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7

ZATERDAG 1 MAART

OMG!! Ik kan nog steeds BIJNA niet geloven wat 
er gisteren is gebeurd!! DRIE totaal-fantastisch-
compleet-ongelofelijk-opwindend-geweldige dingen!!

Totaal-fantastisch-compleet-ongelofelijk-opwindend-
geweldig ding nummer 1: IK BEN NAAR HET 
VALENTIJNSFEEST GEWEEST!! § IEIEIEE!

JA! Het was de meisjes vragen de jongens. En op 
het allerlaatste moment durfde ik EINDELIJK mijn 
geheime liefde Brandon mee te vragen!

Totaal-fantastisch-compleet-ongelofelijk-
opwindend-geweldig ding nummer 2: IK BEN 
TOT VALENTIJNSPRINSES GEKROOND!! § 
IEIEIEEEEEE!!

Ik snap nog steeds niet hoe dat nou kon. Maar het is 
echt gebeurd! Mijn TIARA is het bewijs!!
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IK, MET MIJN SCHITTERENDE TIARA VAN 
GISTERAVOND NOG OP!

En dan tot slot het meest FANTASTISCHE aller tijden!

IEIEIEIEIEIEIEIEEEEEEEEE!!!
Totaal-fantastisch-compleet-ongelofelijk-
opwindend-geweldig ding nummer 3: TIJDENS DE 
ALLERLAATSTE DANS VAN DE VOLMAAKTE, 
SPROOKJESACHTIG ROMANTISCHE AVOND 
HEBBEN BRANDON EN IK...

Hé, wacht eens even! Is dat mijn mobieltje?!!

Ja! Dat is mijn mobieltje!!!

Hé! Misschien is het... 

BRANDON!! §!!!
(Even kijken wie er belt...)

NEE!! Het is NIET Brandon.

WACHT! OMG!!! Niet te geloven, het is…
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1110

Hij is de beroemdste tv-producer van de HELE 
WERELD! En hij presenteert mijn FAVO tv-show, een 
realityprogramma/talententraining genaamd...

IEIEIEEEEEEEE ƒ!!

Moet even opnemen!

Ik heb de hele week voorjaarsvakantie, dus ik heb nog 
zeeën van tijd. Ik schrijf de rest...

LATER!!! §!

?!

MUTS7_7e druk (140x215).indd   10 12-11-18   10:41



1110

Hij is de beroemdste tv-producer van de HELE 
WERELD! En hij presenteert mijn FAVO tv-show, een 
realityprogramma/talententraining genaamd...

IEIEIEEEEEEEE ƒ!!

Moet even opnemen!

Ik heb de hele week voorjaarsvakantie, dus ik heb nog 
zeeën van tijd. Ik schrijf de rest...

LATER!!! §!

MUTS7_7e druk (140x215).indd   11 12-11-18   10:41



1312

ZONDAG 2 MAART

OMG! Zaterdagavond was een NACHTMERRIE!! 
Hoe erg het was? ZO ERG dat het koude zweet me 
uitbreekt en ik traumatische flashbacks krijg als ik er 
alleen maar over schrijf.

AAAAAAAAAAAHHHH! Dat was ik, terwijl ik gilde!! 
Sorry!! Ik. Moet. Niet. Zo. Gillen! Hoe dan ook...

Ik kan haast niet geloven dat ik mezelf zo 
VERSCHRIKKELIJK in de nesten heb gewerkt!

Ik ging me al afvragen of je in de GEVANGENIS een 
dagboek mag hebben! Want daar zou ik terechtkomen. 
Nee, SERIEUS!! Ik was al bijna gearresteerd! ∆ Maar 
deze dame gaf zich mooi niet zonder slag of stoot 
over!

En daarmee bedoel ik dat ik heb gekeken of ik ergens uit  
een raam kon klimmen, op een smalle richel kon gaan zitten, 
aan mijn vingertoppen aan de rand kon gaan hangen en me 
dan van vijfhoog naar beneden kon laten vallen... zonder op 
het parkeerterrein uit elkaar te SPATTEN!

Hmm...

Misschien... toch maar NIET!! ∆

MUTS7_7e druk (140x215).indd   12 12-11-18   10:41



1312

ZONDAG 2 MAART

OMG! Zaterdagavond was een NACHTMERRIE!! 
Hoe erg het was? ZO ERG dat het koude zweet me 
uitbreekt en ik traumatische flashbacks krijg als ik er 
alleen maar over schrijf.

AAAAAAAAAAAHHHH! Dat was ik, terwijl ik gilde!! 
Sorry!! Ik. Moet. Niet. Zo. Gillen! Hoe dan ook...

Ik kan haast niet geloven dat ik mezelf zo 
VERSCHRIKKELIJK in de nesten heb gewerkt!

Ik ging me al afvragen of je in de GEVANGENIS een 
dagboek mag hebben! Want daar zou ik terechtkomen. 
Nee, SERIEUS!! Ik was al bijna gearresteerd! ∆ Maar 
deze dame gaf zich mooi niet zonder slag of stoot 
over!

En daarmee bedoel ik dat ik heb gekeken of ik ergens uit  
een raam kon klimmen, op een smalle richel kon gaan zitten, 
aan mijn vingertoppen aan de rand kon gaan hangen en me 
dan van vijfhoog naar beneden kon laten vallen... zonder op 
het parkeerterrein uit elkaar te SPATTEN!

Hmm...

Misschien... toch maar NIET!! ∆

?!

?!

SPA
T!!

IK?!

MUTS7_7e druk (140x215).indd   13 12-11-18   10:41


