
blinde zielen en roze prinsessen





Wat??
Weet je niet welke
je moet nemen!!?

Shuck zeg!

Absoluut. Geef ze maar
allevier. Dan wordt het

kEIdikke fun.

Euh...Hallo.



Neen hoor.

Haal je voeten van tafel, m'n
kramiekske.



Hebben jullie
geen

3DSXL!?

Ikke?
Ja haha.
Enorm!

OMG?!!
Dat kan toch

niet?!

Da's zo No Life!
Losers!

Tuurlijk!
Waarom
niet?

Sukkels!
Eikels!

Hela hola! Dat
afgrijselijke woord
wil ik niet horen in

mijn huis eh!

Waarom
niet?

OK!

Schaamluizen!

Zie je wel! Da's al
veel beter!

Vreselijk Amerikaanse
manier van denken! Alsof

er altijd winnaars en
verliezers moeten zijn! Zeg maar iets

anders!



Hahahah!
Kijk nu!

Die jongen heeft brede
pijpen! Iedereen weet
toch dat skinny in de

mode is?

EIKES!
BAH!

En zijn papa drinkt cola!
Hahaha, wie drinkt er nu

nog cola?
icetea is toch veel cooler!



Eikes!!
Wat denk

je wel?? Ik moet

gewoon kotsen

van dat vadsige

bloesje!!

Soraya? Kijk eens? Ik
heb een nieuwe bloes
voor jou gekocht.



Ik heb een plan!
NO PRINSESSEN!

We beginnen een protestbeweging!

En we noemen het...

Ik heb zelfs al een logo.
Kijk!

O leuk.



We zullen die opstand
verpletteren!

Een paleisrevolutie? Ooh neen
eh?! Toch niet weer?



Wat is dit zeg? Weet je wat hier staat?!!

Citaat:

"De hele dag zijn de meisjes druk in de weer

met hun ‘auwtfit’ van die avond.

Prinsessenkleren worden gepast, sminkjes

aangebracht, nageltjes gelakt, juweeltjes

getooid, kroontjes gepast en boa’s
gedrapeerd."

Die arme kinderen!! Zo opgetut!!
Da's afschuwelijk!!

We moeten hen bevrijden!!
Maar schatteke
toch. Waarom?

Die kindjes willen
dat toch zelf?

Pffff!

Boeien!

Iedereen weet toch dat zo'n kindjes gewoon
gehersenspoeld worden!??!



Komaan mama!! ALs je dat denkt,
moet je je ogen eens goed uitkuisen!!

Maar Soraya toch. Misschien vinden die
meisjes dat gewoon leuk uit zichzelf?

Die kinderen zitten toch
gewoon gevangen, met al die

reclame en zo??




