Hoofdstuk een
Aan: de.echte.redvelvet@gmail.com
Van: amazing_amy@freemail.co.uk

Hoi Tiffany,

Eerst had ik ‘Hoi RedVelvet’ getypt, maar dat voelde nogal raar, dus gebruik ik
toch maar je echte naam in plaats van je vlognaam. Is dat oké? Al is het ook
een beetje gek – maar dan op een leuke manier – om je zomaar Tiffany te
noemen. Net of we vriendinnen zijn… Vorige week zaterdag, toen we je tegenkwamen bij de Halloweenmiddag op Springdale, was echt de allermooiste dag van mijn leven. Graag wil ik je nog een keer in grote glitterletters
DANK JE WEL zeggen voor alle tips die je mij en mijn vriendinnen hebt gegeven voor ons YouTubekanaal. We zijn er idioot trots op dat we met Vlogvriendinnen zijn gestart. Binnenkort gaan we voor het eerst bij elkaar zitten om
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onze plannen te bespreken. Ik kan niet wachten om echt te beginnen! Het
was superaardig dat je je e-mailadres hebt gegeven, en ik vroeg me af…
of je me de komende tijd misschien wilt helpen en adviseren?

Hé, maar tuurlijk weet ik dat je al bijna twaalf miljoen abonnees moet ver
maken! Dus ik snap het helemaal als je geen tijd hebt.

In elk geval zou het top zijn om iets van je te horen. Al laat je alleen maar een
reactie achter bij een van onze vlogs, als je eraan toekomt om die te bekijken.
Ik hoop trouwens dat het goed is gegaan met de presentatie van je parfum.
Zeker weten zet ik een flesje Velvet Touch op mijn verlanglijstje voor kerst. Het
is vast een ongelooflijk lekker luchtje!

Amy XOXOXO
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‘Ik ben thuis!’ Amy slingerde haar schooltas op het aanrecht en
schonk een glas cola voor zichzelf in. ‘Josh?’
Stilte.
Niet eens keiharde muziek uit zijn slaapkamer.
Haar oudere broer zat op dezelfde school als zij, maar het
gebeurde vaak genoeg dat ze elkaar de hele dag niet zagen.
En op dit moment was ze blij dat die stuiterende schreeuwlelijk haar niet voor de voeten liep.
Haar moeder had gezegd dat ze pas laat thuis zou zijn uit
haar werk, dus Amy had het rijk alleen. Yes, actie! Ze moest alles klaarmaken voor de Vlogvriendinnenvergadering die bij
haar thuis werd gehouden, en ze wilde dat het perfect was.
Lucy, Hermelien en Jessie gingen uit school eerst naar huis om
zich om te kleden (vloggen in je schooluniform, dat deed je
dus écht niet), maar daarna kwamen ze meteen hierheen.
‘Hé, Mini!’ riep ze tegen het beige mopshondje dat aan kwam
dribbelen om haar te begroeten. Ze tilde hem van de grond en
gaf hem een kus op zijn grappige platgedrukte snoet. ‘Hè hè,
wat een dag! Ik heb je gemist. Heb je mij ook gemist toen je
met Suzanne ging wandelen?’ Ze schoot in de lach toen Mini

9

Vlogvrienden 2/Amy in actie 1-272.indd 9

23-08-17 09:44

over haar wang likte, maar trok een vies gezicht zodra ze zijn
hondenvoeradem rook. Als Amy en Josh op school zaten en
hun moeder naar haar werk was, nam hondenuitlater Suzanne Mini altijd mee naar het park.
Met het hondje onder haar arm rende Amy de trap op. Snel
trok ze haar schooluniform uit en gooide daarmee tegelijk alle
gedachten aan een lange stressdag op school van zich af.
Wauw, dat voelt lekker, dacht ze terwijl ze met haar voet de
deur van haar kledingkast dichtduwde. Dat vreselijke uniform
hoefde ze niet meer te zien. Ze trok haar favoriete zwarte
skinny jeans aan, met een pluizige lichtroze trui erop. Vandaag was er maar geen einde aan de lessen gekomen. En dan
had ze ook nog op haar kop gekregen van haar biologieleraar
omdat ze het proefwerk van vorige week zo slecht had gemaakt. Ze dacht dat iedereen het moeilijk had gevonden, maar
blijkbaar had zij het laagste cijfer gehaald van de hele klas. Lekker belangrijk!
Haar dag was gered door de leuke, chaotische repetitie
voor Grease, al begon ze zich ernstig zorgen te maken over de
hoeveelheid tekst die ze nog moest leren. Ze was er pas later
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bij gekomen dan de anderen, als vervanger voor Kate (die eruit
was gegooid, tot verbazing van dus echt helemaal niemand).
Ze tilde het hondje weer op en zei tegen hun spiegelbeeld:
‘Over twee weken moet ik zonder m’n script kunnen, Mini. Alles
uit mijn hoofd kennen dus. Over TWEE WEKEN! Hashtag-help!’
Lachend keek ze naar haar mopshondje, dat haar niet-begrijpend aanstaarde. Toen begon ze haar kamer op te ruimen.
Morgen maakte ze zich wel weer druk over Grease.

‘Hierbij verklaar ik de eerste officiële Vlogvriendinnenvergadering… voor geopend,’ riep Amy ruim een halfuur later. Ze
sprong op haar bed en sloeg een paar keer met haar haarborstel tegen de zijkant van haar boekenkast.
‘Hé, een beetje rustig, mevrouw de voorzitter!’ giechelde Jessie. Ze lag languit op het vloerkleed met op haar buik een wiebelend schaaltje kaasknabbels. ‘Niet zo hard!’
‘Nou, ik moest toch iets doen om dat gekwek van jullie te
stoppen.’ Amy liet zich met een grote grijns op haar gezicht
weer op haar bed ploffen. ‘Maar goed, nu ik jullie
aandacht heb… AHUM! Jullie AANDACHT…’
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Ze stopte midden in haar zin en keek naar Lucy en Hermelien. Die hadden haar mandje met flesjes nagellak ontdekt en
probeerden verschillende kleurtjes bij elkaar uit.
‘Rustig maar, Amy. We l-l-luisteren!’ zei Lucy, terwijl
Hermelien iets mompelde over dat roze haar niet
stond. ‘Wat is het eerste agendapunt?’
Vanaf het moment dat ze hadden besloten om van Lucy’s
YouTubekanaal een groepskanaal te maken, had Amy zichzelf
min of meer tot aanvoerster gebombardeerd. De anderen
hadden er geen problemen mee om de leiding over te laten
aan hun vrolijke, enthousiaste vriendin. Vooral Lucy niet, die
grote behoefte had aan even pauze nadat ze een tijdlang in
haar uppie een kanaal had gerund. Ze vonden het trouwens
allemaal geweldig hoe Lucy op haar vlog met haar stotterprobleem was omgegaan, en hoe haar zelfvertrouwen daardoor
flink was gegroeid.
‘Eerst moeten we bedenken wie wanneer iets plaatst,’ zei
Amy. ‘Is iedereen het ermee eens dat we als Vlogvriendinnen
elke week twee filmpjes online zetten?’ De gedachte achter
een gezamenlijk kanaal was dat ze om de beurt konden vlog-
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gen, ieder op een andere dag en over verschillende onderwerpen, alleen of in groepjes. Zo konden ze samen voor meer en
meer fans zorgen.
‘Klinkt prima,’ zei Jessie. Ze gooide een kaasknabbel hoog in
de lucht en ving hem op met haar mond. ‘We kunnen elke vergadering brainstormen over ideeën voor filmpjes en daarna
beslissen wie wat doet.’ De anderen knikten instemmend.
Amy klapte in haar handen. ‘Super. Het volgende punt is…
onze abonnees! Hoe zorgen we voor filmpjes die zij te gek vinden? En vooral: hoe krijgen we hun aantal omhoog?’
‘Ha, ik blij dat je daarover begint.’ Terwijl Hermelien de nagels van haar ene hand droogblies, bladerde ze met de andere
hand in een notitieboekje. ‘Ik heb namelijk wat dingen op een
rijtje gezet. Hoewel er nog niks online staat, heeft het Vlogvriendinnenkanaal al vierenvijftig abonnees. Ik heb de namen
vergeleken met de lijst van Lucy’s abonnees, en de meeste zijn
meegekomen van haar kanaal.’
‘Ja, een paar mensen hebben een reactie gepost onder de
laatste vlog van LucyLotje, waarin ze zeiden dat ze meteen
mee zouden gaan naar ons nieuwe kanaal,’ vulde Lucy aan.
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‘N-n-niet zoveel als ik had gehoopt, jammer genoeg. Het voelt
wel een beetje d-d-deprimerend om van meer dan duizend
naar vierenvijftig abonnees te gaan.’
Jessie sprong plotseling op, waardoor het bakje op
haar buik omviel en de kaasknabbels in het rond vlogen,
tot grote blijdschap van Mini. ‘Hé, geen paniek. Waar het om
draait, meiden, is de inhoud.’ Ze gebaarde dramatisch om zich
heen. ‘Content, content, content! Mensen abonneren zich pas
op een kanaal als ze weten wat ze krijgen en daar meer van
willen zien. Dus moeten we vanaf onze allereerste vlog heel
duidelijk de boodschap overbrengen dat Vlogvriendinnen met
geweldige, inspirerende, verslavende filmpjes komt.’ Jessie zette
elk woord kracht bij met een karatetrap.
‘Dat is dus de vlog die we straks gaan opnemen! Tenminste, als
Jessie niemand uitschakelt met die idiote moves van haar.’ Amy
ontweek lachend haar karatetrappen. ‘Oké, laten we nadenken.
Jess, jij hebt nog snoep over van Halloween. Het is altijd grappig
om een eetwedstrijd te doen. En hé, we moeten allemaal lekker
energiek en vrolijk overkomen.’ Ze keek even naar Hermelien, die
nog steeds door haar notitieboekje bladerde.
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Hermelien keek van onder haar pony naar Amy. Ze zuchtte.
‘Wat? Ik ben nou eenmaal niet altijd zo’n kletskous. Maar volgens mij is het beter als we gewoon onszelf zijn. Wat geeft het
nou dat ik soms een beetje verlegen ben? We willen toch dat
mensen ons leuk vinden zoals we zijn?’
‘Hermelien heeft gelijk,’ zei Lucy. ‘We kunnen niet allemaal
altijd maar superdruk zijn. En trouwens, volgens mij houden
wij v-v-vieren elkaar aardig in evenwicht!’
Amy knikte en glimlachte verontschuldigend naar Hermelien. ‘Zeker weten. Ik bedoelde gewoon dat we als vriendinnenstel energiek moeten zijn. Samen zijn we top!’
‘Over “samen” gesproken… Is er nog iets wat je ons wil vertellen, Luus?’ vroeg Jessie.
‘Ja, Lucy,’ zei Amy veelbetekenend.
Hermelien giechelde en glimlachte naar Lucy.
Lucy bloosde. ‘Ik heb g-g-geen idee wat jullie bedoelen.’
‘Nee?’ Amy keek een voor een naar de andere meisjes. Ze
genoot. ‘O, dan vergis ik me zeker. Ik dacht alleen dat je een,
eh… zeg maar, superspannende date had gehad met de jongen die je al weken leuk vindt, wat zeg ik: gigantisch leuk vindt,
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en dat het zo ongeveer het spannendste was wat je in tijden
was overkomen. En toch ben je vergeten om je BFF’s binnen
vierentwintig uur verslag uit te brengen…’
‘Nou, eh… Het zit zo… S-S-Sam en ik…’ Lucy maakte
haar zin niet af en begon vol overgave Mini te aaien.
Jessie keek haar ongelovig aan. ‘Daar kun je het dus echt niet
bij laten! Sam en ik… zijn wezen zwemmen? Sam en ik… zijn er
samen vandoor gegaan om in Las Vegas te trouwen? Sam en
ik… zijn ontvoerd door buitenaardse wezens en nu zijn onze
hersenen verwisseld?’
‘Jongens!’ riep Hermelien toen Lucy zwijgend Mini bleef
aaien. ‘Laat haar nou even. Misschien heeft ze ons er niet over
verteld omdat… het gewoon niet zo geweldig was als ze had
verwacht?’ Toch kon ook Hermelien het niet laten om nieuwsgierig naar Lucy te kijken.
Die begon te lachen. ‘Dank je, Hermelien. De date was… g-ggezellig. Héél gezellig.’
De anderen gilden en floten op hun vingers.
‘Waarom reageerde je dan niet op mijn appjes, cutie?’ zei Amy.
‘Ik moest het z-z-zeker nog tot me laten doordringen. Sorry
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als ik geheimzinnig deed.’ Lucy staarde dromerig voor zich uit.
‘Trouwens, zo spectaculair was het heus niet. We zijn gewoon
een hamburger gaan eten en toen hebben we een eindje gewandeld, en daarna koffie en weer een stukje wandelen. We
h-h-hebben uren gekletst.’ Zonder zich iets van het gegil en
gegiechel aan te trekken ratelde ze door, alsof ze ineens niet
meer kon ophouden met praten. ‘Volgens mij vind ik hem
leuk… superleuk. Nog meer dan eerst. Nu ik erover nadenk:
m-m-misschien ben ik wel verliefd!’ Ze bloosde en verborg
haar gezicht achter een kussen.
Ze slaakten allemaal kreten van opwinding.
Amy sprong van haar bed en gaf haar een knuffel. ‘O, ik ben
zo blij voor je! Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, wie mag ik
een zoentje geven… Wacht ’ns even, hébben jullie gezoend?’
Lucy keek omlaag naar Mini, die naast haar zat. ‘Hebben S-SSam en ik gezoend, Mini? Nou? J-j-ja! We hebben gezoend.
Toen we een eindje liepen. Bij een meertje. N-n-nou ja, eerder
een vijver.’
‘Woehoe!’ riep Amy. ‘Niet te geloven dat ik dat nu pas hoor.’
Ze richtte zich tot de anderen. ‘Hé, maar nu we het hier toch
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over hebben… Ik heb misschien ook een oogje op iemand!’
Hermelien zuchtte. ‘Op wie dan? Charlie? Sorry dat ik het
zeg, Amy, maar dat is niet echt een nieuwtje.’
De anderen lachten. Charlie was de helft van het duo achter
YouTubekanaal Geinstein (Josh, de broer van Amy, was de andere helft) en hij zag er absoluut goed uit. Zodra hij in de buurt
was, begon Amy altijd te giechelen en zich vreemd te gedragen.
‘Nee! Alsjeblieft zeg, hij is gewoon de vriend van mijn broer.
Nee, ik heb het over Benjamin. Je weet wel, Ben, de jongen die
Kenickie speelt in Grease. Hij kan best goed dansen en heeft een
heel mooie stem. Ik weet bijna zeker dat hij vandaag tijdens de
repetitie naar me knipoogde… Dus eigenlijk is het alleen een
kwestie van tijd voor we op een dubbele date kunnen, Luus!’ Ze
boog zich naar haar vriendin toe om haar een high five te geven.
‘Klinkt goed!’ zei Lucy lachend. ‘Hé, sorry dat ik het roddelkwartiertje onderbreek, m-m-maar misschien moeten we weer eens
verder met de vlogvergadering?’
‘Ja,’ zei Hermelien, die meteen haar notitieboekje erbij
pakte en het begon door te bladeren. ‘Waar waren we
gebleven? Halloweensnoep… en allemaal abonnee
worden graag!’
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VLOG 1

Welkom bij ons nieuwe kanaal
+ het superzure snoepspel
7:30

FADE IN: Amy’s slaapkamer – overdag.

Amy, Lucy, Hermelien en Jessie zitten dicht tegen elkaar aan op het voeteneinde van Amy’s bed. Rond de spijlen van het ledikant zit een snoer van knalroze lampjes gewikkeld en overal in de kamer flakkeren waxinelichtjes.

ALLEN
Hoi, allemaal!
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AMY
We weten natuurlijk niet wie er allemaal kijkt, maar sommigen van jullie
kennen ons misschien nog van Lucy’s geweldige kanaal.

Ze wijzen allemaal naar Lucy.

AMY
Daar hadden we al een paar gezamenlijke filmpjes gemaakt, dus op dit
kanaal kun je meer van die toffe video’s verwachten!

LUCY
Niet dat ik het niet top vond om mijn eigen kanaal te hebben, maar op deze
m-m-manier is voor mij de druk minder groot. En jullie krijgen meer te zien
van deze mooie meiden, dus het heeft alleen maar goede kanten!

AMY
Helemaal omdat jij nu een VRIENDJE hebt en dus vast alleen nog maar tijd
voor STELLETJES-dingen.
Lucy geeft haar een duw.
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