VRIJDAG 11 OKTOBER
Niet te geloven dat mij dit weer overkomt!
Ik sta in de meisjes-wc helemaal te FLIPPEN!
Het gaat gewoon NIET lukken om de middelbare school
te overleven.
Ik heb mezelf net TOTAAL voor gek gezet tegenover
mijn geheime liefde. ALWEER!! L
En alsof dat nog niet erg genoeg is, heb ik nog steeds
de locker naast die van MacKenzie Hollister! L
Die trouwens het populairste meisje is van de
Westchester Country Day Middle School en een
ongelooflijke SNOB. ‘Gemeen’ is echt VEEL te zacht
uitgedrukt.
Ze is een DODELIJKE HAAI met glitternagellak,
designerjeans en plateauzolen. Maar om de een of
andere reden AANBIDT iedereen haar.
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HIERHEEN,
MACKENZIE!
We hebben je lunch
voor je gehaald
en een plekje
vrijgehouden!

BEDANKT, SCHAT!
Ik zou DOLgraag bij de
nerds zitten, maar ik
heb geen zin in
SCHAAMLUIS. Sorry!

MacKenzie en ik kunnen het NIET GOED met elkaar
vinden. Dat ligt waarschijnlijk aan het feit dat ze

ME HAAT L!!
Ze is altijd over me aan het roddelen en zegt dan
supergemene dingen. Dat ik niets van mode snap
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en dat onze schoolmascotte, Harry Hagedis, leukere
kleren heeft dan ik.
Dat zou eigenlijk best kunnen kloppen. Maar DAN NOG!

Ik vind het NIET leuk dat die meid zo kletst over mijn
privézaken.
Vanochtend was ze nog valser dan normaal.
OMG, NIKKI!!
Kun je misschien ergens anders
in dat dagboek gaan schrijven?
Dat afschuwelijke groene shirt
van je vloekt met mijn nieuwe
smaak lipgloss. Ik krijg er
MIGRAINE van!

?!
IK
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Ik kan gewoon NIET geloven dat ze dat echt zei!
Ik bedoel, hoe kan een KLEUR nou vloeken met een
SMAAK?! DUH!! Dat zijn twee TOTAAL verschillende
eh... DINGEN!
Dus flapte ik eruit: ‘Sorry, MacKenzie! Maar ik
heb het even HEEL druk. Mag ik je een andere keer
NEGEREN?’
Maar dat zei ik in mijn hoofd, zodat niemand het kon
horen.
En alsof dat nog niet ERG GENOEG is: over drie weken
is het jaarlijkse Halloweenfeest!
De belangrijkste gebeurtenis van de herfst. Iedereen
roddelt nu al over wie met wie gaat.
Ik zou het echt besterven als mijn geheime liefde,

BRANDON

me meevraagt!
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Gisteren vroeg hij MIJ om zijn labpartner te zijn bij
biologie.
Ik was ZO gelukkig dat ik mijn blije Snoopy-dans deed.

Tralala!

IK BEN...

Lalala!

ZO...

Lalala!

BLIJ!!!!

Vandaag had ik een voorgevoel dat Brandon me DE
vraag over het Halloweenfeest zou gaan stellen.
De schooldag leek EINDELOOS te duren.
Tegen de tijd dat biologie begon, was ik op van de
zenuwen.
Plotseling kwam er een verontrustende vraag bij me op,
en ik raakte in paniek. Wat als Brandon me alleen maar
als labpartner zag en verder niets?
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Dus besloot ik indruk op hem te maken met mijn charme,
humor en intelligentie.
Ik lachte hem stralend toe en begon meteen al die
priegeldingetjes te tekenen die ik onder de microscoop
zag.

Vanuit mijn ooghoek zag ik Brandon naar me staren
alsof hij iets wilde vragen, met een verbaasde blik in zijn
ogen.
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Hij wilde duidelijk iets HEEL SERIEUS met me
bespreken... !
...iets wat
waarschijnlijk
invloed heeft
op onze
nabije toekomst?

Eh... Nikki,
mag ik je iets
belangrijks vragen...

Denk je niet dat
deze stekker
ergens in moet?

JA, BRANDON?!
VRAAG HET ALSJEBLIEFT!
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Die priegeldingetjes onder de microscoop waren
STOFJES! OMG!! Ik schaamde me DOOD!!
Ik besefte onmiddellijk dat ik een uitnodiging voor het
feest wel kon vergeten.
Maar het goede nieuws was dat
ik een sensationele
wetenschappelijke ontdekking
had gedaan over mijn
intelligentie. Ik verzon er
zelfs een formule voor.

MIJN IQ
Maar dat was nog
niet het ergste.

<
¯

Vieze
sportsok

Ik was in de meisjes-wc
toen ik MacKenzie tegen haar vriendinnen hoorde
opscheppen dat ze 99,9% zeker wist dat zij en Brandon
samen naar het feest zouden gaan als Edward en Bella
uit Twilight.
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Ik was ENORM teleurgesteld, maar totaal niet
verbaasd. Ik bedoel, waarom zou Brandon zo’n MUTS
als ik vragen, als hij een MPM (Mooi Populair Meisje) als
MacKenzie kan krijgen?
En het werd nog erger! Toen ze weggingen, zei
MacKenzie giechelend dat ze een nieuwe lipgloss ging
kopen, SPECIAAL voor Brandon. Ik weet wel wat DAT
betekent.
Ik was ZO gefrustreerd. En kwaad op mezelf.
Ik wachtte tot iedereen weg was en GILDE het uit.
?!

?!

IK

15
13149-Nils.indd 15

26-7-12 16:21

Om de een of andere reden voel ik me dan altijd
beter. J
School kan echt TRAUMATISCH zijn, dat is
zeker!!
Maar toch is het enorm belangrijk dat je altijd KALM
blijft en je privéproblemen VOLWASSEN en DISCREET
oplost.
IK, TERWIJL IK DISCREET STA TE GILLEN!
M E I SJ

?!

?!

ES

?!
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