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James gaat één weekend naar Coachella 
(festival in Amerika). Alles gaat goed.  
Hij heeft ‘artist’ pasjes en dus goede 
beveiliging. 
Omdat het zó leuk is, besluit hij 
het tweede weekend ook te gaan. 
Hij voelt zich niet veilig, omdat er 
geen ‘artiesten pasjes’ meer zijn 
en besluit om via ‘Nikita Dragon’ in 
contact te komen met ‘Sugarbear-
hair.’ Hij moet de supplementen die ze 
verkopen promoten, in ruil voor beveiliging 
en ondertekend zonder nadenken 

het contract. 

Er gaan een aantal weken voorbij en iedereen vergat wat er gebeurd 
was, tót Tati op haar YouTube kanaal met 5 miljoen volgers een video 
plaatst, genaamd ‘BYE SISTER.’ De video duurt zo’n 50 minuten en ze 
legt uit wat er is gebeurd en dat ze niet meer geassocieerd wil worden 
met James, na alles wat ze voor hem heeft gedaan. Ze heeft het gevoel 

dat ze er niks voor terug krijgt. Ze ‘exposed’ James van het feit dat hij 
hetero jongens overhaalt om seks te hebben met hem. “You tried to trick a 

straight man into thinking he’s gay, yet again. And 
somehow, you’re the victim. It’s really disgusting to manipulate 
someone’s sexuality especially when they’re emerging into adulthood and 
don’t quite have everything figured out. To have them behave sexually in 
your favor even if they’re straight—that’s not okay.“

Later bedenkt James dat een van zijn 
beste vriendinnen ‘Tati Westbrook’ 

een eigen supplementenbedrijf 
heeft, genaamd ‘Halo’ en besluit 

haar in te lichten over de situatie, 
omdat hij weet dat de twee bedrijven 

concurreren. Helaas antwoord Tati niet en 
James besluit een IG-story te posten met een 
verontschuldiging. Dit is het moment waarop 

miljoenen volgers van de situatie af weten.

21/04/19 – Coachella 
en ‘the day after’

De video gaat enorm viral en heeft binnen een aantal uren al miljoenen 
views. Het hele internet staat er mee vol en verschillende Influencers en 
YouTubers mengen zich in de situatie. Het drama wordt groter en groter. 
Namen zoals Jeffree Star en Pewdiepie hebben daar onder andere voor gezorgd. 

De volgende ochtend staat er een nieuwe video online op het YouTube kanaal van 
James, genaamd ‘Tati.’ In deze video verontschuldigt hij zich tegenover Tati en 
haar man. Hij is enorm stil en je kan merken dat het niet goed met hem gaat, 
maar dat is niet zo gek na duizenden haatreacties. Een week lang hierna 
horen we niks meer van James.  Hij heeft in deze periode ongeveer 4 

miljoen volgers verloren.

Tati upload weer een video, genaamd ‘Why I 
did it.’ In deze video is ze emotioneel en wilt ze 

James beschermen voor de verschrikkelijke 
dingen die er over hem worden gezegd. Ze 

vertelt dat ze dit liever 
met James in het 

‘privé’ wil uitpraten. 
Ook deze video 

wordt miljoenen 
keer weergeven. 

Inmiddels is Tati 
haar youtube kanaal 
gegroeit en heeft er 5 

miljoen volgers bij.

James zet ook nog 
een video op YouTube. 
In deze video bewijst hij 
het degendeel, door middel van 
screenshots. maakt duidelijk dat hij er niks 
meer over wil zeggen op Internet.

20/05/19 – Eind goed, of toch niet goed?
Ook Tati laat weten dat ze er niet meer in het 
openbaar over wil praten en gaat met James in 
het Privé praten. Inmiddels is de video ‘BYE SIS-
TER’ verwijderd. Niet meer te bekijken dus. 


