Amsterdam Fashion
Week

Zondag 20 oktober
12.00 Op mijn kamer
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Argghhhhhhhhhpfffff!
Ik bevind me in een grote gelukszeepbel die elk moment kan
klappen.
12.15

Vijf redenen waarom het beter is als mijn huisarts mij daadwerkelijk zou voorschrijven mijn koffers te pakken en per direct naar Parijs te vertrekken:
1. 	Het is herfstvakantie. Waarom niet? Ik kan de hele dag op
mijn kamer rondhangen, dvd’s kijken, doelloos door de
stad struinen en om de vijf minuten mijn telefoon checken. Dan kan ik beter een beetje cultuur gaan opsnuiven in
de Franse hoofdstad.
2. 	Goed voor mijn talen ook. Want waar kun je het beste oefenen om in het Frans een cappuccino, stokbroodje brie of
chocoladetaart te bestellen? Precies.
3. 	In de chique winkelstraat rue Saint-Honoré kun je vast uitstekend modegeschiedenis studeren. Op elke hoek van de
straat zit immers een mode-instituut zoals Chanel, Viktor
& Rolf of Prada.
4. 	Ik ben 13 jaar en ik heb de Eiffeltoren nog nooit in het echt
gezien. #zielig
5. 	In een andere omgeving kom je beter tot rust, dat weet iedereen.
En ik kan wel wat rust gebruiken. Eind augustus is mijn leven als brugklasser begonnen. Ik had me enorm verheugd
op mijn nieuwe school. Je zou denken dat een Amsterdamse
school bezaaid is met modemeisjes. De eerste schooldag had
ik dan ook mijn roze cocktailjurk met sterren-All Stars aan-
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getrokken. Ik was vastbesloten hét stijlicoon van de school te
worden. Maar dat liep even anders.
De eerste les heeft mijn docent Engels me omgedoopt in
Coco de Clown. Dit tot grote vreugde van mijn klasgenoot
Amanda de Pitspoes en haar valse vriendinnen Holly en
Roxanne (die ik de kappersacademie noem omdat ze onmogelijk veel haarlak gebruiken. Echt, Roy Donders is er niets
bij). Sindsdien maken ze non-stop gemene kattengeluiden en
schelden ze me de hele dag door uit voor clown.
Je begrijpt dat ik de eerste weken mijn opvallende kleren
niet meer naar school aangetrokken heb. Maar dat vond ik
toch wat zonde van al mijn zorgvuldig gespaarde gestreepte
kousen, kimonojasjes en vintage feestjurkjes. Die worden
niet erg gelukkig op een kastplank. Daarom ben ik mijn eigen modeblog begonnen: The Style Tiger. Anoniem. Op mijn
blog plaats ik foto’s van mijn outfits met een masker van een
zebra, tijger, konijn of pandabeer voor mijn gezicht. Die maskers zijn overigens nu zo goed als uitverkocht in Amsterdam,
geen feestwinkel waar je ze nog kunt krijgen. Ook kippenmaskers zijn populair. En het regent modeblogs met namen
als The Style Chicken, Style Cat en Style Rabbit.
Die blog van mij is namelijk ietwat uit de hand gelopen.
Er is zowaar een run op The Style Tiger ontstaan. Iedereen wil
weten wie erachter zit. Modemensen speculeren erop los. Is
het Georgina Verbaan? Een nichtje van Danie Bles? De dochter van de hoofdredacteur van Vogue? Een onbekende modestudent? Wellicht een actie van Primark of Monki? Niemand
denkt aan mij. Gelukkig. Ook Amanda & co volgen mijn blog
op de voet. Met als gevolg dat de hele school nu als mij verkleed door de gangen loopt. Het thema van ons schoolfeest
was zelfs The Style Tiger!!
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En dan heb ik ook nog een anoniem mailtje gekregen van
iemand die beweert dat hij weet dat ik ‘The Style Tiger’ ben.
Deze plaaggeest heeft beloofd zich koest te houden, maar ik
ben als de dood dat het Amanda is.
Daarbij heb ik last van een after-schoolfeest-stresssyndroom. Op mijn school zit de allerleukste jongen. Hij is de
hoofdredacteur van onze schoolkrant en heet Bruno. Vanaf
de eerste schooldag viel ik als een blok voor hem. We hadden
zelfs een date voor het schoolfeest. Maar de avond van het
schoolfeest was hij nergens te bekennen. Ik had me er heel
erg op verheugd om hem te zien. En om met hem te zoenen.
Mijn eerste zoen met Bruno… Ik heb er nachten van wakker
gelegen. Rond een uur of elf was het feest in volle gang en
raakte ik nogal in paniek omdat Bruno er nog steeds niet was.
En ik weet niet wat me precies bezielde, maar voor ik er erg in
had stond ik met Ferry uit mijn klas te zoenen. En nu komt
het: na die zoen met Ferry kwam ik erachter dat Bruno wél op
het schoolfeest was. Hij was de dj! Omdat hij een tijgermasker droeg, had ik hem niet herkend. En zo stond ik even later
buiten op de stoep ook met Bruno te zoenen. En ik ben geen
zoenerig type, echt niet. Het waren de eerste twee zoenen uit
mijn leven. Ik had zoveel liever alleen met Bruno gezoend.
Bruno heeft er geen idee van dat ik vrijdag ook met Ferry gezoend heb. Nog niet.
Je kunt er natuurlijk op wachten dat hij hier lucht van
krijgt. En dan? Ik bedoel, wie wil er nou zoenen met een meisje dat twintig minuten ervoor met een andere jongen stond
te kussen? Beter vlucht ik naar Parijs voordat Bruno en Ferry
hierachter komen.
Maar ik heb nog vijf cent in mijn portemonnee en mijn volgende kleedgeld krijg ik pas in november. Ik kan zo geen Tha-
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lys-ticket kopen. Laat staan een hotel boeken. En wat moet ik
eten met een budget van vijf cent? Alleen een croissant is al
onmogelijk.
Dat blijft dus lijden aan mijn stresssyndroom deze vakantie. Met alle vervelende kwalen van dien:
Mijn armen doen het niet.
Mijn benen doen het niet.
Mijn hersenen doen het niet.
Koud, rillerig en kwellend bonkhart.
Botsende vlinders.
Gemene steken in mijn maag.
Waarom heb ik met Ferry gekust??? Ferry is heel aardig,
hoor, echt. Hij is met afstand de grappigste jongen uit mijn

Coco Loves Bruno,
the movie

Jong meisje met zeer
succesvolle modeblog, met een
allerliefste hartsvriendin en het
allera llerallerknapste, liefste,
mooiste vriendje van de wereld.
❤ ❤ LOVE #romance #happiness
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klas. En knap ook. We zijn heel goede vrienden. Al zal de
vriendschap wel bekoelen als hij erachter komt dat ik ook met
Bruno heb gezoend.
Ik had een fantastisch leven kunnen hebben. Een leven als
in een mierzoete Hollywoodfilm.
Gisteren vond ik op mijn fiets een clowntjesfietsbel. De ochtend na het schoolfeest is Bruno meteen naar de fietsenwinkel gegaan voor een fietsbel. En daarna is hij naar mijn huis
gefietst. Naar mijn fiets! Ik werd helemaal gek toen ik de bel
zag. Hij stuurde me gisteren ook een berichtje om te zeggen
dat hij via zijn moeder kaartjes heeft geregeld voor de opening van de Amsterdam Fashion Week. Hoe lief is dat! De
Fashion Week is de modeweek van Amsterdam. Tijdens deze
week presenteren Nederlandse ontwerpers hun nieuwe collecties. Bruno’s moeder is moderedacteur bij Mode Magazine,
het allerleukste tijdschrift. Maar Bruno weet nog niet dat ik
op het schoolfeest met Ferry heb gezoend. Als hij daarachter
komt, mag ik natuurlijk niet meer mee.
Shit. Shit. Shit.
13.00

Twee appjes van Ferry.
Coconuts, leef je nog?
Ik heb je toch niet dood gekust?

Ik moet Ferry natuurlijk even bellen. Dan kan ik hem uitleggen dat die zoen een misverstandje was. Hopelijk is hij niet
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echt verliefd op mij. Maar waarom stuurt hij mij dan steeds
berichtjes? Misschien voelt hij zich schuldig omdat hij mij
gezoend heeft terwijl hij mij eigenlijk geheel onkusbaar
vindt. Ik hoop het maar. Nou ja, eigenlijk niet.
15.00 Woonkamer

Hoe zou Bruno deze ochtend wakker geworden zijn?
Zou hij zijn tanden al gepoetst hebben? Zou hij mijn zoen
nog proeven? Moet hij ook de hele tijd aan mij denken? Of
weet hij inmiddels dat ik met Ferry heb gezoend en heeft hij
zijn mond vervolgens schoon geschrobd met een dikke klodder schuurmiddel om al mijn zoensporen uit te wissen?
16.15 Op de bank

Ik kan al mijn schoenen op Marktplaats zetten voor een enkeltje Parijs en inbreken in de Louis Vuitton-winkel op de
Champs-Élysées. Ga ik daar lekker slapen tussen de schoenendozen en kasjmieren Vuitton-sjaals. Wat een vooruitzicht
is dat. Alleen heb ik weinig inbreekervaring. Misschien kan
ik eerst oefenen bij de lokale groenteboer en daar een nachtje
dutten in een sinaasappelkist.
16.30

OMG!
Bruno komt me morgen om 17.00 uur ophalen voor de opening van de Fashion Week. En ik ben heel erg lelijk geworden
van alle stress. Hoe ga ik deze schade repareren in één nacht?
Ga NU naar de ah rennen voor avocado’s en komkommer.
20.15 Oip mijn kaomer

Laxdjig tyopen mwt konmkomners o[ mujn ohgen.
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