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 03-08 20:09 

Kath? Ik voel me zo dom sinds gisteren. Ik heb met 
Léa gechat en ze heeft me gevraagd wat er met jou 
aan de hand is. Ze vindt je kil tegenover haar.

 03-08 20:10 

Oh! Je hebt haar toch niets verteld?

 03-08 20:10 

Neen, maar ik lieg niet graag tegen mijn vrienden. 
Je moet echt met haar praten.

 03-08 20:10 

Tja... Maar ik ben van gedachten veranderd.

 03-08 20:11 

Hum? Hoezo?

 03-08 20:11 

Gisteren belde ik met Oli en hij heeft me gezegd dat 
hij Léa had bekend dat hij haar graag zag.

 03-08 20:12 

Oei. Dat was moeilijk om te horen.
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 03-08 20:12 

Op het moment zelf dacht ik dat mijn hart als het 
ware verpletterd werd door een maaidorser, maar 
daarna voelde ik me bizar genoeg opgelucht. Als Oli 
verliefd is op Léa, dan kan ik er niets aan doen. Ik 
wil mijn vriendschap met haar niet in het gedrang 
brengen, daar schiet ik niets mee op. Ik moet hier-
over rouwen, meer niet.

 03-08 20:13 

Denk je dat je dat kan zonder er met Léa over te 
praten?

 03-08 20:13 

Ik zal het proberen. Ik zie trouwens niet wat mijn 
bekentenissen aan de zaak kunnen doen, behalve 
een ongemakkelijke situatie veroorzaken. Dan ben 
ik liever de enige die onder dit hele gedoe moet 
lijden.

 03-08 20:14 

Het siert je, Kath, maar beloof me dat je erover zal 
praten als je op ontploffen staat.
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 03-08 20:14 

Deal! Dank je, Jeanne. Wat zou ik zonder jou 
moeten doen? Ik beloof dat ik Léa deze week zal 
opbellen om te zeggen dat het oké is en dat ik 
niet boos ben op haar.

 03-08 20:15 

Mag ik nog iets suggereren?

 03-08 20:15 

Ik luister.

 03-08 20:15 

Ik weet dat je Oli echt graag ziet en dat jullie keigoed 
overeenkomen, maar ik denk dat het niet gezond is 
dat je zo dicht bij hem blijft...

 03-08 20:16 

Je hebt misschien gelijk, maar hem wil ik ook niet 
verliezen.

 03-08 20:16 

Oké, maar beloof me dat je wat afstand neemt als 
je je depressief voelt.
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 03-08 20:16 

Ik beloof het.

 03-08 20:17 

Heeft hij je verteld hoe ze reageerde op zijn liefdes-
verklaring?

 03-08 20:17 

Het schijnt dat ze geantwoord heeft met een smiley 
(het gebeurde per sms), maar dat is alles. Ik heb 
hem gezegd dat hij niet ongerust moet worden, en 
dat ze waarschijnlijk zo reageerde omdat ze haar 
eigen ritme wil volgen.

 03-08 20:18 

Da’s een zeer goede raad.

 03-08 20:18 

Denk jij dat Léa verliefd is?

 03-08 20:18 

Ik weet het niet. Misschien is het gewoon een 
kwestie van tijd.
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 03-08 20:20 

Ja, inderdaad. Ach, nu moet ik je laten. Bedankt 
voor alles, Jeanne. We zien elkaar nog deze week, 
oké?

 03-08 20:20 

Prima voorstel. Maar samen met Léa, deze keer!

 03-08 20:20 

Super! Luv!  xox
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Aan: Marilou33@mail.com 
Van: Léa_jaime@mail.com 
Datum: Woensdag 5 augustus, 22:13 
Onderwerp: Kan ik alsjeblieft genieten van het comfort 
van je nieuwe kamer?

Hallo Lou!
Ik haat het wanneer de tijd vliegt, en toch is dat precies 
wat tijdens het weekend gebeurde. Vier dagen met jou, 
dat is veel te kort! Ik vond je kamer bij je papa echt top. 
En de decoratie 2.0 bij je moeder is keimooi. Ik vond 
het leuk om bij elk van hen wat tijd door te brengen 
(behalve toen Zak een woedeaanval kreeg, omdat we 
zonder hem naar je moeder vertrokken).

Ik weet dat je je slecht voelde, omdat we maar wat in 
de zon hebben gelegen, onze leventjes hebben gescand 
en gegeten hebben, maar dat was precies wat ik nodig 
had. Ik dank je dus voor alles! Nu is het jouw beurt om 
me een bezoekje te brengen. En gebruik Félix niet als 
excuus om eronderuit te komen!

Over hem gesproken, het is best eigenaardig om thuis 
te komen zonder dat hij in de weg loopt. Het huis is zo 
rustig zonder mijn broer die me plaagt of de koelkast 
plundert. Mijn ouders vertelden dat ze twee keer met 
hem gebeld hebben sinds zijn vertrek en dat hij blijk-
baar veel fun beleefde.
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Een ding is zeker, ik had Félix graag bij me gehad toen 
Oli naar me toekwam tijdens mijn pauze. Je weet dat 
ik uiterst zenuwachtig was om hem terug te zien nadat 
ik zijn vurig en passievol sms’je had ontvangen, want 
ik wist echt niet wat ik moest antwoorden. Ik weet 
dat we er veel over gepraat hebben toen ik bij je thuis 
was, maar mijn reis in de bus heeft niet geholpen om 
de dingen duidelijker te zien. Ik was gevleid toen ik 
hoorde dat hij me graag zag, en ik wilde hem gauw 
terugzien, want het is leuk om met hem tijd door te 
brengen… maar ik was helemaal niet klaar om een 
antwoord te geven op zijn sms’je. Toen hij eindelijk 
aan de deur belde, ademde ik diep in en deed de deur 
open met een brede glimlach.

Oli: Wow! Je hebt een mooi kleurtje! Heb je tegen me 
gelogen, en zat je eigenlijk vier dagen in Mexico?
Ik (gaf hem een kus): Pff. De zon schijnt ook in het hol 
van Pluto, hoor!
Oli: Zeg wel! Het staat je alleszins beeldig. Je bent zo 
mooi.
Ik (bloosde een beetje): Dank je wel...
Oli (lachte met me): Ooh! Je bent zo cute! … Ben je 
verlegen omdat ik je complimentjes geef?

Ik gaf ‘m een tik op z’n arm om de sfeer wat losser te 
maken.

Oli: Zijn je ouders thuis?
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Ik: Nee. Ze zijn nog niet terug van hun werk.
Oli (trok me tegen zich aan): Hum. Vertel je nu dat we 
hier alleen zijn?
Ik (glimlachte, ongemakkelijk): Ja, maar ze blijven niet 
lang weg, het is beter om in de woonkamer te blijven. 
Anders vallen ze flauw.
Oli: Oké, geen probleem.

Hij ging op de sofa zitten en nam mijn hand vast, opdat 
ik naast hem zou gaan zitten.

Oli: Kom wat dichter bij me.
Ik (stond vlug op): Hé! Heb je dorst? Want ik heb zin in 
limonade. Wil je er ook een?
Oli (keek me raar aan): Eh... Voor mij een glas water, 
alsjeblieft.
Ik: Oké. Wil je iets eten? Doordat Félix er niet is om de 
koelkast te plunderen, zit deze vol lekkers.
Oli: Nee, dank je wel, ik...
Ik: Wil je een Popsicle [W]? Het is hier warm, neen?
Oli: Nee, ik heb niet echt...
Ik: Ik breng je er zo eentje!
Oli (staarde me aan): Gaat het, Léa?

Ik: Ja! Ik ben gewoon erg gemotiveerd vanwege die 
Popsicle. Ik kom terug!


