ZATERDAG 1 FEBRUARI
OMG! Ik heb een zware aanval van
LIEFDESKOORTS!
Vanmorgen had ik van die fladderige vlinders in mijn
buik die me echt SUPERmisselijk maakten! ∆ Maar
op een FIJNE manier! §
Ik was ZO krankzinnig blij dat ik bijna ging BRAKEN,
maar dan wel zonnestralen, regenbogen, confetti,
glitters en... eh... van die lekkere gekleurde snoepjes!
Ik kan nog steeds niet geloven dat mijn geheime
liefde Brandon me gisteren heeft ge-sms’t nadat ik
was vertrokken van zijn verjaardagsfeest.
En je raadt NOOIT wat er gebeurd is!!

HIJ HEEFT ME MEE UIT
GEVRAAGD NAAR CRAZY BURGER!!
IEIEIEEEEEE!! §
En ja, ik weet dat het geen ECHTE date is, maar TOCH!
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Ik was ZO blij dat ik mijn FAVO muziek keihard
aanzette en als een GEK door mijn kamer begon te
dansen...
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En dat deed ik ronduit FANTASTISCH! Ik was een
luchtgitaar spelende dansmachine!
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Nadat ik ruim een uur door mijn
kamer had gedanst, was ik zo moe
dat ik helemaal buiten adem was.
Dus eindigde ik als een hijgend
en puffend, naar zweet stinkend
hoopje uitputting op de vloer.
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Een heel GELUKKIG hijgend en puffend, naar zweet
stinkend hoopje uitputting.

IK, MET EEN DIKKE VETTE MUTSIGE GRIJNS
OP MIJN GEZICHT!!
WAAROM? Omdat Brandon elk moment kon bellen om
af te spreken wanneer we naar Crazy Burger zouden
gaan.

IEIEIEEEEEEEE! §

Dus kroop ik weg in een luie stoel, staarde naar mijn
mobieltje en wachtte geduldig op zijn telefoontje.
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Voor ik het wist, was het bedtijd. Het voelde alsof
ik EEUWEN had gewacht!!

IK, MOKKEND OP MIJN BED
Maar geen telefoontje!! Geen e-mail! Nog niet eens een
berichtje! Ik checkte zelfs of dat batterijgeval van mijn
mobieltje niet leeg was.
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Helaas was ik niet meer gebeld sinds mijn BFF’s Chloë en
Zoey zich gisteravond laat hadden gemeld met een ERG
sappige roddel.
Kennelijk was er, vlak na mijn vertrek, onverwacht nog
iemand langsgekomen op Brandons feestje om hem een
cadeau te geven.
En je raadt NOOIT wie dat was!

MACKENZIE ∆!!
Oké, ik geef toe dat het heel lief van haar was om hem
een cadeau te komen brengen. Maar één klein detail had
ze toch even over het hoofd gezien...

ZE WAS NIET UITGENODIGD!
∆!!
Dus onze duivelse DIVA was gewoon BINNENGEDRONGEN
op Brandons feestje! Ik bedoel, WIE doet nu zoiets?!
Mijn BFF’s vertelden me dat MacKenzie de hele tijd
als een gek met haar haren zwiepte, giechelde en met
Brandon flirtte.
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En toen vroeg ze opeens superserieus of ze hem even
PRIVÉ kon spreken over iets erg belangrijks!
HEEL FIJN! ∆ Nu ben ik dus echt bezorgd IN PANIEK!
Wat als MacKenzie hem allemaal afschuwelijke leugens
over mij heeft verteld, zodat hij geen vrienden meer wil
zijn?!
Ze zegt altijd rotdingen over mij, zoals: ‘Nikki is een
hopeloos onzekere, volkomen stijlloze, door haar dagboek
geobsedeerde MUTS!’
En dat is ZO ontzettend niet waar! Nou ja... misschien
is het een beetje waar. Oké! Er is best VEEL van waar.
Maar TOCH!!
WAAROM gebeurt dit nou allemaal net nu Brandon
en ik onze allereerste-date-die-geen-date-is zouden
hebben?! ∆

ALSJEBLIEFT, ALSJEBLIEFT, ALSJEBLIEFT,
ALSJEBLIEFT, ALSJEBLIEFT, laat Brandon
morgen bellen!!
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