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VRIJDAG 1 NOVEMBER

OMG!
Gisteren was waarschijnlijk de MOOISTE dag van
mijn hele leven!! ƒ
Niet alleen heb ik een FABELTASTISCHE avond
gehad op het Halloweenfeest met mijn geheime liefde
Brandon, maar volgens mij vindt hij me nog echt leuk
ook! IEEEEEEEEE!!!!! ƒ!!!
Ik bedoel: leuk als HEEL goede vriendin.
Absoluut NIET als zijn vriendinnetje of zo. DAT
gaat dus echt NEVER NOOIT gebeuren!
WAAROM NIET? Omdat ik de grootste MUTS van
de hele school ben.
Met drie pukkels, twee linkervoeten, een beroerd
sociaal leven en nul populariteit ben ik bepaald geen
toekomstige koningin van het schoolbal.
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Maar dankzij mijn ernstige aanval van
LIEFDESKOORTS maakt mijn tamelijk sukkeligevlinders-in-de-buik-rommelig-chique stijl me zeker
tot een goede kandidaat voor...

PRINSES DER MUTSEN!
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Ik ben gewoon GEEN merkenmeisje (oftewel totaal
geobsedeerde modeSNOB).
En ik ben NIET hopeloos verslaafd aan het uitgeven
van het bruto nationaal product van een klein
derdewereldland aan de nieuwste designerkleren,
schoenen, sieraden en handtassen, om dan een
maand later te WEIGEREN die spullen te gebruiken
omdat ze ‘OMG!! gewoon nog OUDER zijn dan
GISTEREN!!’
IN TEGENSTELLING tot sommige andere mensen...
Nou ja, ‘mensen’... Ik bedoel oppervlakkige,
egocentrische wezens zoals...

MACKENZIE HOLLISTER!! ∆
Het woord ‘kreng’ is voor MacKenzie nog veel te
mild. Ze is een RATELSLANG met roze lipgloss en
enkellaarsjes.
Maar ik laat me ECHT niet door haar intimideren of
zo. Ik bedoel, dat zou toch KINDERACHTIG zijn?!
9
fontein_muts_DEF.indd 9

18-12-12 16:11

Ik vraag me voortdurend af hoe meisjes zoals
MacKenzie erin slagen om altijd zo... ik weet niet...

zo

PERFECT

te zijn.

Had ik maar iets waarmee ik MEZELF op magische
wijze kon veranderen in mijn perfecte ik.
Iets met de wonderbaarlijke krachten van
Assepoesters goede fee, makkelijk in het gebruik en
klein genoeg om in een tasje of rugzak te passen.
Iets als... ik weet niet... misschien...

MAXWELLS TOVERLIPGLOSS! ƒ
Met mijn speciale lipgloss zou elk meisje er vanBUITEN
net zo mooi uitzien als ze vanBINNEN is!
Zou DAT niet COOL zijn?!
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GEMIDDELD AARDIG MEISJE (ZOALS IK)

vóór
de toverlipgloss
(WE ZIEN EEN
NORMAAL
MEISJE)

na
de toverlipgloss
(op magische
wijze zien we
mijn innerlijke
schoonheid)

§!!
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GEMIDDELD VALS KRENG (ZOALS MACKENZIE)

vóór
de toverlipgloss
(WE ZIEN EEN
populair MEISJE in
designerkleren)

na
de toverlipgloss
(op magische
wijze zien we
haar innerlijke
schoonheid)

§!!
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Nadat ik de potentiële wereldwijde impact van de
Toverlipgloss grondig had bestudeerd, was ik geschokt
en verbaasd door mijn wetenschappelijke conclusie:

Toverlipgloss maakt
NIET IEDEREEN MOOI!
Jammer dan, MacKenzie!! ∞
Hoe dan ook, ik hoop zo dat Brandon me vandaag
belt.
Ik zou FLIPPEN als hij me echt belt. Maar ik weet
vrij zeker dat hij niet belt. En dat brengt me bij
deze ENORM belangrijke vraag...
HOE WEET JE OF EEN JONGEN JE ECHT LEUK
VINDT ALS HIJ NOOIT DE MOEITE NEEMT OM
JE TE BELLEN???!!!
VERLIEFDHEIDS-IQ-TEST: Kijk een minuut lang
goed naar de twee volgende plaatjes. Zie je de
VERSCHILLEN?
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GEHEIME LIEFDE DIE JOU STIEKEM OOK LEUK VINDT
geheime liefde

GEHEIME LIEFDE DIE JOU NIET LEUK VINDT
geheime liefde
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ANTWOORD: Er is GEEN VERSCHIL! Die twee
jongens zijn PRECIES HETZELFDE!
Dat betekent helaas dat je geheime liefde je min
of meer NEGEERT, of hij je nou LEUK vindt of
NIET!

AAARRRRGGGGHH!!!!

(Dat ben ik, terwijl ik mijn haren uit mijn hoofd
trek!)
Gelukkig is mijn BFF Chloë een expert in jongens en
romantiek. Alles wat ze weet, heeft ze geleerd uit
de nieuwste tienerbladen en -boeken.
En mijn BFF Zoey is een wandelende Wikipedia en
zelfhulpgoeroe ineen. In feite is ze een veertienjarige
Dr. Phil met lipgloss en oorbellen.
Morgen gaan we met zijn drieën naar het
winkelcentrum om jeans te kopen. Ik wil zo graag met
ze praten over dat jongensgedoe. Want echt, ik snap
er gewoon NIETS van!
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