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Denk je dat 
we ook vriendinnen  

zouden zijn geworden 
als onze kamers niet 
naast elkaar hadden 

gelegen? 

Daisy Wooton, naief product  
van thuisonderwijs, is 50% haar 

en 100% niet klaar voor de  
boze buitenwereld.

Ja!

Esther de Groot is bleek en 
interessant. Misschien te interessant. 

Haar vriendje van de middelbare school 
was elf dagen lang bestand tegen  

haar carrière op de uni. 

Nee.

Ik, Susan Ptolemy, ben 
een vleesgeworden silo 
vol verstand. Zonder mij 
zouden ze allebei dood 
zijn, in de bak zitten, of 
dood in de bak zitten.

O.
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Esther, 
jij bent de 
lijm die ons 
bij elkaar 
houdt. Ons 

anker!

Zeg maar  
gewoon drama-

queen.

WAT?

Toen werd Esther lid  
van de Black Metal Club  
en liet ze per ongeluk  

een maffe mystieke  
tattoo zetten,  

en…

Daarna hebben we  
Esther over een pijnlijke 

relatiebreuk heen geholpen 
en de gore gozer geplet  
die haar reputatie overal 

door het slijk  
haalde.

Eerst hebben  
we die verwaande  
vertegenwoordig- 

sters van vier privé- 
scholen van Esther  

afgemept.

Niet zo soft.  
Het is alsof we  

een oorlog hebben 
doorstaan, de  
afgelopen drie  

weken.
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Ik ben geen 
dramaqueen! Ik 
ben een verstan-
dig en praktisch 

individu!

Nee, 
jij bent een 
gevaar. En 

je straalt één 
en al drama 

uit.
Wil je 

dit papiertje 
even voor 
me vast-
houden?

Waar jij ook gaat, 
onheil volgt je op de voet. 
Alsof je aardstralen volgt 
Of feromonen uitstoot…

TRILSCH
UD

frutsel 
   frutsel

…of een 
ziekte hebt. 

Mag ik mijn papier 
weer terug?

Misschien 
ben je tóch 
een drama-

queen!

Jullie zijn 
akelig! Akelig! 

Akelige 
mensen!
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Esther,  
we zijn dol op  
je. Wie niet? Dat 
prachtige ronde  
gezicht. Net een  

sexy maan.

Je bent de  
beste danser  

en, ehm…

…zo’n  
fashionista  

met je  
eigen unieke  

stijl.
Prima. 

Maar ik ben 
niet drama-

tisch. 

Ik ga ’t je be wij-
zen. Wedden dat ik 

een hele week lang 
geen drama ver-

oorzaak?
Wees realistisch, 
zeg drie dagen 

en ik doe mee. Wat 
krijg ik als ik 

win?

Een massage. 
Geef toe Susan, 
jij zit totaal in 
de knoop. Deze 
handen kunnen 

dat veran-
deren.

En als 
jij wint?

Dan mag ik je een 
avond lang helemaal 
optutten. Even hele-

maal losgaan op 
jouw rare haar.
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Mij maak 
je niet 
bang.

Drie 
dagen vol 

zoete 
rust. 

Blijf uit 
mijn buurt, 
eng loeder!

…ga ik 
met je 

stappen.

Kijk, daar heb 
je Ed Gemmell!

Fantastisch. 
Dan kan Esther 
hem martelen in 

plaats van mij. ED!

En dan…
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Dit is McGraw,  
hij is net overgestapt  
van Warwick. McGraw,  

dit zijn Esther,  
Daisy en…

sidder 
tril

Hij 
weet wie 
ik ben.

Hallo, 
Susan. Hoe 
gaat ’t met 

je?
Ach, 

gewoon.

 Wat 
 gebeurt

 hier alle-
maal? Ik heb geen 

idee, maar ik 
krijg hoofdpijn 
en ik weet niet 

waarom. Dus.

Hmm.

Eh, nou, 
tot later 
dan maar?
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Goed, 
eh…

Wij zijn 
mannen, hier 

hoeven we dus 
nooit meer over 

te praten.

Wat in flippensnaam 
was daar aan de hand? 
Het leek wel of de 

hel bevroor! 
O mijn GOD.

Haha! Geen DRAMA 
voor Susan Ptolemy! 

Haar leven is een aan-
eenschakeling van per-

fecte momenten!

Je kunt haar 
beter even met 

rust laten.
Ga je niet 

mee sporten? 
Susan? Is alles 

wel goed?

Zeg tegen je vriend 
Ed Gemmell dat-ie mijn 

vijanden voortaan niet 
meer achter z’n belache- 
lijke kapsel verstopt.

Heb ik 
de situatie 

verkeerd in-
geschat?

Die is bij na… 
niet in te 
schatten.

klop 
     klop
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Misschien 
ga ik terug om 
te zien of alles 

goed is met 
Susan. Heb 

je geen zin 
in boksen?

Ik ben 
een pacifist, 

Esther.

En ik ben bang dat als 
ik er eenmaal aan begin, 
ik het leuk vind. Dat er 
iets in me zal knappen 
en ik iemand afmaak.

Dat gebeurt bijna 
nooit. Maar al je 
frustraties komen 

wel los.

Een an-
dere keer 
misschien…

…als ik er 100% van 
overtuigd ben dat ik niet 

in een moordmachine 
verander.

Oké, het helpt 
me wanneer ik aan 
die gozer denk, 

snap je?

Denk je 
veel aan 

hem?

Best wel. 
Straks kan ik 
nooit meer 
liefhebben.

O, heus wel! 
Echt waar! Probeer 

’t eerst met iets kleins, 
een paperclip 

of zo.
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Hallo, 
hallo? 
Susan?

klop 
   klop
      klop 

         klop

Ik ben 
er niet.

Als je 
wilt praten, 
kom gerust 

langs! Ik ben 
er wel!

Kom op 
Ptolemy, sta  

op, wees  
sterk.

Zie je 
Daisy, het 
zit zo –

WAAH!

GA WEG 
GA WEG GA WEG! 

KLAP
Oké, dat 

was schok-
kend.

klop 
     klop

klop 
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