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Dinsdag 25 september

Hier zit ik dan, met een leeg boek voor mijn neus. 
Weet je hoe zo’n ding heet? Een dummie. Nooit van 
gehoord. 
Thomas natuurlijk wel. Een dummie voor een dommie, 
plaagde hij.
Pff, alsof ik een dommie ben. Nou ja, misschien is 
een leeg boek ook wel iets voor dommies. Want 
wat moet je ermee? Wat moet IK ermee?
Schrijven en tekenen, zei de praatjuf. Ja, van háár 
heb ik deze dummie gekregen. Om mijn gevoelens in 
op te schrijven. Of te tekenen.
Nou, tekenen kan ik echt niet en gevoelens opschrij-
ven?
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Hoe kun je je gevoel opschrijven? Ik zou het niet 
weten!
O ja, ze zei er ook nog bij dat ik dit boek als mijn 
allerbeste vriendin moet zien. Zo eentje aan wie je 
alles kunt vertellen, ook al je geheimen. 
Dat komt - en dat is een groot voordeel - omdat 
een boek niets kan verklappen of doorvertellen. 
En ik moet een naam bedenken voor deze allerbeste 
vriendin. Dat ga ik dus echt niet doen! 

Woensdag 26 september
Ik noem je gewoon ‘jij’, want je bent een boek met 
lege pagina’s en geen persoon. En al helemaal niet 
mijn allerbeste vriendin, want dat is Tessa. 
Vanaf de peuterspeelzaal zijn we al vriendinnen en 
we zitten nu in groep 7. Kun je nagaan hoelang we 
elkaar al kennen.
Nu we het toch over namen hebben. Ik heet Lizzy. 
Eigenlijk Elizabeth, maar iedereen noemt mij Lizzy. 
Vind ik zelf ook leuker. Misschien wil ik later Eliza-
beth genoemd worden, maar dat weet ik nu nog 
niet.
Wel weet ik dat ik later modeontwerpster wil wor-
den. Ik teken (ja, dit kan ik wel) het liefst de hele 
dag modepoppetjes die ik aankleed met jurkjes, rok-
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jes, shirts, jasjes, hoedjes, schoenen (met métershoge 
hakken), sieraden en nog veel meer. Niet alles tege-
lijk, maar dat begrijp je natuurlijk 
wel. En bruidskleding is mijn 
specialiteit.

Thomas heb ik al genoemd. Hij 
is mijn broer. Hij is 16 jaar en 
weet altijd alles beter. Heel 
irritant! Hij houdt erg van le-
zen en zit veel op zijn kamer. 
Lekker rustig. Maar toch hou ik 
van hem en ben ik heel blij met 
hem.
En ik heb een papa en een mama. 
Niet erg verbazingwekkend, hè? 
Papa werkt op een verzekerings-
kantoor en mama geeft Engelse les op 
de havo. 
Verder wonen hier onze poes Mimi, onze konijnen 
Pluis en Boef en onze cavia’s Roxy en Fay. Mooie 
namen, hè? Daar is Laura goed in, namen bedenken. 
De konijnen en cavia’s zijn ook van haar. Maar nu 
moet ik voor ze zorgen. Gelukkig maakt papa het 
hok schoon, want dat vind ik veel te vies. Stinkzooi!


