Hoofdstuk 1

No likes,
no life
‘O wow, Elv! Zijn dit allemaal schetsen voor mijn bruidsjurk?’ roept Joy uit.
Elvy knikt trots. Ze was tot gisteravond laat bezig
geweest, ze kon niet meer stoppen met tekenen.
‘Je bent een genie, Elvy, dat weet je toch?’
‘Nou nou, niet overdrijven, zussie,’ lacht Elvy. Ze
wurmt zich los uit Joys houdgreep. ‘Maar het zijn nog
maar ruwe schetsen, hoor...’ Ze bekijkt de tekeningen
die ze aan de waslijn in haar kamer heeft gehangen
nog eens goed.
Aan het eind van de
zomer gaat het eindelijk
gebeuren: Elvy’s zus Joy
en haar rockstervriendje
Charlie gaan trouwen!
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Joy was al maanden in alle staten, want ze wilde de
perfecte bruiloft organiseren. Op de perfecte plaats, met
de perfecte gasten én natuurlijk met de perfecte jurk.
Daarom is Joy, die met Charlie in Londen woont, nu
naar Nederland gekomen: om de bruiloft tot in de
puntjes voor te bereiden. En om iets heel speciaals aan
Elvy te vragen... of Elvy de jurk in haar stijl wil pimpen.
Natuurlijk wilde Elvy dat! Ze had meteen al enorm veel
ideeën. Gelukkig hoeft ze niet zelf met naald en draad
aan de slag, want daar heeft ze geen verstand van.
Joy gaat langzaam met haar hand langs de schetsen.
‘Deze, met die paarse veren! Zo anders dan de gewone
bruidsjurken... O, of die zilveren! Een discoqueen-
bruidsjurk. Hoe origineel! Dit is nu al mijn favoriet.’ Dan
bijt ze even op haar lip. ‘Nu maar hopen dat Rose écht
weet hoe een naaimachine werkt... O Elvy, heb ik een
grote fout gemaakt?’
Elvy moet even grinniken. Echt iets voor haar zus om
aan een vriendin te vragen of zij haar bruidsjurk wil
maken en daarna heel erg te gaan twijfelen.
‘Joy! Je kent Rose al je hele leven, ze is je jeugdvriendin! Heeft ze je ooit in de steek gelaten?’
Joy schudt bedachtzaam haar hoofd. ‘Nee...’
‘Precies! Geen zorgen maken dus.’ Dan schrikt Elvy
ineens op. ‘O nee, het is al tien uur, we moeten gaan!’
Joy neemt rustig een slokje van haar ontbijtsmoothie.
‘Zussie, het is meivakantie! Relax!’
‘Geen tijd voor!’ zegt Elvy. ‘Vanmiddag is Kate in
Amsterdam voor dat lipgloss-event! Straks komen we te
laat!’
‘Schat, no worries, de écht interessante mensen zijn
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júíst fashionably late...’ gaapt Joy, maar Elvy spurt de
trap al af.
Elvy kan niet wachten om haar beste vriendin Kate weer
te zien. Vanaf haar laptop hebben ze elkaar vaak genoeg
gesproken, maar in het echt was het alweer een paar
maanden geleden. Het voelde alsof ze
elkaar al hun hele leven kenden, maar
ze hadden elkaar pas vorige zomer
ontmoet, op Ibiza. Kates gevoel
voor stijl en Elvy’s tekentalent
waren de perfecte match en
daarom hadden ze samen een
kledinglabel opgestart: Moongirls.
Het was een enorm succes, iedereen
wilde wel iets in de Moongirls-stijl hebben!
Toen Elvy Kate in de herfstvakantie was gaan opzoeken in Londen, waar Kate met haar moeder woont,
hadden ze een waanzinnige stage gelopen bij het
modetijdschrift C de la C. Als Elvy eraan terugdacht,
leek het wel een droom. Ze kon bijna niet geloven dat zíj
in dat spannende fashioncircus beland was. Maar als ze
met Kate was, leek het alsof álles mogelijk was.
Kate was het wel gewend om een glamorous leven te
leiden: haar moeder Lola Kingston was vroeger een
topmodel, met het bijbehorende jetsetleven. Kate was
degene die het populaire Moongirls-account op Instagram was gestart; zo kregen ze fans over de hele
wereld. Na het Instagram-succes was Kate ook voor
Moongirls gaan vloggen. En nu wordt ze voor alle grote
modeshows gevraagd als vlogreporter. Elvy vindt het
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wel prima dat Kate zich bezighoudt
met de social media, want zelf heeft
ze daar niet zo veel mee. Het liefst
zou ze alleen maar tekenen en
ontwerpen, lekker in haar eigen
wereldje, achter haar bureautje dat
vol ligt met stapels schetsen.
Elvy maakte wel foto’s van haar
tekeningen en gepimpte kleding, zodat Kate alles online
kon zetten. En het instagrammen beviel Kate zo goed
dat ze ook steeds meer vlogs voor Moongirls was gaan
maken. Elvy had niet gedacht dat het kon, maar Moongirls werd zo nóg populairder. Maar hoe groter hun
succes werd, hoe hoger de verwachtingen. Elvy werd er
doodmoe van. Er kwamen zó veel pimp-aanvragen
binnen dat het niet meer bij te houden was. Het ontwerpen en pimpen voelde ineens als werk, terwijl het juist
haar grootste passie en hobby was.
Want tuurlijk was het te gek dat Moongirls zo goed
liep, maar het ging haar gewoon te hard. Daarom had ze
na urenlang bellen met Kate het moeilijke besluit genomen om een stapje terug te doen en geen kleding meer
te pimpen, terwijl Kate fulltime ging vloggen. Een
spannend en groot besluit, maar het bleek een goede
zet. In no-time was Kate uitgegroeid tot een beroemdheid op Instagram en YouTube – ze was een echte
influencer geworden. En Elvy kon weer al haar energie
stoppen in wat ze het liefste deed: tekenen.
En hoe snel is het wel niet gegaan? Kate was nog
maar een paar maanden geleden met haar beautyvlogs
begonnen, gewoon in de badkamer met make-up van
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haar moeder. En nu werd ze al geïnterviewd door
tijdschriften en uitgenodigd voor feestjes en grote
events. Elvy snapte haar succes wel: Kates vlogs hadden
iets extra’s. Ze waren eerlijk en grappig: als ze haar
ochtendritueel filmde, werd ook écht alles gefilmd. Dus
inclusief die bad hair day, puist op haar kin of kotsende
kat op weg naar school.
En nu is Kate in Nederland voor zo’n influencer event!
Ze is speciaal ingevlogen als Instagram-icoon door een
make-upmerk dat in Amsterdam een lipgloss lanceert.
Daar mogen Elvy en Joy natuurlijk niet bij ontbreken.
Na een eindeloze treinreis (ze hadden per ongeluk een
stoptrein genomen) en een ritje met de tram door het
centrum van Amsterdam, komen Elvy en
Joy aan bij een chic hotel aan een gracht.
Op de massieve eikenhouten deur hangt
een poster van Kate met de lipgloss. Elvy
blijft even staan om ernaar te kijken. Dit
is zo raar! Haar beste vriendin, zo groot
afgebeeld... Gelukkig sta ik niet zo in
de spotlights, ik zou er bloednerveus
van worden, denkt Elvy bij zichzelf.
‘O nee!’ Ineens schiet Elvy te
binnen dat er bij de dresscode
‘pink lips’ stond. ‘Joy, denk je dat
we binnenkomen zonder roze
lippen?’
Maar Joy is druk aan het appen.
Vast over haar bruidstaart, die
uiteraard wel vegan moet zijn.
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‘Joy! Luister nou even. Zou jij even op de uitnodigingen willen kijken? Jij had ze in je tas gedaan, toch?’
Joy laat haar telefoon zakken. ‘Schat, jij bent de beste
vriendin van Katy K. Oftewel: Kate Kingston. We hebben
echt geen uitnodigingen nodig, hoor.’
Elvy fronst haar wenkbrauwen. ‘Je hebt ze toch wel bij
je?’
Joy wuift haar zorgen weg en duwt tegen de draaideur. ‘Komt wel goed, Elv, no worries! Bovendien ben ik
het vriendinnetje, excusez-moi, de verloofde van rockster Charlie Buzz, weet je nog... Rockstar girls komen
altijd binnen. Overal. Ook op dit soort YouTube-dingetjes. Duh!’
De presentatie is in de ontbijtzaal, maar voor ze door
kunnen lopen moeten ze eerst langs een kleine vrouw
met lange nepwimpers. Met een strenge blik bekijkt ze
Elvy en Joy van top tot teen. Haar platinablonde krullen
zijn zo stevig vastgesprayd dat ze er uitzien alsof ze elk
moment kunnen breken.
‘En wie zijn jullie?’ vraagt ze op een verveelde toon
terwijl ze op de lijst met namen in haar handen kijkt.
‘Eh, wij zijn uitgenodigd door Kate Kingston,’ antwoordt Elvy onzeker.
De vrouw giechelt even. ‘Ja hoor. Nou, Kate heeft
geen namen doorgegeven. Sorry, jullie staan niet op de
lijst!’ Ze wil zich al omdraaien, maar dan komt Kate
aangerend.
‘Elvy! Je bent er! En Joy, jij ook!’
De vrouw trekt een zuur gezicht. ‘Kate, weet je het
zeker? Ze dragen niet eens de lipgloss!’
‘En zal ik het nog erger maken?’ antwoordt Joy. ‘Ik
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heb vorige week mijn Instagram verwijderd! Heerlijk
rustig. En toch komen we
binnen. Ha!’
Triomfantelijk lopen ze achter
Kate aan de hoge marmeren hal
in. Daar geven Elvy en Kate
elkaar een lange knuffel.
‘O Elv, ik heb je zo gemist!
Je bent echt mijn aller-, allerbeste vriendin!’ roept Kate.
Joy kucht even.
‘En jij de zus die ik nooit had...’ lacht Kate.
Joy knikt tevreden. ‘Ja girls, wat hebben we toch al
veel meegemaakt samen... Van bootavonturen op Ibiza
tot modeshows in Londen, en nu dit waanzinnige event
– onze kleine Kate is groot geworden!’ roept ze lachend.
Ze wil Kate liefdevol op haar wang kussen, maar die
deinst achteruit.
‘Aaah Joy, pas op, mijn make-up!’ roept ze verschrikt.
‘Ik moet gauw door, ze verwachten me op het podium.
Zoeken jullie een plekje?’ Dan glimlacht ze mysterieus.
‘O, en surprise! Er is ook een pink buffet! Ik zie jullie zo.’
Verderop schuiven twee sierlijke deuren open en wordt
een balzaal vol met mensen aan gedekte tafels zichtbaar. Tegen de muren staan meisjes in knalroze mantelpakjes met zilveren dienbladen vol aardbeiendrankjes.
Elvy weet niet wat ze ziet. Dit make-upevent is één
groot roze paradijs. De tafels staan vol met roze glitterdonuts, roze chocoladefonteinen, stapels frambozen-
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macarons en zelfs de muren zijn bedekt met roze
rozen.
‘Het is hier zo Insta-proof...’ stamelt Elvy terwijl zij en
Joy aan een van de lange tafels schuiven. Ze stoot haar
zus aan: ‘Hé kijk dan, er zijn zelfs koekjes in de vorm van
de lipgloss gebakken! Het leven van een vlogger is zo
slecht nog niet!’
‘Ssst, daar komt ze!’ sist Joy.
Kate stapt het podium op. Ze haalt diep adem. Elvy
kan zien dat ze best een beetje nerveus is. Er klinkt
tromgeroffel door de speaker.
‘Lieve allemaal,’ zegt Kate dan door de microfoon.
‘Hierbij presenteer ik jullie mijn ultieme-droom-lipgloss!’
En terwijl ze een knalroze lipgloss in de lucht houdt,
schiet een confettikanon gouden
en roze glitters de lucht in. De
fotografen klikken alsof hun leven
ervan af hangt en Kate blijft
geduldig voor ze poseren.
‘Wow Joy, moet je kijken hoe
goed ze daarin is geworden...’
zegt Elvy. ‘Joy? Aarde aan Joy?’
‘Momentje Elv, ik heb een geniaal idee voor het
perfécte bruidsboeket...’ mompelt Joy terwijl ze druk op
haar telefoon zit te typen. ‘O, ik móét even een telefoontje plegen. Zo terug!’
Typisch Joy, altijd afgeleid! denkt Elvy, terwijl ze een
hapje van een glitterdonut neemt.
‘Hey hello, hoe smaakt die donut?’
Elvy fronst haar wenkbrauwen. Wie is dit nou weer?
Een jongen van ongeveer haar leeftijd met felblauwe
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ogen is op Joys plek komen zitten en
kijkt haar speels aan. Zijn blonde haar
zou je gerust coupe vogelnest kunnen
noemen. Het staat alle kanten uit.
‘Sorry, en jij bent?’
‘O wow, je kent me niet? Jij bent
duidelijk nieuw hier. Ik ben Karel.
Ze noemen me ook wel Kerrie.
Want ik hou heel erg van kerrie
gerechten, weet je wel.’ Hij steekt
zijn hand uit.
‘Eh, oké?’ Elvy weet niet zo goed wat ze moet zeggen.
Gelukkig komt Kate net aanlopen.
‘Zeg Kerrie, laat je mijn vriendin even met rust? Die
houdt niet zo van luidruchtige aandachtstrekkers zoals
jij. Ik ook niet trouwens,’ zegt ze bijdehand.
Karel rolt met zijn ogen. ‘Sorry hoor, miss lipgloss, ik
ga al...’ Hij staat op om weg te lopen, maar net voordat
hij zich omdraait pakt hij Elvy’s donut af. ‘Mmmm, niet
verkeerd!’ roept hij met volle mond.
Elvy kijkt hem verbijsterd na. ‘Wat een vreemde types
hier!’
‘Tja, ik weet het,’ zegt Kate. ‘Welkom in de YouTubejungle. Hier zijn we allemaal een beetje gek. Maar ja, dat
moet ook wel, want normaal doen levert je geen views
op als vlogger. No likes, no life...’
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