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VRIJDAG 21 JANUAR1
Daar ben ik weer! Sorry dat het ZO lang heeft geduurd, 
maar ik heb eindelijk een nieuw dagboek gekocht en 
ik heb enorm veel zin om je alles te vertellen over 
mijn spannende avonturen... Of beter gezegd gênante 
avonturen, om eerlijk te zijn. En dat is ons ding, toch?

PRIVÉBEZIT VAN LOTTIE BROOKSafblijven, of er volgen zware sancties

kijk, nog 
helemaal 
nieuw

(Ik weet nog niet precies wat voor sancties, maar geloof me 

– en ik heb het nu even tegen jou, Toby – daar wil je ook niet 

achter komen!)

Maar goed, heb je me gemist?
NEE?!
Dat is wel een beetje onbeleefd, hè?!
Geintje.
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Het is pas een week geleden, maar het voelt véél 
langer – als je snapt wat ik bedoel - want er is HEEL VEEL 
gebeurd sinds we elkaar voor het laatst ‘spraken’. Zal ik 
alles even handig op een rijtje zetten?

Goed, daar gaan we dan. Wat er allemaal in de 
afgelopen week is gebeurd:

★   Mama ligt nog in het ziekenhuis, maar morgen komt 
ze eindelijk thuis. We zijn een paar keer op bezoek 
geweest bij mijn nieuwe zusje Davina – ik bedoel 
BELLA (dat moet ik echt gaan onthouden!) – en ze is 
superschattig! Ze doet natuurlijk nog niet zoveel, maar 
misschien moeten we haar even de tijd geven, want ze 
is pas tien dagen oud.

★   Het is ZO fijn dat Molly terug is uit Australië – we 
hebben elkaar bijna elke dag gezien en het is net als 
vroeger!

★   Amber en Poppy laten me over het algemeen met rust. 
Pfieuw.

★   Ik ben nog steeds wel een beetje gek op Daniel. Echt 
een heel klein beetje. Eigenlijk bijna niet.

★   Het is dus absoluut niet zo dat ik urenlang achter mijn 
bureau over hem zit te dromen en zit te kwijlen boven 
mijn dagboek.
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Dit doe ik 
dus NOOIT

★   Wie probeer ik nou eigenlijk voor de gek te houden? Ik 
vind hem ECHT heel leuk. Maar niet verder vertellen, 
oké?

★   Argh, nu heb ik echt OP mijn dagboek gekwijld! 
Misschien ziet het er iets minder walgelijk uit als ik 
het kwijl een gezichtje geef?!

Blurgh, 
sorry dat ik 
 zo goor ben!

Hoi, ik ben e n klodder kwij l 
en ik he t Nigel!
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★   Waarom spring ik zo van de hak op de tak?! Het ene 
moment geef ik je een update van mijn leven, en het 
volgende zit ik te kletsen over Nigel de Kwijlklodder. 
Waar hadden we het ook alweer over?

★   O, ja... Droomjongen Daniel! (Hij is zoooooo leuk.)
★   Misschien moet je af en toe even ‘HOU JE IN, LOTTIE!’ 

roepen als ik te lang over hem doorga, oké?! Ik doe 
maar alsof je ‘ja’ hebt gezegd. Alvast bedankt.

★   Hmmm. Wat was er nog meer? De hamsters zijn nog 
steeds SUPERSCHATTIG. Je hebt ze vast meer gemist 
dan mij, hè? Ze zijn nu extra blij omdat ik hangmatjes 
heb gekocht voor in hun kooi...

dit is het ware leven!

echt wel!

PS Hamsters verdienen absoluut het beste van het beste 
omdat ze gemiddeld maar twee tot drie jaar leven, en 
dat vind ik eigenlijk heel oneerlijk. Maar ssssst, vertel 
dat maar niet aan Pluizenbol de 3de en Professor van 
Piepenstein, want dan raken ze overstuur.
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PPS Ik heb ze getekend met cocktails omdat ik dat 
grappig vind, maar even voor de duidelijkheid: hamsters 
drinken GEEN alcohol. 

Als je hun waterflesjes gaat vullen met gin-tonic 
leven ze nog een stuk KORTER dan twee tot drie jaar, 
vermoed ik. En... ik denk dat je ouders helemaal flippen 
omdat je hun kostbare gin hebt gestolen. Je bent 
gewaarschuwd!

ZATERDAG 22 JANUARI
9 uur 45

Vandaag komt mama thuis! Ik kan gewoon niet wachten. 
Ik bedoel, eerst was het wel leuk dat papa de enige ouder 
in huis was, omdat hij veel relaxter is met sommige 
dingen, zoals je vieze kleren in de was doen, je bed 
opmaken, huiswerk en (vooral) schermtijd. Hij is gewoon 
zo naïef – dan zegt hij bijvoorbeeld: ‘Hoelang zit je al op je 
iPad, Lottie?’ en dan zeg ik: ‘O, vijf minuten pas, pap,’ en 
dan zegt hij: ‘Prima, ga maar verder dan.’

En meestal zit ik er dan al twee uur op! Sukkel.
Het grote nadeel is dat hij niet kan koken. Helaas 

probeerde hij dat wel. Anders had hij gewoon kipnuggets 
en pizza voor ons kunnen halen – dat was prima geweest. 
Het probleem was dat hij mama zó graag wilde laten 
zien dat hij de ‘perfecte echtgenoot én vader’ is, dat hij 
maar bleef proberen om dingen te maken die VEEL te 
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ingewikkeld voor hem waren en die dus ook spectaculair 
mislukten.

Ik bedoel, afgelopen zondag wilde hij een traditionele 
warme lunch maken, maar dan zonder de belangrijkste 
ingrediënten, zoals kip of een stuk gebraden vlees. Dus 
aten we ‘gebraden vis’, wat neerkwam op verkoolde zalm 
met een scheut jus erover. En het was niet eens zalmfilet, 
hè?! Het was zo’n heel ding, met een gezichtje en alles!

De gebraden vis is  
klaar, jongens!

Toby en ik waren zwaar getraumatiseerd!
Ik heb er zelfs nu nog nachtmerries over... Vaak heel 

vreemde, waarin de zalm gekke armpjes heeft en op een 
gitaartje speelt. Echt superraar.
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Wil je samen en 
  liedje zingen, Lottie?

AHHH! Ne! 
Ga weg, rare vis!

  Nou, nou. 
Dat mag wel 
iets vriendelijker!

Sorry...

Hmmm... misschien was ik inderdaad een beetje bot, maar 
ik heb gewoon geen zin om liedjes te zingen met een dood 
zeedier terwijl ik net mijn schoonheidsslaapje hou, oké? 
Dat Meneer Zingzalm ‘Watermelon Sugar’ bijna nog beter 
speelde dan Harry Styles himself doet er even niet toe!

16 uur 16

Hoera, ze is terug! Er wonen nu vijf personen in dit huis, 
en dat is gewoon gestoord. Of eigenlijk zeven, als je de 
hamsters ook meetelt, en dat doe ik dus.

Ik bedoel, ze kunnen de meeste dingen beter dan Toby, 
en dat zegt genoeg.

Hoe dan ook, ik heb Bella de hele middag zitten 
knuffelen. Ze ruikt geweldig, een beetje naar aardbeien-
milkshake, mmmmm.
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Mam ziet er wel anders uit. Heel erg moe, zeg maar.
Ik zei: ‘Wauw, mam, wat zie jij er moe uit!’
Ze zei: ‘Bedankt, Lottie.’
 ‘Ja... je hebt echt gigantische wallen onder je ogen.’
‘Mmm... Bedankt, Lottie.’
‘En van die donkere kringen... En je huid is gewoon 

grijs.’
‘Nogmaals: bedankt, Lottie.’
‘Eigenlijk zie je er een stuk ouder uit...’
‘JA, OKÉ, NU IS HET WEL DUIDELIJK. BEDANKT, 

LOTTIE!’
Ik zei: ‘Jeetje, mam, je hoeft niet meteen te gaan 

schreeuwen. Het valt me gewoon op!’
Kennelijk word je van baby’s krijgen ouder, of zo...

Mama vóór Bella Mama nu 



HOE GOED KEN JE 
LOTTIE BROOKS?
Doe deze quiz om te zien hoeveel je van 
Lotties rampzalige leven weet.

1.  HOE HEET LOTTIES ZUSJE?

A Davina
B Olivia
C Bella

2.   WIE KREEG PER ONGELUK LOTTIES 
VALENTIJNSKAART?

A Droomjongen Daniel
B  Botte Brad
C  Dan de Man

3.  HOE NOEMT LOTTIE HAAR PUKKEL?

A  Vulkaan Barbara
B  Vulkaan Alice
C  Vulkaan Ida

ROZEN ZIJN ROODCACTI ZIJN BLAUWIK BEN GEK OP KITKAT CHUNKYMAAR NOG GEKKER OP JOU!(bijna dan)



4.   LOTTIES FAVORIETE SMAAK INSTANTNOEDELS IS...

A Kip met champignons
B Bombay Bad Boy
C Rundvlees met tomaat

5.    WIE IS ER OPEENS OOK BIJ MOLLY’S 
SLAAPFEESTJE?

A  Lange Lexi
B  Amber
C  Poppy

6.   WELKE ROL KRIJGT LOTTIE IN DE KLEINE 
ZEEMEERMIN?

A Koning Triton
B Sebastiaan
C Ariël

7.  WAT DOET LOTTIE OP EEN SCHERMLOZE DAG?

A Puzzels afmaken
B Slangen en ladders spelen
C Een TikTok-dansje oefenen

Wat enraar meisje...

ANTWOORDEN:
1C, 2C, 3A, 4A, 5B, 6B, 7C 



DE LOTTIE BROOKS-DOSSIERS

NAAM:

Lottie

STERKE PUNTEN: 

★    Nieuwe smaken  

bubbelthee uitkiezen

★    Optreden als zingende 

geleedpotige

★   KitKat Chunky’s naar binnen 

werken

ZWAKKE PUNTEN:

★   Skaten

★   Met leuke jongens praten

★   Opletten op school



NAAM:

Daniel

STERKE PUNTEN:

★   Superknap

★   Heel aardig

★   Klapte voor mijn optreden als 

geleedpotige

ZWAKKE PUNTEN:

★   Had even verkering met Marnie

★   Duikt opeens op als ik 

cheeseburgers eet

NAAM:
Bella

STERKE PUNTEN:
★   Schattig
★   Ruikt naar 

aardbeienmilkshake

ZWAKKE PUNTEN:
★   Poept over je kleren heen
★   Dramaqueen – huilt echt om 

ALLES


