TREČIADIENIS, BALANDŽIO 30, 16.05 VAL.
PRIE MANO SPINTELĖS
Na gerai, aš TIKRAI stengiausi būti mandagi! Bet...
ATLEISKITE! DAUGIAU NEBEIŠTVERSIU!
Jei dar kartą išgirsiu minint Makenzės Holister
vardą, dievaži, imsiu... SPIEGTI!!!
Neįtikėtina, bet kone visi šioje mokykloje VIS DAR
apie ją šneka. Gal juos kas apsėdo, ar ką?!
– Jei Makenzė čia būtų, jai taip PATIKTŲ!
– Jei Makenzė čia būtų, ji PASIBAISĖTŲ!
– Be Makenzės šioje mokykloje liūdna ir nuobodu...
– Vaje! Kaip aš PASIILGAU Makenzės!
MAKENZĖ! MAKENZĖ! MAKENZĖ ¶!!!
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AAAAAAAAA!!!

MANE IŠTIKO ISTERIJA KLAUSANTIS, KAIP
VISI APLINKUI ŠNEKA APIE MAKENZĘ!
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Žmonės, klausykit! Makenzė DINGO jau prieš savaitę,
ir ji TIKRAI nebegrįš!
Kad ir upes priverktumėt, niekas nepasikeis!
Na gerai, prisipažinsiu.
Kai ji taip staigiai išsinešdino, likau tokia pat
priblokšta ir nustėrusi, kaip ir visi kiti.
Tačiau Makenzė MIRTINAI MANĘS NEKENTĖ ir
buvo pavertusi mano gyvenimą PRAGARU.
Bet, jei atvirai, man lig šiol atrodo, kad ji
TEBĖRA čia.
Žinau, kad skamba keistai, bet man vaidenasi, jog net
dabar, rašydama, JAUČIU ją kažkur šalia.
Turbūt taip yra todėl, kad visas šitas jai skirtas
ŠLAMŠTAS jau TRUKDO MAN PRIEITI PRIE
SAVO SPINTELĖS ¶!!!
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?!

AŠ KRAUPSTU NUO VISOKIO
ŠLAMŠTO ŠALIA SAVO SPINTELĖS ¶!
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Jaučiu, jai turbūt PATINKA, kad buvusi jos bičiulė
Džesika pavertė tuščią jos spintelę meilės ir ilgesio
Makenzei šventove – net su atskiru feisbuko
puslapiu!

PO GALAIS!
Visiškai akivaizdu, kad Makenzė IR TOLIAU vynioja
savo buvusius bendramokslius ant piršto!
Užtenka vien paskaityti tą jos apgailėtiną ir perdėtai
jausmingą ATSISVEIKINIMO LAIŠKĄ, kurį šįryt
elektroniniu paštu atsiuntė į mokyklos laikraštį.
O redaktorius netgi paskelbė jį internete, kad visa
mokykla perskaitytų.
Vajetau! Makenzė ištisas paklodes priskiedė apie
tai, kaip ji esą pavargusi nuo beprasmių kančių ir
todėl nutarusi viską užbaigti, persikeldama į geresnę
vietą.
Neabejoju, kad tuo ji siekia tik vieno – priversti visus
jos GAILĖTIS.
5

O gal dar nori apsidrausti tam atvejui, jei aš
sugalvočiau VIEŠAI paskelbti visas tas BAISYBES,
kurių ji pridirbo prieš išsidangindama.
Vien pagalvojus apie tai, mane pagauna toks SIUTAS,
kad norisi graužti... AKMENIS ¶!
Suprantu, kad veikiausiai nederėtų to sakyti, nes labai
jau negražu. Bet Makenzė man primena vienkartines
sauskelnes kūdikiams! Kuo?!

JI TOKIA PAT PLASTIKINĖ,
NEPERŠLAMPAMA
IR SKLIDINA Š...
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Aš vis dar NEATSIGAVAU nuo visų tų kiaulysčių,
kurių Makenzė pridirbo. Kaip antai: pavogė mano
dienoraštį, įsilaužė į panelės Visažinės svetainę,
prirašė šlykščių, piktybiškų laiškų niekuo dėtiems
moksleiviams ir paskleidė baisybę melo ir bjauriausių
apkalbų.
O dabar neva JI staiga tapo auka – ir vien dėl kvailo
kažkieno išplatinto filmuko, kuriame matyti, kaip ji
psichuoja, plaukuose aptikusi vabalą?! Oi, kurgi ne!
Šiaip ar taip, visos vadinamosios Makenzės kančios
sėkmingai baigėsi, jai palikus Vestčesterio vidurinę ir
persikėlus, pasak jos, į daug geresnę vietą...
Į tarptautinę Šiaurės Hamptono Kalvų akademiją!
Ten išties prašmatni privati mokykla visokių
garsenybių, politikų, verslo banginių ir karališkųjų
šeimų vaikeliams. O geriau pagalvojus, Makenzei turbūt
visai pritiktų draugauti su princais ir princesėmis.
Nes ji pati – didžiausia PRINCESĖ ANT ŽIRNIO
visatos istorijoje ¶!..
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VISKAS APLINKUI TIESIOG
NEPAKENČIAMA! NEGALIU NET...

MAKENZĖ – AIKŠTINGOJI PRINCESĖ
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O čia visi tiesiog ALPSTA dėl tos naujos Makenzės
mokyklos.
Ji visiems apskelbė, kad ta mokykla turi prancūzą virtuvės šefą, Starbucks kavinę, arklides su veisliniais žirgais,
spa, sraigtasparnių nusileidimo aikštelę ir atskirą prekybos centrą su garsių dizainerių butikais, kad mokiniai per
pietų pertrauką ar po pamokų galėtų apsipirkti.
Negana to! Makenzė dar pripasakojo, kad toje mokykloje ant kiekvieno kampo stovi bankomatai – šalia
geriamojo vandens fontanų, iš kurių trykšta septynių
rūšių vaisvandeniai.
Tačiau Makenzė yra tokia beviltiška MELAGĖ, kad aš
pradėjau abejoti, ar ta jos PASAKIŠKA mokykla išvis
egzistuoja.
Nenustebčiau, jeigu ji viską prasimanė, norėdama
padaryti kitiems įspūdį, o pati iš tiesų mokosi namie.
Užtat paieškojau tos mokyklos internete ir aptikau
oficialų jos puslapį.
Vaje! NEPATIKĖJAU savo akimis!..
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