37

16.38

16.40



14

16.41

16.43

16.45

16.47



15

16.48

16.49

16.51



16

Aan: Marilou33@mail.com
Van: Léa_jaime@mail.com
Datum: woensdag 4 december, 19.31
Betreft: Een idióóóte dag!

Lou, je gelooft nooit wat mij allemaal is overkomen 
vandaag! Tussen de middag zat ik met Annie in het 
schoolkrantlokaal (we zijn begonnen met het voorbereiden 
van de vragen die we gaan stellen aan de vijfdeklassers 
voor ons artikel) toen Marianne opeens binnen kwam 
stormen. Ze wees naar me en begon te roepen.

Zij: Jij, rotwijf! We zijn niet bepaald vriendinnen, maar 
ik wist niet dat je zó schijnheilig was. Ik weet niet hoe het 
in jouw dorp gaat, maar hier respecteren meisjes elkaar!
Ik: Uhhh... Pardon?
Zij: Doe maar niet zo onschuldig, ik weet dat Eloi me 
heeft gedumpt voor jou!
Ik: Dat is niet waar, Marianne. Ik vind het erg voor jou 
en Eloi, maar het heeft niets met mij te maken. Hij is een 
goede vriend en dat is alles.
Zij: Doe maar niet alsof ik gek ben! (Nee, nee, alleen een 
kreng.) Ik weet hoe hij naar je kijkt en dat jullie steeds 
samen zijn.
Ik: Dat is alleen in jouw fantasie zo, Marianne! Ik heb 
ook liefdesverdriet en ik heb echt geen zin in ruzie met 
een meisje dat zich allerlei liefdesdrama’s in het hoofd 
haalt. We zitten niet in Gossip Girl, hè Marianne. Eloi is 
Nate niet!
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Zij: Ik geloof jou niet, Léa Olivier! Je bent nog niet van 
me af, dat kan ik je wel vertellen!

En bam, weg was ze! Wat is haar probleem? Ik begrijp 
dat ze verdrietig is, en ook dat ze denkt dat Eloi iets 
voor mij voelt (dat lijkt in elk geval toch wel waar te 
zijn), maar om me zo publiekelijk aan te vallen, dat 
gaat wel erg ver! Ik denk liever niet aan alle vreselijke 
scenario’s en complotten die ze met Maude aan het 
bekokstoven is achter mijn rug om. Zucht. Waarom 
gaat Felix niet met haar in plaats van met Katherine? 
Dat zou het voor mij makkelijker maken! Hoewel, met 
hem weet je het ook nooit!

Ik heb alles aan Eloi verteld. Hij heeft natuurlijk nog een 
keertje sorry gezegd dat ik door hem in de problemen 
zit. Ik weet best dat het zijn schuld niet is, alleen had 
hij wel twee keer kunnen nadenken voordat hij iets 
begon met het meest getikte kreng van de coole gang! 
Om alles nog lastiger te maken, kwam die knappe Alex 
me opzoeken bij mijn kluisje na de wiskundeles.

Hij: Hoi, Léa! Hoe is ie?
Ik: Goed hoor, en met jou? (Ik durfde hem niet aan te 
kijken, ik was te verlegen. In het donker ging het wel, 
maar voor de hele school is het toch anders!)
Hij: Oké. Heb je zin om naar de bioscoop te gaan dit 
weekend? De laatste Twilight draait, dus ik dacht dat 
het cool zou zijn om er samen heen te gaan.
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Ik: Ehm… Ik, ehm… (Aahh sinds wanneer stotter ik zo?)
Hij: Heb je je tong ingeslikt? 
Ik: (ik raapte al mijn moed en energie bij elkaar om 
één hele zin te zeggen zonder te stotteren) Ha! Wat ik 
eigenlijk wilde zeggen was: “Ja, oké, dat lijkt me leuk.”
Hij: Cool! We zien elkaar nog wel en dan spreken we 
verder af.

Hij liep weg en hij gaf me weer een van zijn beroemde 
knipogen. Oooh, waarom heb ik ja gezegd? Ik weet het 
al! Omdat ik het totaal niet verwachtte en ik de tijd 
niet had om te bedenken hoe ik op een beleefde manier 
nee kon zeggen. Ik hoor jou al zeggen dat ik gewoon 
moet gaan en dat het een goede manier is om Thomas 
uit mijn kop te krijgen. Maar… wat verwacht Alex van 
mij? Denkt hij dat ik hem nog een keertje ga kussen? 
Wil hij dat ik zijn vriendinnetje ben? Ik ben eerlijk 
tegen hem geweest, toch?

Lou! Ik word gek van mezelf. Het enige wat ik wil is dat 
alles simpel is, dat ik goede cijfers haal, dat de coole 
gang me met rust laat, dat ik gelukkig en vrijgezel blijf 
totdat ik mijn prins op het witte paard tegenkom… dat 
mijn broer een keertje wat minder populair wordt. Is 
dat te veel gevraagd?

Ik ga lekker in bad! Ik hoop dat Felix er niet in zit! 

Léa xox
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Aan: Léa_jaime@mail.com
Van: Marilou33@mail.com
Datum: donderdag 5 december, 19.02
Betreft: Bijna betrapt…

Hé, Léa!

Vervelend zeg, dat van Marianne. Ze lijkt me nogal 
temperamentvol! Ik weet dat je sterk bent en dat je je 
(soms) goed kunt verdedigen, maar ze maakt me toch 
een beetje bang. Als ik naar Montreal kom voor het 
concert van Justin Bieber ga ik een keertje met je mee 
naar school, dan kan ik tenminste een gezicht plakken 
op die meiden van de coole gang! Ik zal dan je bodyguard 
spelen en ze heel eng aankijken om ze bang te maken! 
Denk je dat dat zal werken? 

Even iets minder grappigs: vandaag was ik echt bijna 
betrapt op school. (Je begrijpt dat ik het over JP heb en niet 
over het wiskundehuiswerk dat ik heb overgeschreven!) 
Ik zat met Steph en Laurie aan tafel in de kantine en 
JP kwam vlak bij ons zitten met Thomas en Seb. JP 
probeerde me de hele tijd aan het lachen te krijgen door 
gekke bekken te trekken en dat werkte uiteindelijk ook. 
Laurie draaide zich om en toen ze erachter kwam dat JP 
gek zat te doen keek ze me echt heel beledigd aan.

Laurie: Hé zeg, Judas, sinds wanneer ben jij bevriend 
met mijn ex?
Steph: (gaf me een medeplichtige blik): Relax Laurie. 




