	
Середа,
9 березня
Ведення щоденника, як на мене, це щось старомодне.
Хоча моя найкраща подруга Брітта вважає це можливістю
по-справжньому «звільнитися». Я маю, звісно, певні сумніви, але чому б і не спробувати.

Правда... у випадку з моєю мамою це звільнення, здається,
не дуже працює. Вона списує вже, мабуть, 500-й блокнот,
та я б не сказала, що їй вдалося досягнути цілковитої розрядки. Мені вона пожертвувала один із червоною шкіряною
обкладинкою. Схоже, вона радіє, що віднині я теж виливатиму свої душевні переживання на папері. Подивимось...
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Четвер,
10 березня
Мене сьогодні знову доконала математика. Не те щоб я у ній
зовсім не петрала, але невже досі необхідно вчити те, що
винайшов отой Піфагор ще за царя Гороха? Агов, люди, ми
ж у XXI столітті! Є справді чимало речей, які мене страшенно
цікавлять, але чи дійсно а2 + b2 = с2 — мені просто начхати.
Під час другого уроку мене викликала наша класна керівничка:
— Коко, ти весь час надто бліда, вони хоча б іноді дають
тобі якусь здорову їжу? — пробубніла вона, оббризкавши
мене мільйонами слинявих бульбашок.
ФЕ-Е-Е-Е! ГИДОТА!
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Мені
довелося пертися до шкільної лікарки. СТРЕС!!! Треба
було бачити, як вона на мене вирячилася. Яке ПОЛЕГШЕННЯ — новенька лікарка, щойно з універу, здається, нічого
не розуміє. Але, попри явні симптоми стресу, вона мужньо
грала свою роль.

Врешті-решт вона відпустила мене
з ТРЬОМА папірцями.
№ 1 для стоматолога: надто ДОВГІ
й ГОСТРІ верхні ІКЛА — корекція зубів?
№ 2 для педіатра: АНЕМІЯ???
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Ну
і на третьому папірці була надрукована порада для
мами: дитині необхідне здорове харчування. Ото матуся
зрадіє! Хи-хи-хи!
П’ятниця, 11 березня
Сьогодні до нас прийшов новенький, і всі дівчата від нього
просто в за-а-ахваті. Це нормально? Заходить весь такий
страшенно крутий — і вони вмить втрачають розум! Ну куди
це годиться? До того ж він ще так нахабно мені всміхнувся. Та от біда, я від цього чомусь не знепритомніла.
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О,
я ледь не забула — його звати ҐАБРІЕЛЬ, насправді цілком симпатичне ім’я, це ж треба!
По обіді я відвідала стоматолога.
Це Каспар Франк — татів товариш.
Тато постійно знаходить йому нових пацієнтів, чи то пак
пацієнток. Модель — ІДЕАЛЬНА професія для вампірок. Бліді,
худющі дівчата, які цілими днями ані крихти не їдять, саме
там найменше привертають увагу. Звичайно, крім верхніх
ікол — їх УСІ необхідно регулярно підпилювати. Все одно
вони НЕПОТРІБНІ, адже ми вже давно перейшли на КОНСЕРВОВАНУ КРОВ.
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Як
я хвилююся за татка! Зараз у нього геть кепські справи.
Найкраща професія у світі тобі не допоможе, якщо в тебе
скінчилися ідеї. Як вампір-дизайнер ти рано чи пізно неминуче наштовхнешся на те, що ідеї в тебе закінчаться.

Його остання колекція стала повним провалом. В «РЕТРО-РЕТРОЛУК» виявилося все ж забагато ретро. Тепер він,
мов одержимий, працює над новою, сподіваючись на осяяння! Та й, чесно кажучи, трохи більше бабла не завадило б!
Відень — місто прекрасне, але ж дорогезне!
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Субота,
12 березня
Домовилися з Йозефіною піти сьогодні в кіно. Остання частина «Балади про вампірів» має бути супер. Мама хоче,
щоб із нами пішов мій старший брат Карл. Фільми про вампірів викликають у неї завжди якісь нехороші передчуття.
Але про те, щоб іти в кіно з Карлом, НЕ МОЖЕ БУТИ Й МОВИ!
Мені нянька ні до чого!

Крім того, я про Карла зараз взагалі не хочу чути. Він постійно глузує з Йозефіни. Навіть обізвав її нещодавно ЖЕРДИНОЮ, нахаба! Але вона просто ще не хоче зараз ні з ким
зустрічатися, тому й відшила його — добре, що ми можемо
з нею розмовляти про такі речі. Тож мій брат розлючений
і, вочевидь, мститься їй таким чином. Дуже по-дорослому,
«Карле Великий»!
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Фільм був нормальний. Просто вже пізно і я страшенно
втомилася. Тільки ось що мене непокоїть: Йозефіна жартома бовкнула, що я цілком схожа на ВАМПІРКУ. Через мій
колір шкіри і все таке. Це ж треба!
Неділя, 13 березня
Мама сьогодні знову наполягла на нашій недільній традиції снідати разом. Хоч у нас це й не має такого романтичного вигляду, як в інших родинах...

...але принаймні так само нудно!
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Надто
багато часу на дурні думки. Цей новенький Ґабріель
і справді не йде з голови. Ох і сором! Спочатку сама насміхалася з інших, а виявляється, що я нічим за них не краща.
Гаразд, щось-таки в ньому є, але чи варто хоронити всі
свої добрі наміри через кілька кажанчиків у животі?

Він же мені навіть не подобається, тобто я ж його навіть
не знаю. І знати не хочу! Хоча останнього разу в школі він
справді підійшов до мене й запитав, де можна провести
час пополудні. Але я була досить незворушна — хай сам
кумекає, куди йому податися разом зі своїми залицяльницями.
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Понеділок,
14 березня
Сьогодні нам сказали, коли ми їдемо на літні спортивні
змагання до Італії. Мені доведеться залишитися вдома,
якщо на думку не спаде геніальна ідея, як там прохарчуватися. Треба поговорити про це з татом, адже він по роботі
часто буває за кордоном.

Ґабріель сьогодні захворів. Та й із самого початку він видався мені якимось надто блідим.
Ні-і-і-і-і, невже він ТЕЖ вампір?????
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