
Hoofdstuk 1:  
Léa + Olivier =  

Léa Olivier
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Aan: Léa_jaime@mail.com 
Van: Marilou33@mail.com
Datum: Maandag 1 september, 11.21
Betreft: AAAAH!

Hoi!

En? Geniet je van je laatste weekendje vrijheid? Ben 
je al over de schok heen dat je bij de coole gang in de 
klas zit? Ik vind het echt heel vervelend voor je, dat 
je ze weer tien maanden lang moet zien te verdragen, 
maar gelukkig zitten je vrienden ook allemaal bij jou in 
de klas!

Voor mij is dat helaas niet het geval. Ik woon hier nu 
al vijftien en een half jaar, ik ga altijd met dezelfde 
vrienden om, en nu voel ik me toch een buitenstaander 
in mijn nieuwe klas. Ik ben nu gewoon een buiten-
beentje tussen de nerds. Erger dan dit kán gewoon 
écht niet!

Als ik een buitenbeentje was geweest tussen coole  
klasgenootjes, dan zou ik het minder erg hebben 
gevonden. Dan zou ik geaccepteerd hebben dat dat de 
harde werkelijkheid was en dat ik gewoon mijn best 
moest doen om stapje voor stapje de sociale ladder te 
beklimmen (een beetje zoals jij een jaar geleden, lol!). 
Maar dit is gewoon te gek voor woorden! Het lijkt wel of 
de directeur heeft besloten om alle klassen in te delen 
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op basis van bestaande vriendengroepen, behalve voor 
mij. Hij heeft me van mijn vrienden gescheiden en  hij 
dwingt me om in een klas te zitten, waarin duidelijk 
niemand ook maar iets van mij wil weten! Die man 
verpest mijn leven!

Echt, ik zweer het je, ik overdrijf niet! Vrijdag heb 
ik geprobeerd met wat klasgenootjes, die lid zijn van 
de computerclub, te praten. Ze staarden me aan alsof 
ik een sukkel van het ergste soort was. Vroeger had 
ik een oordeel over hen, omdat ze nerds zijn, en nu 
behandelen ze mij alsof ik schurft heb.

Laurie, JP, Steph en Seb zitten natuurlijk wel allemaal 
gezellig bij elkaar in de klas… J Zelfs Thomas zit 
erbij! Ik ga proberen om vóór kerstmis tenminste één 
vriendin te maken. Zo bespaar ik mezelf tenminste een 
afgang als een leraar ons vraagt om een opdracht met 
z'n tweeën te doen.

Na mijn 'super'-vrijdag heb ik dan maar besloten om 
iets leuks te gaan doen. Ik heb dus zaterdag een filmdag 
georganiseerd bij mij thuis, met Steph en Laurie. Ze 
bleven slapen en het was heel cool! 

Vandaag ben ik naar JP gegaan. We hebben wat 
filmpjes gekeken op YouTube, en heel veel gelachen. 
Het is zo leuk dat het weer klikt, gewoon als vrienden,  
en dat we weer kunnen lachen samen. Het gevaar is 
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natuurlijk dat één van ons probeert verder te gaan... 
Maar, aangezien ik niet wil verpesten wat we samen 
hebben (vooral omdat ik hem nog steeds heel cute vind, 
en dat ik natuurlijk nog steeds gevoelens voor hem 
heb), is het absoluut noodzakelijk dat ik snel op een 
andere jongen val! Een nerd uit mijn klas misschien? 
Er zijn er wel een paar die in aanmerking zouden 
kunnen komen... ;)

Moeten we echt weer naar school morgen? Ik denk dat 
ik nog liever een eenzame voettocht naar een ver land  
maak! Schrijf me snel! Ik wil roddels lezen!

Lou xox

Aan: Marilou33@mail.com 
Van: Léa_jaime@mail.com
Datum: Dinsdag 2 september, 18.20
Betreft: DUBBEL AAAAH!

Hoi Lou!

Geloof mij maar, je bent heus niet de enige die depri 
is doordat de vakantie voorbij is! Aahh, vervelend dat 
je je een buitenbeentje voelt in je klas. Misschien krijg 
je toch nog wel een band met je klasgenootjes en sla je 
zelfs nog een nerd aan de haak. Vergeet niet dat 'nerds' 
momenteel erg in trek zijn.
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Even serieus, ik weet dat het niet makkelijk is, maar 
je kunt je vrienden tijdens de pauzes opzoeken, en jij 
hebt tenminste geen groepje coole krengen te verduren 
tijdens ieder lesuur.

Je hebt waarschijnlijk wel begrepen dat mijn beste 
vijanden een geweldige comeback hebben gemaakt! 
Ik had mijn eerste Engelse les met Miss Potter, mijn 
nieuwe lerares. Ze is echt veel strenger dan mijn leraar 
van vorig jaar. In plaats van een beetje medelijden met 
me te hebben, heeft ze zich aangesloten bij de coole 
gang om me fanatiek te kleineren. (En dat is amper 
overdreven!)

Het begon allemaal toen ze ons vroeg onszelf voor te 
stellen, in het Engels, ik haat dat en het ging natuurlijk 
niet zo goed.

De lerares: OK. You, with the red sweater (dat was ik 
dus. Ik droeg mijn nieuwe rode trui van Forever 21), 
you start.
Ik: Ehm! Me?
De lerares: Do you see someone else with a red sweater?
Maude (lachend): De trui van Léna past goed bij haar 
tomatenkop!
Ik (draaide me naar Maude): En jij hebt tomatenhersens!
Jeanne (zuchtend): Goed weerwoord, Léa!
De lerares: In English, please!
Ik: She has a tomato brain.
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Maude: You have no brain.
De lerares: Enough! Zo is het wel genoeg! Je praat niet 
meer met anderen, maar je presenteert jezelf, in het 
Engels, voor de klas. In English, please!
Maude: She is Léna and she doesn’t speak English!

De wenkbrauw van de lerares schoot omhoog.

Ik: Hé! It’s not waar!

De hele klas barstte in lachen uit. Ik schaamde me 
dood. Ik kan mezelf niet eens verdedigen in het Engels.

De lerares: OK, Léna. I had enough! Next!

De coole gang zat te giechelen achter mijn rug. De lerares 
dacht echt dat ik Léna heette. Ik ben bang dat dit verhaal 
me nog heel lang zal achtervolgen, misschien wel tot het 
eindbal!

Olivier: Haar naam is Léa en niet Léna.

Ik draaide me om naar de nieuwe liefde van mijn leven 
en fluisterde "dank je". Hij kent het hele verhaal rond 
mijn bijnaam gelukkig niet en daar ben ik heel blij om. 
Ik profiteerde van dit moment en grijnsde naar Maude 
die kookte van woede. Die nieuwe jongen had me niet 
alleen verdedigd, hij kende mijn naam ook al! Eén nul 
voor mij!
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De lerares (verveeld): Oh, sorry, Léa. Next!

Terwijl de anderen zich aan de lerares voorstelden ben 
ik tot de conclusie gekomen dat Olivier écht de man van 
mijn leven is. Ten eerste komt zijn voornaam overeen 
met mijn achternaam, en dat is natuurlijk al heel 
romantisch. Ten tweede is hij echt heel cute. En ten 
derde is hij nieuw, dus hij is niet op de hoogte van mijn 
fiasco's van vorig jaar. Misschien ben ik in zijn ogen 
nog wel cool. En ten vierde, als ik hem aan de haak sla 
voordat Maude de kans krijgt, is hij de mooiste prijs 
van het universum.

Toen het eindelijk pauze was, verheugde ik me erop om 
samen met mijn vrienden te lunchen, maar Eloi had een 
afspraak met Eric om over het nieuwe schoolkrantteam 
te praten, Katherine moest naar de tandarts en ik bleef 
over met Jeanne en Alex die elkaar constant aan het 
zoenen waren. Ik vind het fijn dat ze zich nu op hun 
gemak voelen bij mij, maar dat wil niet zeggen dat ze 
moeten doen alsof ik niet besta!

Tijdens een van hun langdurige kuspartijen keek ik 
een beetje om me heen en zag ik Annie, die zat te eten 
met haar vrienden van de leerlingenraad. Blijkbaar had 
ze Olivier uitgenodigd om bij hen te komen zitten. Deze 
kans moest ik grijpen!
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Ik: Goed. Ik hou natuurlijk ontzettend veel van jullie, 
maar ik ga even bij Annie zitten, oké?
Jeanne (maakte zich los van Alex): Sorry, Léa! We 
moeten niet zo plakkerig doen als we met z'n drieën 
zijn! Wat stijlloos van ons. Blijf bij ons zitten, 
alsjeblieft!
Alex: Jeanne heeft gelijk. Dat was onbeleefd. Blijf je 
bij ons zitten, Léa?

Alex keek me aan als een geslagen hond met een 
smekende blik.

Ik (moest erom lachen): Ha! Dat is lief van jullie, maar 
ik ga toch even aan haar tafel zitten...

Ik keek met grote ogen naar Jeanne, zodat ze zou 
begrijpen dat ik vooral bij Olivier wilde gaan zitten.

Alex: Waarom trek je zo'n gezicht?
Ik: Daarom.
Jeanne (gaf me een knipoog): Ah, ik begrijp nu waarom 
je ons in de steek laat. Hup, ga maar!
Alex: Wat isw er aan de hand? Ik wil het ook weten.
Ik (fluisterend): Ik wil bij Annie gaan zitten, omdat die 
nieuwe jongen daar ook zit, en die vind ik cute. Ben je 
nu blij?
Alex (kromp een beetje ineen): Nee!
Jeanne: Hé, zeg! Wat is het probleem? Ben je jaloers 
omdat we hem knap vinden?
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Alex: Nee… dat is het niet. Die gast lijkt me alleen zo 
gewoontjes!
Jeanne: Pfff! Doe niet zo lullig tegen Léa, zeg! Je kent 
hem niet eens! Je kan hem op z'n minst het voordeel 
van de twijfel geven, Alex!

Alex keek eerst een beetje beschaamd en toen grijnsde 
hij naar me.

Alex: Jeanne heeft gelijk. Het spijt me. Als derde 
musketier wil ik alleen niets minder dan 'la crème de 
la crème' voor jou! 
Jeanne (gaf hem een zoen op zijn wang): Lief van je dat 
je aan haar geluk denkt, Alex, maar ik denk dat Léa oud 
en wijs genoeg is om zelf te bepalen op wie ze kickt!
Alex (werd rood): Ja, ja, dat weet ik wel, hoor. Léa, als 
jij Olivier leuk vindt, dan heb je mijn zegen.
Ik: Dank je, Alex. Goed, ik ga nu maar eens op pad om 
mijn nieuwe doelwit beter te leren kennen. Profiteer  
maar van deze gelegenheid om elkaar te zoenen, in 
plaats van dat voor mijn neus te doen!

Jeanne stak haar tong uit en lachte. Ze ging weer 
lekker dicht bij Alex zitten, die me met een vreemde 
blik aankeek. Ik begrijp best dat het raar voor hem is 
dat ik een andere jongen leuk vind (ik vond het in het 
begin ook raar om hem met Jeanne te zien), maar hij 
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hoeft nu ook weer niet de grote broer uit te hangen! Ik 
heb Felix al, en dat is echt wel genoeg! 

Annie lachte naar me en maakte een plaatsje voor me 
vrij aan tafel. Olivier zat tegenover mij.

Annie (gaf me een kus op mijn wang): Hoi! Ik ben zo 
blij je weer te zien!
Ik: Ik ook! Maar ik wilde jullie niet storen, ik heb jullie 
gesprek onderbroken…
Annie: Je stoort ons helemaal niet! Ik vertelde Olivier 
over de verschillende naschoolse activiteiten op onze 
school en was leerlingen van ons jaar voor hem aan 
het beschrijven.
Ik (keek naar Olivier en deed alsof ik een beetje 
verlegen was): Ik hoop dat ze geen al te negatief beeld 
heeft geschetst van mij.
Olivier (lachte naar me): Helemaal niet.
Ik: Trouwens, ik heet Léa… Maar waarom vertel ik je 
dat eigenlijk, want dat wist je al! Bedankt dat je me 
verdedigde tijdens de Engelse les!

Ik lachte nerveus, sprak met overslaande stem en ik 
had zweethanden. Relax, Léa. Olivier glimlachte en 
concentreerde zich op zijn sandwich. Vanuit mijn 
ooghoek zag ik Maude de kantine binnenkomen. 
Zodra ze me tegenover Olivier zag zitten balde ze haar 
vuisten. Haar frustratie gaf me moed.
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Ik: Olivier, ik heb vorig jaar hetzelfde meegemaakt als 
jij nu, dus als je vragen hebt, aarzel niet, oké.
Olivier: Dat is aardig van je.Annie: Ik vertelde hem 
net dat het helpt als je je inschrijft voor één van de 
activiteiten! Léa schrijft voor de schoolkrant, dus als 
dat je interesseert...
Ik: O, ja! Als je een artikel wilt schrijven dan kan ik 
dat voorstellen aan de anderen.
Olivier: Ehm! Mmmja, waarom ook niet?
Ik: Wat vind je interessant?
Olivier: Sport. Ik ben een echte hockeyfan.

Grrr! Behalve "Youppi!" weet ik niets over hockey!

Ik (met mijn mooiste glimlach): Oké. Ik zal het erover 
hebben met Eloi en Eric.

Mijn glimlach verdween toen ik Maude zag verschijnen 
achter Olivier.

Maude (speelde het lieve meelevende meisje): Hoi, 
Olivier. Ik heet Maude. Ik wilde me graag even 
voorstellen en van de gelegenheid gebruik maken om 
je uit te nodigen voor een feestje, vrijdagavond, bij mij 
thuis. Zo kan je mijn vriendengroep leren kennen! Ik 
kan me goed voorstellen hoe beangstigend het moet 
zijn om op een nieuwe school te moeten beginnen! 
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Ha! Het is inderdaad beangstigend, maar dat komt 
juist vooral door Maude! Olivier leek verbaasd.

Olivier: Ehm! Aangenaam, Maude. Bedankt voor je 
uitnodiging… Dat is heel aardig van je! Ik zal proberen 
langs te komen.
Maude: Super! Ik geef je alle informatie door via 
Facebook. Tot later!

Ze keek me aan met een veelbetekenende blik, want ze 
wist heel goed dat ze een belangrijk punt had gescoord. 
Een paar seconden later ging de bel en ik moest er de 
hele tijd aan denken tijdens mijn wiskundeles. Ik ben 
natuurlijk niet uitgenodigd op haar feestje, maar als ik 
er niet naartoe ga heeft Maude vrij spel om Olivier te 
versieren. Ik moet echt een oplossing vinden!! Denk 
je dat ik met Katherine en Jeanne mee kan gaan, als 
zij zijn uitgenodigd? Maude geneerde zich ook niet om 
ongevraagd op mijn verjaardagsfeestje op te komen 
dagen, met het excuus dat Felix haar had uitgenodigd! 
Wat denk jij? Ik hoop dat jij deze dinsdag zonder al te 
veel drama's hebt beleefd en dat je JP een beetje op 
afstand hebt kunnen houden! Ik weet waar ik het over 
heb, je moet niet met vuur spelen als het je ex betreft! 
Tenminste, als dat is wat je wilt... ;)

Schrijf me snel!
Léa
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Aan: Léa_jaime@mail.com 
Van: Marilou33@mail.com
Datum: Woensdag 3 september, 22.11
Betreft: Het is niet makkelijk! 

Hoi!

Dit was pas onze tweede schooldag en ik ben het nu al 
zat! Ik moet daarbij toegeven dat het niet helpt dat ik 
me het zwarte schaap van de klas voel... Maar ik heb 
vandaag wel enige vooruitgang geboekt!

Weet je nog dat we in de eerste klas af en toe met Marie 
omgingen, en dat we haar aardig vonden? Sindsdien 
zijn we elkaar een beetje uit het oog verloren, omdat 
we ieder onze eigen vriendengroep hadden, maar nu 
zit ze bij mij in de klas. Dit was een goede gelegenheid 
om wat verloren tijd in te halen. Ik heb dus vanmorgen, 
tijdens de Franse les, voorgesteld om samen een 
opdracht te maken. Gelukkig vond ze dat goed en het 
was heel gezellig. Ik heb goede hoop dat ik een partner 
heb voor de volgende tien maanden! A

Wat de jongens betreft gaat het wel. Ik heb mijn hele 
natuurkundeles de jongens uit mijn klas zitten te 
bekijken en net toen ik de handdoek in de ring wilde 
gooien ontmoetten mijn ogen die van Christian. Hij 
lachte naar me en ik merkte dat hij toch wel een zekere 
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charme heeft. Als hij zijn strakke zwarte broeken nu 
eens zou inruilen voor wat relaxtere jeans en zijn 
ruitjesoverhemden voor T-shirts, dan denk ik dat hij 
best knap kan zijn! Wat denk jij ervan?

Ik weet zeker dat je me op dit moment uit zit te lachen, 
maar door jouw mailtje ben ik eens gaan nadenken en 
kwam ik tot de conclusie dat ik me beter op een andere 
jongen kan concentreren, zodat ik JP op afstand kan 
houden.

Diep in mijn hart is het duidelijk dat ik nog steeds 
graag zou willen dat het goedkomt tussen ons twee, 
maar ik kan echt geen liefdesverdriet of een nieuwe 
breuk meer verdragen. Ik heb dus besloten om niet met 
vuur te spelen, maar te proberen om me in Christian 
te interesseren. Denk je dat het mogelijk is om op 
commando verliefd te worden?

Ik realiseer me dat jouw begin van het schooljaar ook 
niet echt eenvoudig is! Lol! Arme jij! Miss Potter lijkt 
niet echt een makkelijke! Maar ik was wel onder de 
indruk van jouw 'tomatenhersens'! Ik vind dat je alle 
recht hebt om op het feestje van Maude te verschijnen 
na wat zij heeft gedaan op jouw feestje! Als Olivier 
er niet zou zijn geweest, zou ik je dit waarschijnlijk 
hebben afgeraden, maar nu moet je zeker iets doen om 
te voorkomen dat Maude hem betovert en hem in een 
volgzame José verandert! Trouwens, ik heb Olivier 
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opgezocht op Facebook, en je hebt gelijk, hij is heel 
cute.

Hou me op de hoogte van alle ontwikkelingen! Ik 
moet nu gaan slapen, want ik heb morgenochtend 
zwemtraining voordat de school begint (zzz).

Lou xox 

Aan: Marilou33@mail.com 
Van: Léa_jaime@mail.com
Datum: Donderdag 4 september, 17.01
Betreft: Aanvallen!

Hallo!

Wat leuk dat je weer contact hebt gezocht met Marie! 
We hadden inderdaad lol met haar en ze is heel aardig! 

Wat Christian betreft ben ik een beetje verbaasd over 
jouw voornemens, vooral omdat hij blijkbaar jouw type 
niet is wat stijl betreft. Oké, een make-over zal wel  
helpen, maar je kunt hem niet omtoveren in een kopie 
van je ex! Lol! Een JP-geek! Maar aan de andere kant 
begrijp ik dat je je zinnen op een andere jongen wil 
zetten; ik denk dat dat mij ook is overkomen afgelopen 
zomer met Duistere Julien (en met Adam, maar ik 
schaam me nog steeds zó voor dat verhaal, dat ik er 
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niet meer over wil praten!). Kortom, als het je goed doet 
om je jezelf voor te stellen met Christian-die-minder-
strakke-jeans-draagt-en-geen-ruitjesoverhemd, ga 
dan vooral je gang! ;)

Ik heb besloten om mijn woorden in daden om te 
zetten! Ik doe superlief tegen Felix, ik hoop zó dat 
ik hem ervan kan overtuigen me mee te nemen naar 
dat feestje! Toen ik vanmorgen een complimentje 
maakte over zijn kapsel, verslikte hij zich zelfs in zijn 
ontbijtgranen. Mijn vader kneep zijn ogen tot spleetjes 
en keek me vreemd aan.

Mijn vader: Sinds wanneer geef jij je broer 
complimentjes?
Ik: Sinds hij een leuk kapsel heeft. Trouwens, ik vind 
zijn trui ook leuk.

Felix trok zijn wenkbrauwen op en ging boven zijn 
tanden poetsen.

Mijn vader: Nu Felix weg is kan je me misschien 
vertellen waarom je zo aardig tegen hem doet?
Ik: Hé, zeg! Jullie zeuren altijd over harmonie binnen 
ons gezin, en nu doe ik eens een keertje aardig tegen 
hem, en dan vind je het gelijk weer verdacht! Wat wil 
je nu eigenlijk?


