
Hoofdstuk 1 : 
Het leuke leven  

van Félix Olivier
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Aan : Léa_jaime@mail.com
Van : Éloi2011@mail.com
Datum : zondag 5 april, 9.55
Betreft: Wat een pak emoties!

Ik ben sprakeloos: Olivier en jij, daar kan ik me nog wel 
iets bij voorstellen, maar Marilou en Félix?
Je weet wel dat ik goed met je broer kan opschieten, en 
dat we samen over van alles praten, maar hij had me nooit 
verteld dat hij kickte op je beste vriendin! In feite is het 
goed te snappen; Marilou is schattig en je broer draait 
door in aanwezigheid van alles wat een rokje draagt! ;)

Ik vermoed dat iedereen nu al wakker is. Hoe gaat het? 
Is de sfeer raar en gespannen? Ga je er met Marilou over 
praten voordat ze weggaat? IK WIL ALLES WETEN!

Je gekke vriend die de regen verfoeit,
Éloi

Aan : Éloi2011@mail.com
Van: Léa_jaime@mail.com 
Datum: zondag 5 april, 17.14
Betreft: Ben totaal van slag, deel twee

Dag droevige buddy!
Alweer je getraumatiseerde vriendin. Gelukkig kan ik 
mijn verhaal bij jou kwijt vandaag, want dit kan ik niet 



10

alleen oplossen. Ik weet echt even niet wat ik in mijn 
eentje zou doen met deze bom! 

Na mijn mail van deze morgen heb ik twee uur lang 
naar het plafond gestaard. Ik herhaalde voortdurend 
“OH MY GOD, mijn beste vriendin en mijn broer? 
Na Marie-Poilu, Marie-Félix?! Waarom doen ze me 
dit aan? Wat betekent dit? Moet ik er met hen over 
praten?” Uiteindelijk is Jeanne als eerste opgestaan. 
Ze gluurde eventjes naar mij.

Jeanne (fluisterend): Hei, ben je al lang wakker?
Ik: Tja. Ik denk dat ik nog van slag ben door de verrassing 
van gisteren. Ik kon met moeite slapen.

Jeanne kwam naast mij zitten.

Jeanne: Dat is normaal! Je hebt zoveel emoties gehad! 
En je hebt nu bovendien een nieuw vriendje.
Ik (blozend): Wow! Dat is waar!

Door mijn posttraumatische stress was ik vergeten dat 
ik nu officieel iets heb met Olivier.

Jeanne: En hoe voelt het?
Ik: Goed. Een happy end, dat heb ik nog niet vaak 
gekend!
Jeanne (zuchtte en liet haar hoofd op mijn hoofdkussen 
neerploffen): Geluksvogel!
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Ik: Heu... Droom ik?... Heb jij, Jeanne-het-meest-
zelfstandige-meisje-dat-ik-ken-dat-geen-vriendje 
nodig-heeft-in-haar-leven net verklaard dat ik geluk 
had omdat ik een lief heb?
Jeanne (sloot de ogen en schudde het hoofd): Ja, ik 
weet het wel, ik ben mezelf niet meer.

Ze keek raar naar mij en beet op haar lip.

Jeanne: Mocht ik jou iets toevertrouwen, zweer je dan 
dat je me niet zal beoordelen?
Ik: Beloofd.
Jeanne (ademde diep in): Oké. De waarheid is dat... 
zelfs als... het is alsof.... och... Laat maar. Ik kan mijn 
gevoelens zo slecht verwoorden.
Ik: Ik raad het wel. Je kan Xavier niet uit je hoofd 
krijgen, ook al vind je het heel erg dat hij zo vaag blijft 
over hem en Violette. Heb ik gelijk of heb ik gelijk?
Jeanne (verwonderd): Wow! Knap van jou! Die sweet 
sixteen heeft je omgetoverd tot een echte waarzegster!
Ik: Onmogelijk! Ben je dan vergeten dat ik pas volgende 
week verjaar?...
Jeanne: Je bent gewoon te cool, dan!
Ik (blies op mijn vingers, met valse bescheidenheid): 
Misschien wel!

Jeanne en ik schoten in de lach, wat Katherine en 
Marilou wakker maakte.
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Katherine (keek op): Wat is er zo grappig?
Jeanne: Jouw hoofd, ’s morgens vroeg!
Katherine (gooide een kussen naar haar toe): Hé! Toch 
niet mijn fout dat ik in mijn slaap lig te woelen?

Marilou glimlachte en stond op.

Marilou: Ik ga douchen.
Ik (testte haar): Prima, maar kijk toch goed of Félix 
niet in de badkamer staat.
Marilou (blozend): Ja, maak je geen zorgen.
Katherine (sarcastisch): Ik zou zo graag op Félix vallen 
als hij op het toilet zit. Ik zou dan een foto nemen en op 
Facebook posten. Dat zou pas mijn ultieme wraak zijn! 
Jeanne: Niet alleen je haar zit ‘s morgens in de war! 
Zelfs zonder dat kapsel ben je een echt duiveltje!

Toen gingen we naar beneden. In de keuken was Mama 
wentelteefjes aan het bakken.

Ik: Slaapt Félix nog?
Mama: Tuurlijk! Marilou ook?
Katherine: Neen, ze staat onder de douche.
Ik (tussen mijn tanden): Daar ben ik niet zo zeker van...

Wij gingen rond de tafel zitten. Een beetje later kwam 
ook Marilou. Met nat haar, wat bewees dat ze dat 
doucheverhaal niet alleen maar had verzonnen om 
in het geniep naar de kamer van Félix te sluipen. En 
Félix, die kwam plots tevoorschijn in de keuken. We 
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hadden ons net voor de tweede keer bediend. Ik keek 
even naar Marilou. Ze leek een beetje in de war.

Félix: Mmmm..Wat ruikt het lekker!
Mama: Ik heb wentelteefjes gebakken.
Félix (nam een glas fruitsap): Haha.We hebben duidelijk 
bezoek!
Papa (kwam erbij zitten): Ja, want je zus en jij staan 
uiteraard meestal op water en droog brood.
Felix: Neen hoor. Soms krijgen we jouw specialiteit 
voorgeschoteld: droge vis met bruine saus. Nietwaar, 
Léa?
Ik (zonder op te kijken): Hum, hum.
Felix: Wel, wel, wat ben jij ineens stil geworden. Ligt 
het aan Olivier?
Ik (stilletjes): I wish*.
Katherine: Wat zeg je?
Ik: Niets.
Felix: Ik ga er nog eentje halen. Wil iemand nog een 
sneetje?
Marilou: Ik, als je het niet erg vindt. 
Félix: Wat is er daar erg aan?
Marilou: Het is al mijn derde portie.
Félix (glimlachte): Ik vind het helemaal niet erg.
Jeanne: Ik weet echt niet hoe je zoveel binnenkrijgt! 
Ik sta op ontploffen!
* Zou ik wel willen.
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Marilou: Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik kan 
vanmorgen wel ‘n paard op...
Ik (tussen mijn tanden): Je eetlust zal wel iets te maken 
hebben met je nachtelijke activiteiten.
Marilou (keek raar naar mij): Wat zei je?
Ik: Niets...Ik was aan het zingen.

Ik begon te neuriën en Marilou haalde haar schouders 
op. Het klonk natuurlijk niet volwassen om zo’n sneer 
uit te delen, maar ik wist echt niet hoe om te gaan met 
de hele zaak. Ik voelde me niet op mijn gemak en door 
de aanwezigheid van Kath en Jeanne kon ik de zaak 
niet uitpraten en Marilou ermee confronteren.

Félix: Welnu, meisjes? Vonden jullie het feestje van 
gisteren leuk?
Ik (zonder na te denken): Niet zo leuk als jij.
Félix: Heu....wat bedoel je?
Ik: Niets. Je leek gewoon in een prima humeur. De 
clown van de avond. Een topverrassing.
Félix: Je doet zo raar, vanmorgen.
Ik: Neen...Ik...ben gewoon een beetje moe. Ik heb een 
heleboel emoties gehad en ik denk dat ik nog in shock 
ben.

Ik stond op om de tafel af te ruimen. Marilou vroeg 
aan mijn ouders of ze haar wilden afzetten aan een 
bushalte.
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Ik (verrast): Ga je nu al weg?
Marilou (met een pruilmondje): Ja...Ik moet de autobus 
van 13 u halen, anders ben ik te laat.
Katherine: Heb je iets voorzien vanavond? Een 
afspraak met JP bijvoorbeeld?
Marilou: Neen, niet vanavond. Ik wil bij mijn familie 
blijven.

Natuurlijk wou ze haar vriendje niet zien nadat ze hem 
de dag ervoor bedrogen had.

Aangezien Katherine en Jeanne hadden besloten om 
nog eventjes bij ons te blijven, was een gesprek onder 
vier ogen met Marilou onmogelijk.

Marilou (legde haar rugzak opzij om afscheid te nemen): 
Ik ben echt zo blij dat ik gekomen ben, Léa. Jouw 
feestje was echt leuk, ik heb me goed geamuseerd.
Ik (tussen mij tanden): Ja, dat heb ik gemerkt.
Zij (keek verrast naar mij): Félix heeft gelijk. Je doet 
een beetje raar, vandaag.
Ik: Dat jullie allebei net hetzelfde denken verwondert 
me niet. Jullie lijken de laatste tijd echt op dezelfde 
golflengte.

Toen werd Marilou lijkbleek. Zij deed haar mond open 
om iets te antwoorden, maar werd onderbroken door 
de aankomst van Jeanne en Katherine.
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Katherine: Bye, Marilou! Het was echt cool om je weer 
te zien.
Marilou (gaf haar een kus op de wang): Ik vond het ook 
top!
Jeanne: Kom veilig thuis! Hopelijk is de reis niet te 
lastig.
Marilou: Ik heb nog wat huiswerk mee. De tijd zal 
voorbijvliegen. 

Toen draaide ze zich om naar mij. Ik zag wel dat ze 
niet goed wist wat ze moest doen. Ik had wel een tip 
gegeven, maar ze wist niet zeker of die tip toevallig 
was. Wist ik dan wat ze uitgespookt had?

Om de malaise te doorbreken, kwam ik dichterbij en 
gaf ik haar een grote knuffel.

Ik: Dankjewel voor alles, Lou. Het was lief van jou om 
dit feestje te bouwen.
Marilou (knuffelde nog harder): Bedankt dat jij op de 
wereld kwam. Hoe zou ik verder kunnen zonder jou?

Mijn malaise was voorlopig vervaagd en ik had een 
krop in de keel. Hoewel ik niet begreep waarom ze 
Félix gekust had en ik ook afhaakte op het idee dat ze 
een relatie hadden, zag ik haar toch heel graag. Ik vond 
het jammer dat ze moest vertrekken.
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Ons emotionele gedoe werd onderbroken door de komst 
van mijn broer.

Félix: Moet je nu al vertrekken, Marilou?
Marilou: Ja, anders haal ik de a utobus niet.
Félix (een beetje teleurgesteld): Oh, mag ik je aan de 
bushalte afzetten?

Om haar gepassioneerd na te zwaaien? Neen, bedankt!

Marilou (boog lichtjes het hoofd): Dat is lief van jou, 
Félix, maar je moeder stelde het me al voor. Tot ziens, 
Félix!

Félix kwam dichter bij Marilou en knuffelde haar 
hartelijk. Toen zag ik de lippen van Félix bewegen. 
Hij fluisterde haar iets in het oor, maar ik begreep 
niet goed wat het was. Aangezien ik enige panaroïde 
trekjes heb, maakte ik snel een lijstje van wat het kon 
zijn.

1. “Laten we later verder praten”, wat betekende 
dat ze de gebeurtenissen van vanmorgen nog niet 
hadden besproken.

2. “Léa is dom”. Ik weet wel dat er geen reden is 
waarvoor mijn broer en mijn beste vriendin achter 
mijn rug zouden praten, maar paranoia kent geen 
logica.
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3. “Ik zie je graag”, wat de relatie Lou-Félix officieel zou 
maken. BAH!

4. “Léa is de allerbeste”. Waarom niet? Daar is iets 
van waar!

Katherine en Jeanne zijn een groot deel van de 
namiddag met mij gebleven. En hoewel ik op het punt 
stond om hen te verklappen wat ik vanmorgen gezien 
had, bleef ik er muisstil over. Ik wou het er liever met 
Marilou zelf over hebben uit respect voor haar geheim. 
(Je begrijpt trouwens dat dit gedeelde geheim je heel 
speciaal maakt! Nu ben je als het ware een geheim 
agent!)

Ziezo, tot zover mijn verhaal. Ik kan Félix nauwelijks 
in de ogen kijken en ik weet niet hoe ik hier met 
Marilou moet over praten. Welke goed raad heb je voor 
mij? Bel me vanavond. Dan kunnen we de zaak samen 
bespreken!

Ik hoop dat het vandaag niet voortdurend geregend 
heeft en dat je een beetje kon skiën voor je terugkeer 
naar Montréal!

Léa xox
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 09-04 18.03

Hallo! Ik wou je vertellen dat ik je deze middag 
gemist heb! Oli xx

 09-04 18.05

Daag! Ik heb je ook gemist, maar ik ben de hele 
week bezig geweest met mijn nieuwe vriend en nu 
kon ik mijn vrienden niet weigeren om met hen uit 
te eten.

 09-04 18.05

Wow! Die nieuwe vriend lijkt me fantastisch. Ik durf 
te wedden dat hij sterk en gespierd is.

 09-04 18.06

Neen. Hij is klein en robuust. Maar ik vind hem zo 
cute.

 09-04 18.07

Oei. J

 09-04 18.07

Grapje! En waar ben jij nu, Mister Muscle?


