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Неділя, 29 травняНеділя, 29 травня

Ду-у-уже	поволі	я	знову	повертаюся	на	Землю.	Учора	на-

віть	не	спромоглася	написати	в	щоденник.	Стільки	всього	

трапилося:	 бал,	 опівнічне	шоу	 і,	 звичайно,	 ҐАБРІЕЛЬ.	Мені	

досі	 ще	 здається,	 ніби	 це	

сон,	і	не	віриться,	що	все	це	

відбулося	зі	МНОЮ.

Зараз	 маю	 зустрітися	

з	Бріттою	і	Йозефіною,	

які	вже	згорають	від	

нетерпіння.	 І	я	 їх	до-

бре	 розумію,	 бо	 почу-

валася	б	на	 їхньому	місці	 так	

само.	 Звичайно,	 ми	 вже	 тро-

хи	 потеревенили	 по	 телефону,	

але	мама	запровадила	для	мене	

вчора	комендантську	годину	—	

щоб	я,	бачте,	як	слід	відпочила,	

бо	ж	я	ще	ДИТИНА!!!	Але	нічого	не	вдієш,	

маємо	те,	що	маємо!

Ґабріель	телефонував	учора	двічі.	Він	так	мило	спочатку	

ніяковів.	Запитав,	як	я	пережила	минулу	ніч,	і	не	вдавав	із	
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себе	крутого	чи	байдужого,	як	це	робить	мій	любий	братик,	

коли	телефонує	своїм	«лялечкам».

Якось	 дивно	 почу-

ваєшся,	 коли	 хтось	

змушує	твоє	серце	

шаленіти.	 Звісно,	

таке	 трапляєть-

ся	 не	 часто,	 при-

наймні	 зі	 мною	

таке	вперше...	так	ПО-СПРАВЖНЬОМУ.	Чекаю	зустрічі	з	Ґабрі-

елем!	Та	зараз	на	черзі	мої	дівчатка!

Ми	так	класно	провели	час!	Брітта	з	Йозефіною	анітрохи	

не	 ревнують	 і	 не	 заздрять.	 Такі	

подруги	на	дорозі	не	валяють-

ся.	Мене	трохи	гризе	сумлін-

ня,	 що	 я	 не	 зовсім	 чесна	

з	 Йозефіною.	 Адже	 мені	

довелося	 приховати,	

чому	Ґабріель	тоді	ви-

рішив	 перервати	 наші	

стосунки.	Йозефіна	досі	

не	 знає,	 що	 я	 вампірка.	 Це	
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прикро	і	треба	все	виправити	якомога	швидше	—	з	Йозефі-

ною	так	не	можна!

Я	мусила	розповісти	 їм	про	бал	геть	усе	до	найменших	

дрібничок.	Їм	усе	було	цікаво,	ми	багато	сміялися,	особли-

во	з	пані	Лобенвайн,	у	якої	щелепа	відвисла,	як	шухляда,	

коли	вона	побачила	мене	на	опівнічному	шоу.	Сподіваюся,	

вона	не	помститься	за	це.	Та	хай	там	як	—	я	переживу.
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Про	Ґабріеля	вони	тільки	й	сказали:	«Сподіваємося,	він	те-

пер	ДОБРЕ	подумав,	інакше	ми	видряпаємо	йому	очі».	І	я	

не	сумніваюся,	що	вони	на	таке	здатні.	Брітті	я,	звісно,	роз-

повім	про	справжню	причину,	а	Йозефіна	теж	має	згодом	

дізнатися,	передусім	мою	таємницю.

Завтра,	на	жаль,	знову	школа,	ще	майже	три	тижні,	а	потім	

канікули.	Як	же	мені	їх	дочекатися?!	Заплющити	очі	і	все!!!

Понеділок, 30 травняПонеділок, 30 травня

Учора	до	нас	ще	заходили	Ґабріель	із	Сіднеєм	—	ура!	Карл	

хотів	побалакати	із	Сіднеєм,	а	Ґабріель	прийшов	просто	за	

компанію.	Мама	негайно	відчула	небезпеку	й	напосілася	

на	всіх	трьох.	Звісно	ж,	вона	не	забула,	як	я	настраждалася	

через	 Ґабріеля!	 Але	вона	недооцінила	свого	сина.	 У	 Кар-

ла	ж	є	серце,	хоч	і	вампірське,	але	є.

	 —	О	ні...	 розпитування	про	бал!..	 —	 зітхнув	він,	 закотивши	

очі.	—	Мамо,	ти	нам	заважаєш!

Ми	й	незчулися,	як	він,	посміхаючись	 і	підморгуючи	нам,	

випровадив	маму	з	кімнати.

Що	було	потім	—	теж	цілком	у	стилі	мого	братика.	Склав-

ши	губи	в	цьомчик,	він	надіслав	його	в	наш	із	Ґабріелем	
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бік.	При	цьому	вони	з	Сіднеєм	реготали	до	нестями,	бо	ми	

обоє	страшенно	зашарілися.

—	Ох	і	вклепалися	ж!	—	шепнув	Ґабріель	мені	на	вухо,	та	по	

цьому	ті	дурбецали	дали	нам	спокій.	Надягнувши	навуш-

ники,	вони	почали	слухати	якусь	музику.

Ми	з	Ґабріелем,	посідавши	на	підлогу,	дивилися	одне	на	

одного	й	 розмовляли	про	його	 родину,	 яка	 раніше	меш-

кала	в	Литві,	та	про	його	дідуся	й	бабусю,	які	там	залиши-

лися.	Вони	теж	дуже	люблять	Ґабріеля	й	сумують.	У	їхній	

родині,	здається,	усе	складніше,	ніж	у	нас.	Шкода	тільки,	що	

тепер	про	все	це	знає	мама	—	краще	б	я	не	розповідала.	
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А	може,	так	треба?	У	будь-якому	разі	я	не	дозволю	мамі	

чи	ще	комусь	відрадити	мене	від	Ґабріеля.	Хоч	ми	жодної	

миті	й	не	перебували	наодинці,	все	одно	ми	почувалися	

неймовірно	добре.	Головне,	що	він	був	поруч.

У	школі	все	як	завжди,	лише	на	кожній	перерві	до	мене	під-

ходив	Ґабріель	і	всі	розмови	крутилися	навколо	випускно-

го.	Крім	Емілії,	всі	були	в	захваті	й	навіть	трохи	пишалися,	

що	принаймні	двоє	з	нашого	класу	брали	в	ньому	участь.	

Але	кого	цікавить	Емілія?	Після	того	як	вона	наябедничала	

в	Італії,	її	однаково	ніхто	не	любить!

До	речі,	ми	з	Ґабріелем	вирішили	не	

надто	 демонструвати	 в	школі	 наші	

стосунки.	Адже	нам	обом	відомо,	як	

це	може	бути	незручно.	До	того	ж	таке	

справді	 всіх	 дратує.	 Але,	 здається,	 біль-

шість	і	так	уже	зрозуміла,	що	ми	з	Ґабріе-

лем	подобаємося	одне	одному	—	ще	й	як	

подобаємося!!!
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Вівторок, 31 травняВівторок, 31 травня

Я	розлючена.

—	Трунар,	до	дошки!	—	Тільки	коли	Лобенвайн	постала	пе-

реді	мною,	 до	мене	 дійшло,	що	 вона	має	 на	 увазі	мене.	

Я	мала	розв’язати	якийсь	дурнуватий	вираз.

Але	в	усьому,	що	стосується	навчання,	я,	 здається,	геть	

отупіла.	 Навіть	 забула,	 як	 позначати	 трикутник	 —	 у	мене	

в	голові	тільки	Ґабріель.	Осоромилася	перед	цілим	класом!

—	Тут	немає	нічого	дивного,	якщо	стрибати	опівночі	в	лег-

коважному	 вампірському	 вбранні,	 —	 єхидно	 дорікнула	

Лобенвайн,	а	Емілія	ще	й	нахабно	хихикнула	і	кивнула.
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І	тут	я	знову	відчула	жахливу	лють,	яка	вмить	мене	охо-

пила.	 Треба	 пильнувати	 й	 не	 бути	 легковажною!	 Авжеж,	

нехай	радіє,	що	я	просто	стрибала,	а	не	накинулася	на	неї!

Любий	Ґабріель	одразу	після	уроку	потягнув	мене	на	ву-

лицю.	На	шкільному	подвір’ї	він	поклав	руку	мені	на	плечі	

й	пригорнув	до	себе.	Мені	стало	так	добре,	що	конфлікт	із	

Лобенвайн	видався	дріб’язковим.	На	нас	витріщалася	Емі-

лія...	що	ж,	я,	звичайно,	відчула	трохи	(багато!)	задоволен-

ня.	Сподіваюся,	воно	не	надто	нагадувало	зловтіху,	хоч	це	

й	нормально,	як	на	мене.

Тато	 їде	 завтра	 до	 Парижа,	 щоб	 зустрітися	 там	 із	 при-

ятелем	 дизайнером.	 Він	 так	 хотів	 узяти	 з	 собою	 маму,	

але	 знову,	 на	 жаль,	 переміг	 її	 потужний	 МАТЕРИНСЬКИЙ	

ІНСТИНКТ.	 Можна	 подумати,	 що	 ми	 б	 тут	 хату	 спалили	

чи	 їли	немовлят!	Крім	того,	 у	неї	є	шосте	чуття	на	певні	

настрої,	особливо	щодо	ЗАКОХАНОСТІ.	Я	геть	не	перебіль-

шую	—	мама	явно	за	мною	слідкує.	І	чому	батьки,	а	надто	

матусі,	так	МАЛО	довіряють	власним	дітям?!	Невже	це	так	

у	всіх?	Я	така	втомлена,	а	ще	купу	всього	треба	зробити	

для	школи,	суцільний	ЖАХ.
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Середа, 1 червняСереда, 1 червня

Тато	поїхав	—	я	йому	заздрю.	Якби	ж	то	ми	з	Ґабріелем	могли	

полетіти	до	Парижа!	Оце	

було	б	круто!	

Та,	на	жаль,	

життя	—	не	кон-

церт	на	замовлення.

Після	 уроків	 ходили	 з	 Бріт-

тою	 і	Йозефіною	в	басейн.	 Там	

були	 також	 старшокласниці	 Ларісса	

й	Івон.	Обидві	вдавали	з	себе	таких	до-

рослих,	що	й	не	глянули	у	наш	бік.	Вже	забули,	ХТО	врятував	

їх	від	ганьби	на	випускному	балу.	Ґабріель,	на	жаль,	не	зміг	

сьогодні	піти	з	нами,	бо	завтра	в	нього	іспит	із	французької.	

Я	 б	 залюбки	 допомогла	 йому	 готуватися.	 Моя	 французька,	

звісно,	 не	 така	 хороша,	 як	 у	 мами	 з	 татом,	 які	 вільно	 нею	

володіють,	але	й	не	настільки	жахлива,	як	у	Карла.	Він	думає,	

якщо	може	сказати	«лямур»,	«рандеву»	і	«же	тем»1,	то	цього	

досить!

1	 «Кохання»,	«побачення»,	«я	тебе	кохаю»	(фр.).



  

13

Із	«репетиторством»	нічого	не	вийшло	—	мама	знову	дала	від-

коша.	Але	не	хочу	зараз	її	дратувати,	коли	вдома	немає	тата	і	я	

не	можу	розраховувати	на	його	підтримку.	До	того	ж	Ґабріель	

СПРАВДІ	мусить	вчитися!!!	О-ох!..

Четвер, 2 червняЧетвер, 2 червня

Ґабріель	склав	

іспит!		

Він	дивився	на	

мадам	Понтьє	

таким	сяючим	

поглядом	(це	він	

уміє!),	але	й	знав	майже	все.	

Здається,	їй	подобаються	сим-

патичні	хлопці.	Принаймні	вона	

весь	час	повторювала	«тре	

б’єн»1	і,	підморгуючи,	посміха-

лася.	Яка	ЧУДОВА	вчителька!		

Завжди	елегантно	вбрана	

й	дуже	приваблива,	така	

справжня	МАДАМ.

1	 Чудово	(фр.).
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Зараз	 зустрічаємося	 з	 Ґабріелем.	 Хочемо	 трішки	 відсвяткува-

ти	іспит	у	«Крамничці	морозива».	Брітта	з	Йозефіною,	можливо,	

теж	 прийдуть,	 якщо	 їх	 удома	 раптом	не	 запряжуть	 до	 якоїсь	

рабської	праці.	Одне	слово:	БАТЬКИ!!!

П’ятниця, 3 червняП’ятниця, 3 червня

Учора	пополудні	все	було	просто	супер.	Ми	ж	з	Ґабріелем	до-

мовилися	побачитись	у	«Крамничці	морозива».	Я	подумала,	що	

краще	 зустрітись	 там,	 бо	мама	 постійно	 роздає	 свої	 поради	

і	 власні	 житейські	мудрості.	 А	 я	 хочу	 набувати	 власного	 до-

свіду,	навіть	якщо	доведеться	розплачуватися	за	помилки.	Ну	

то	й	що!

Коли	 я	 зайшла,	 Ґабріель	саме	дав	стусана	Луці	 й	 сміяв-

ся.	 Гадаю,	Лука	щось	бовкнув	йому	про	мене,	 як	ото	за-

ведено	серед	хлопців.	Ґабріель	негайно	підхопився,	пішов	

мені	назустріч	і	поцілував	у	ГУБИ.	Не	просто	там	цьомчик	

у	щічку,	 а	по-справжньому	ПОЦІЛУВАВ.	 У	мене	аж	коліна	

затремтіли.	ВАУ,	він	мене	захищає,	який	КЛА-А-АС!

Ми	 замовили	морозиво,	 трималися	 за	 руки	 й	 зовсім	 не	

помічали,	як	тане	морозиво	в	наших	горнятках.	З	Ґабріе-

лем	мені	не	треба	прикидатися	чи	вдавати	з	себе	якусь	
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круту,	принаймні	я	так	думаю.	Ох,	у	моїй	голові	зараз	такий	

безлад,	що	я	в	жодному	разі	не	можу	на	неї	покладатися!	

Просто	слухаю	своє	серце,	а	воно	радіє...

Йозефіна	з	Бріттою	теж	прийшли.	Соромно	зізнаватись,	але	

все-таки	вони	трохи	заважали!	Та	ні,	дурниці,	мої	найкращі	

подруги	ніколи	(МАЙЖЕ)	не	заважають!

Нам	стало	реально	весело,	коли	до	нас	підсіли	ще	й	Лука	

з	Гуґо.	Здається,	після	опівнічного	шоу	Гуґо	вважає	себе	

ТАНЦІВНИКОМ.	Тільки	й	торочив,	що	про	наш	із	ним	бездо-

ганний	виступ,	поки	всі	не	почали	закочувати	очі.	Бідолаш-

ний	Гуґо...	Річ	у	тім,	що	танцювальна	кар’єра	йому	точно	не	

світить!
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Субота, 4 червняСубота, 4 червня

Нарешті	вихідні!	Учителі	якісь	

наче	наелектризовані.	Як	завж-

ди,	бундючаться	і	ПЕРЕСТРА-

ХОВУЮТЬСЯ	щодо	кожної	

оцінки.	Це	означає,	що	ми,	учні,	

не	можемо	почуватися	перед	ними	

впевнено	на	ЖОДНОМУ	

уроці	(навіть	на	уроці	

МУЗИКИ!).	Іспити,	тес-

ти,	заліки	—	ДІСТАЛО!	

Щороку	один	і	той	

самий	цирк,	так	

наче	їм	було	замало	

довжелезного	шкіль-

ного	року!

Деякі	вчителі	розігрують	таку	драму,	ніби	вирішується	пи-

тання	життя	 і	 смерті,	 а	 не	 трійки	 чи	 четвірки.	Мама,	 хоч	

і	любить	зазвичай	попиляти	мене,	але	оцінками	не	надто	

переймається:	 головне,	 щоб	 без	 повного	 провалу.	 Якби	

вона	трималась	іншої	стратегії,	то	навряд	чи	витримала	б	

Карлові	«досягнення».	А	тато	й	поготів	тримається	від	та-

ких	речей	подалі.	І	це	прекрасно!
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Моя	 чудова	 вільна	 субота	 закінчилася	 трагедією:	 мама	

з	якогось	дива	вирішила	влаштувати	генеральне	приби-

рання.	Уявляєте?!	Звичайно	ж,	я	мусила	допомагати,	 і	це	

була	суцільна	каторга.	Мені	довелося	навіть	вікна	поми-

ти.	Тож	я	так	втомилася,	що	після	всього	ледве	доплен-

талася	 до	ліжка.	 А	що	 зробив	мій	 любий	 братик?	Він,	 як	

завжди,	дуже	вчасно	ЗМИВСЯ.	Наче	й	не	було!	Мамин	ко-

ханий	Карлусь!


