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Til minde om min helt, min 
højtelskede far, Oliver.

Tak, fordi du lærte mig at 
drømme stort, arbejde hårdt 

og ALDRIG give op!
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ONSDAG DEN 30. APRIL KL. 16:05  
VED MIT SKAB

Okay, jeg har VIRKELIG lagt mig i selen for 
at være høflig! Men … BEKLAGER! JEG KAN 
SIMPELTHEN IKKE HOLDE DET UD LÆNGERE!!

Hvis jeg hører nogen sige navnet MacKenzie Hollister 
bare EN gang til, så … SKRIGER JEG!!!

Jeg fatter simpelthen ikke, at alle på min skole gider 
at blive VED med at snakke om hende. Man skulle 
tro, de var besat eller sådan noget!

”Hvis MacKenzie var her, ville hun ELSKE det!”

”Hvis MacKenzie var her, ville hun HADE det!”

”Skolen bliver aldrig den samme uden MacKenzie!”

”OMG! Jeg savner bare MacKenzie helt VILDT!”

MACKENZIE! MACKENZIE! MACKENZIE !!
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MIG, DER FÅR ET NERVESAMMENBRUD,  
FORDI JEG ER DØDTRÆT AF, AT ALLE 

SNAKKER OM MACKENZIE!

AAAAAAHHH!!
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Hør her, venner! MacKenzie har været væk en hel 
uge, og hun kommer IKKE tilbage!!

Så I kan lige så godt se at få spist de tudekiks og 
komme videre!!

Okay, okay, jeg indrømmer det.

Jeg var lige så chokeret og overrasket som alle 
andre, da MacKenzie pludselig flyttede skole.

Men hun HADEDE MIG som PESTEN og gjorde mit 
liv til et HELVEDE.

Og hvis jeg skal være helt ærlig, så føles det på en 
måde, som om hun STADIG er her.

Jeg ved godt, det lyder underligt, men det er næsten, 
som om jeg kan FORNEMME hendes tilstede værelse. 
Selv nu, hvor jeg sidder og skriver i min dagbog.

Men det er nok mest på grund af alt det 
KITSCHEDE SKRAMMEL, de andre har lagt til 
hende. Det SPÆRRER for mit skab ¶!!!!
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MIG, DER ER VED AT KASTE OP OVER ALT DET 
SKRAMMEL, DER SPÆRRER FOR MIT SKAB ¶!!
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Jeg er sikker på, at hun ville ELSKE, at hendes 
tidligere BFF’ere har forvandlet hendes tomme skab 
til et ”Vi savner dig, MacKenzie”-mindesmærke. Det 
har ovenikøbet også fået sin egen Facebook-side!

HELT ÆRLIGT!!

Jeg er ret overbevist om, at MacKenzie STADIG 
manipulerer med skolens elever.

Især efter at have læst det supersentimentale og 
overdramatiske AFSKEDSBREV, hun sendte til 
skoleavisen her til morgen.

Redaktøren lagde det straks op på avisens 
hjemmeside, så alle på skolen kunne læse det.

OMG! MacKenzie har skrevet stolpe op og stolpe 
ned om, hvor hårdt hun har haft det på skolen, og 
hvorfor hun har besluttet sig for at gøre en ende på 
sine lidelser ved at flytte til et meget bedre sted.

Jeg er ret sikker på, at hun kun har skrevet alt det 
ævl, for at alle skulle få ONDT af hende.
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Bare for det tilfældes skyld, at jeg skulle 
AFSLØRE alle de AFSKYELIGE ting, hun gjorde, 
inden hun rejste.

Bare tanken om det gør mig så RASENDE, at jeg … 
ser RØDT ¶!!

Jeg ved godt, jeg ikke burde sige det her, for det 
er lidt ondskabsfuldt, men MacKenzie minder mig om 
en engangsble!! Og hvorfor?

DE ER BEGGE TO LAVET AF PLASTIK, 
DE STINKER, 

OG DE ER FULDE AF BÆ!!
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Jeg er STADIG ikke kommet mig over MacKenzies 
ondskabsfuldheder. Hun stjal min dagbog, brød ind 
på frøken Orakels hjemmeside og sendte virkelig 
ondskabsfulde, falske svarbreve til eleverne OG 
spredte løgnagtige rygter.

Og nu er det HENDE, der spiller offerkortet, bare 
fordi der er blevet spredt en fjollet video, hvor hun 
flipper ud, fordi hun har fået en bille i håret! Ja, klart!

Nå, men MacKenzie har gjort en ende på sine 
såkaldte lidelser her på Westchester ved at flytte 
til et såkaldt bedre sted …

Og det er så North Hampton Hills Internationale 
Akademi!

Det er en slags overklasseskole for børn af kendisser, 
politikere, erhvervsledere og kongelige. Men ved 
nærmere eftertanke, så passer MacKenzie nok meget 
godt ind med de kongelige på den skole.

Hun er nemlig den største DRAMAQUEEN i hele 
universets historie ¶!!
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MACKENZIE, DEN STORE DRAMAQUEEN

ALT ER BARE SÅ AFSKYELIGT  
HER! HÅBLØST …!!
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Alle her på skolen fabler HELE TIDEN om hendes 
nye skole. Ifølge MacKenzie har den en fransk kok, 
sin egen cafe, ridebane, spa, en helikopterlandingsplads 
og et torv med designerbutikker, så eleverne kan 
shoppe i frokostpausen og efter skole.

Og det vildeste! Hun siger, at på hendes nye skole 
er der kontantautomater på alle gangene. Lige ved 
siden af drikkevandsfontænerne, der har vand med 
syv forskellige smage.

Men eftersom MacKenzie jo er en patologisk løgner, 
så er jeg faktisk i tvivl om, om hendes skole rent 
faktisk eksisterer i virkeligheden.

Det skulle ikke undre mig, hvis det hele bare er 
noget, hun finder på, fordi hun i virkeligheden bliver 
undervist derhjemme.

Så jeg googlede hendes nye skole og gik ind på dens 
officielle hjemmeside.

OMG! Jeg kunne næsten IKKE tro mine egne øjne!
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At kalde North Hampton Hills Internationale 
Akademi for en overklasseskole ville være en 
underdrivelse!

Stedet er fuldstændig FANTASTISK!!!

Det minder mig faktisk ret meget om Harry Potters 
skole, Hogwarts.

Jeg håber virkelig, at MacKenzie langt om længe er 
lykkelig (hvis hun altså virkelig går der).

Hmmm … gad vide, om North Hampton Hills ville lade 
en værdigt trængende elev gå der til gengæld for en 
gang skadedyrsbekæmpelse?

DET VAR EN JOKE ∞!!

Men North Hampton Hills ville ikke være den første 
skole, der lavede sådan en aftale. VEL?!

Nå, men nu, hvor MacKenzie er rejst, bliver MIT liv 
fuldstændig PERFEKT ∞!
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Og DRAMAFRIT ∞!

Nå, jeg må hellere holde op med at plapre  skrive og 
komme af sted.

Jeg skal mødes med Chloe, Zoey og Brandon i 
Cupcake-Cafeen om 20 minutter, og jeg skal LIGE 
nå at skifte til min yndlingskjole først.

Cupcake-Cafeen har bare verdens LÆKRESTE 
cupcakes!!

SKRIIIIIIIGG!
∞!!
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ONSDAG KL. 16:45  
I CUPCAKE-CAFEEN

Det var virkelig sjovt at hænge ud med Chloe, Zoey 
og Brandon i Cupcake-Cafeen.

Men inden i mig selv dansede jeg min ”happy dance”, 
mens jeg lykkeligt talte antallet af MINUTTER, 
hvor MacKenzie havde været UDE af mit liv!

12.584, 12.585, 12.586, 12.587, 
12.588, 12.589 …!!

MIG, DER DANSER MIN HAPPY DANCE!!

JEG …
ER …

LYKKELIG!!
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Det var LANGT OM LÆNGE ved at gå op for mig, 
at MacKenzie var UDE af mit liv.

Jeg følte mig virkelig OPTIMISTISK. Som om der lå 
en HELT NY fremtid foran mig.

Jeg var så langt væk i mine egne tanker, at jeg slet 
ikke opdagede, at Brandon sad og stirrede på mig.

Så rødmede han og rakte mig en cupcake med et 
lyserødt hjerte på.

”Nikki, jeg er glad for, at vi to er begyndt at hænge 
ud sammen igen. Jeg ved godt, du har været gennem en 
del på det sidste, men jeg håber, alt er okay nu,” sagde 
han genert og strøg pandehåret væk fra sine øjne.

”Brandon, alting er bare helt PERFEKT!!” sagde jeg 
glad.

Og så sad vi lidt og stirrede på hinanden og rødmede.

Vi sad og stirrede og rødmede så længe, at det 
nærmest føltes som en EVIGHED.
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BRANDON OG MIG, DER SIDDER OG RØDMER 
OG STIRRER PÅ HINANDEN, MENS VI DELER EN 

CUPCAKE!



17

OMG! Det var bare SÅ romantisk!

Jeg blev helt overgearet og fik en lille smule kvalme. 
Begge dele på samme tid. Det var, som om jeg 
var lige ved at ørle … KAGEKRYMMEL … i alle 
regnbuens farver!

SKRIIIIIIIG ∞!!
Og imens vi sad der og så hinanden dybt i øjnene, 
kunne jeg pludselig mærke, at der var ved at ske 
noget KA-RAY-ZEE.

IGEN! Ligesom, øhh … I VED ∞!!

Chloe og Zoey, som sad ved det tilstødende bord, 
forlod det for at gå ind i butikken ved siden af og 
købe jordbærsmoothies. Så pludselig var Brandon og 
jeg alene ∞!

Jeg er simpelthen BARE IKKE i stand til at beskrive 
med ord, hvad der så skete …
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STOP!! NÅ, HAR I 
SAVNET MIG?!!
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OMG!! Jeg kunne IKKE tro mine egne øjne. Det var …

MACKENZIE HOLLISTER ¶?!!
På en eller anden måde var det lykkedes hende at 
dukke op ud af den blå luft.

JEP! Brandon og jeg var igen de sagesløse ofre for 
endnu et LUSKET …

BIG MAC-ANGREB ¶!!
MacKenzie havde et stort, påklistret smil på sit 
ansigt, og hendes læber glinsede af Red Revenge-
lipgloss. Som for resten slet ikke matchede vores 
lyserøde cupcake, som på en eller anden måde var 
havnet i hendes hår. Der hang den et øjeblik, inden 
den langsomt begyndte at glide ned ad hendes kind. 
Hun skrabede langsomt en stor klat cupcakecreme af 
sit ansigt og slikkede på sin finger.

”Det må I undskylde!” sagde hun fnisende. ”Det var 
MIN skyld!” Så smilede hun ondskabsfuldt og sagde 
noget virkelig klamt og underligt …
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MACKENZIE, DER AFLEVERER VORES CUPCAKE!

VÆRSGO! DET HER ER VIST 
JERES CUPCAKE, VENNER!
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OMG! Cupcakefiaskoen var så forfærdelig, at jeg 
havde det, som om jeg skulle kaste op IGEN ¶!

Pludselig gik det op for mig, at jeg havde taget 
FULDSTÆNDIG fejl af MacKenzie. Hun var 
OVERHOVEDET IKKE ude af mit liv for evigt!! 
ENDNU!! Men det lille problem skulle jeg hurtigt få 
fikset.

HVORDAN?! Ved at gribe hende i nakkeskindet og 
tvangsfodre hende med cupcakes, indtil cremen stod 
ud af ørerne på hende.

MacKenzie er OND og HENSYNSLØS! Ikke nok 
med at hun havde SPOLERET min cupcake, hun 
havde også AFBRUDT mig og Brandon, da vi næsten 
KYSSEDE ANDEN GANG ¶!

(Og i modsætning til vores første kys havde det her 
INTET med fattige børn at gøre!).

Jeg stirrede ind i hendes små, stikkende øjne, og 
jeg kunne se, at det hele bare var noget, hun havde 
gjort for at ødelægge mit og Brandons forhold.
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”MacKenzie!!!” udbrød jeg chokeret. ”Hvad i 
ALVERDEN laver du her?!”

”Jeg ville bare lige sige hej. Vi har jo ikke set 
hinanden i ÅREVIS! Og wow! Du har ikke forandret 
dig det mindste, Nikki!”

”Det er nok, fordi der kun er gået en uge, en 
dag, otte timer, 54 minutter og 39 sekunder.  
Men hvem holder regnskab med sådan noget?!” 
mumlede jeg.

Så mistede jeg fatningen totalt og skreg: 
”MacKenzie, næste gang, kan du så ikke holde dig 
væk længe nok til, at jeg rent faktisk kan begynde 
at SAVNE dig! Du ved, sådan noget i retning af 27 
ÅR!!” Men jeg sagde det dog kun inden i mig selv, så 
det var kun mig, der kunne høre det.

Og så gjorde pigebarnet noget helt utroligt.

Hun ignorerede mig TOTALT og begyndte at 
FLIRTE helt skamløst med BRANDON!!
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”Hey, Brandon, skal vi to ikke hænge ud sammen her 
i weekenden? Så kan jeg fortælle dig om North 
Hampton Hills. Du ville elske det. Måske skulle du 
skifte skole!” plaprede hun og viftede flirtende 
med øjenvipperne, mens hun snoede sit hår rundt om 
fingeren i et åbenlyst forsøg på at hypnotisere ham 
til at underkaste sig hendes vilje.

MACKENZIE, DER FLIRTER SKAMLØST  
MED BRANDON
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”Hør her, MacKenzie, Nikki har fortalt mig det 
hele! Beklager, men jeg hænger IKKE ud med 
SOCIOPATER!” sagde Brandon og sendte hende et 
vredt blik.

”Du er altså nødt til at holde op med at tro på 
ALT, hvad din lille veninde fortæller dig, Brandon!” 
snerrede MacKenzie. ”Især ikke når hun har glemt at 
tage sin MEDICIN!”

Jeg fattede ikke, at den pige kunne finde på at tale 
så GRIMT om mig lige op i mit åbne ansigt. Især ikke 
når mit CRUSH sad lige ved siden af!!

MacKenzie så på mig og rynkede på næsen, som om 
hun havde lugtet noget VIRKELIG ulækkert.

”Hey, Nikki, vil du ikke have en pebermyntepastil? Alt 
det GYLLE, du har lukket ud om mig, har givet dig 
dårlig ÅNDE!”

”Nej, MacKenzie. Hvis der er NOGEN her, der 
trænger til en pastil, så er det vist DIG! Du har 
sagt så meget ÆVL og så mange LØGNE, at DIN 



26

ånde stinker værre end min mors hvidkålsroulader. 
Selv når de har ligget og kogt i en sort affaldssæk 
hele sommeren!” gav jeg igen.

MacKenzie stak sit ansigt helt tæt hen til mit, som 
om hun var en tandplejer, der skulle nærstudere mit 
tandsæt.

”Nikki, du er bare så gennemført FALSK!! Du skulle 
ikke have lov til at gå på Westchester. Jeg er virkelig 
glad for, at jeg ikke går der længere.”

”Virkelig? Nå, men jeg er glad for, at du SKRED! 
Og helt ærligt, MacKenzie, du er så falsk, at du får 
en barbiedukke til at virke menneskelig!! Jeg fatter 
simpelthen ikke, at du kan være så led over for 
andre mennesker! Er det, fordi du i virkeligheden er 
enormt usikker? Beklager, men ingen er perfekt. Ikke 
engang dig, MacKenzie. Så du kan lige så godt holde 
op med at lade som om.”

Et kort øjeblik så hun rent faktisk helt lamslået ud. 
Jeg må have ramt et ømt punkt eller sådan noget.
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Eller måske grublede hun over, hvorfra jeg vidste, at 
hun var helt besat af at prøve at være perfekt.

”Medmindre dit mellemnavn er Google, kan du lige så 
godt holde op med at lade, som om du ved ALTING, 
Nikki. Jeg ADVARER dig! Hvis du går og PLAPRER 
OP om mine personlige affærer, kommer du til at 
fortryde det. Jeg har læst din dagbog, og jeg kender 
ALLE dine små hemmeligheder. Så du skal IKKE 
komme for godt i gang. Ellers skal jeg sørge for, 
at du og dine ynkelige veninder bliver smidt ud af 
Westchester, inden I kan nå at stave til TABERE!”

”Det her er mellem dig og mig, MacKenzie! Hold mine 
veninder udenfor! Det er IKKE fair at lade det gå 
ud over uskyldige!”

”Ikke fair? Helt ærligt?! Ved du, hvad jeg mener om 
det? IKKE. MIT. PROBLEM!”

Jeg stod bare og stirrede vantro på hende. Hun 
stirrede koldt tilbage med sine isblå øjne. Vores 
samtale blev afbrudt af en flok skoleelever, der kom 
ind i cafeen.
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Og tænk engang!! De var alle sammen iført 
NØJAGTIG samme skoleuniform som den, MacKenzie 
havde på!

MacKenzie var lige ved at tabe både næse og mund, 
da hun fik øje på dem. Hun lignede en, der lige havde 
set et spøgelse eller sådan noget!

Det gjorde mig selvfølgelig HELT VILDT 
mistænksom.

MacKenzie havde bare løjet om SÅ mange ting SÅ 
mange gange i SÅ lang tid, at jeg næsten tvivlede på, 
at hun rent faktisk gik på North Hampton Hills.

LANGT OM LÆNGE skulle jeg finde ind til 
SANDHEDEN!

∞!!
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ONSDAG KL. 17:10 – I CUPCAKE-CAFEEN

OMG! MacKenzie opførte sig fuldstændig 
SKIZOFRENT.

For to minutter siden var hun frøken Toptjekket 
med en funky attitude og sit ansigt helt oppe i 
fjæset på mig.

Men NU var hun lige pludselig et totalt nervevrag. 
Man kunne se, at hun var skidt tilpas, for hun vred sig 
som en stor, fed regnorm på et sommervarmt fortov.

Og jeg NØD hvert eneste sekund.

Hun børstede febrilsk kageresterne ud af sit hår og 
vendte sig mod mig og Brandon. ”Nå, jeg må hellere se 
at komme hjemad. Jeg har vildt mange lektier for. Hej 
hej!”

Men inden MacKenzie kunne nå at snige sig væk, 
havde hendes klassekammerater fået øje på hende 
og kom over for at snakke. Hun lyste op i et falsk 
smil …
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OMG!  
HVAD LAVER  
I DOG HER?!

HEJ, MACKENZIE! VI HÆNGER BARE 
UD. ER DET DER DINE BFF’ERE? VI 

VIL HELT VILDT GERNE MØDE DEM.
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MacKenzie skævede nervøst til Brandon og mig.  
”Øh, de skulle faktisk lige til at gå. De har helt vildt 
mange lektier for. Måske en anden gang, okay?”

MacKenzies klassekammerater ignorerede hendes 
protester og kom over for at præsentere sig.

”Okay! DU må være Nikki! Jeg hedder Presli. OMG! 
MacKenzie har bare fortalt os så meget om sit 
superseje band Vi Har Ikke Noget Navn Endnu og 
sin pladekontrakt. Det var bare SÅ sødt af dig 
at afløse hende som forsanger, da hun skulle have 
fjernet sine mandler. Vi vil rigtig gerne have Vi Har 
Ikke Noget Navn Endnu til at komme og spille til 
vores afslutningsfest. MacKenzie har lovet os at 
overveje det seriøst!”

”Hej med jer! Jeg hedder Sol, og DU må være 
Brandon, ikke?! MacKenzie og dig er bare det 
SØDESTE par, jeg NOGENSINDE har set! Jeg 
forstår godt, at I to blev kåret som prins og 
prinsesse ved jeres valentinsfest. MacKenzie siger, 
at du sandsynligvis skifter til North Hampton Hills 
næste år. Du kommer til at ELSKE det!”
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”Hej med dig, Nikki! Jeg hedder Evan, og jeg er 
redaktør af skoleavisen. MacKenzie har fortalt os, 
at du har hjulpet hende med hendes SUPERpopulære 
brevkasse, frøken Orakel. Jeg har prøvet at overtale 
hende til at lave en brevkasse i vores avis også.”

”Jeg ved godt, at I to savner MacKenzie helt vildt,” 
fortsatte Presli. ”Det var bare SÅ sødt af jer 
at dekorere hendes gamle skab! Hun har vist os et 
billede af det, og det var BEDÅRENDE!”

”Ja! Hvor mange skoleelever har overskud til 
at arbejde frivilligt i Pels og Poter, stå for et 
bogarrangement på skolebiblioteket, skøjte for 
velgørenhed OG skabe en tøjkollektion for hjemløse 
dyr?” udbrød Sol. ”MacKenzie er bare en ENGEL!”

I det øjeblik mistede jeg fuldstændig besindelsen og 
skreg: ”Wow! MacKenzie er bare VIDUNDERLIG! 
Jeg tør vædde på, at hun prutter GLIMMER også!” 
Men jeg sagde det bare inden i mig selv, så det var 
kun mig, der kunne høre det.

Jeg var så TOTALT ude af flippen over det, som 
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MacKenzies klassekammerater fortalte, at jeg var 
lige ved at falde ned af stolen.

Det var næsten, som om MacKenzie havde STJÅLET 
min identitet eller sådan noget.

Jeg overvejede seriøst at ringe til myndighederne og 
få hende smidt i spjældet.

OMG!
Brandon og jeg SKUMMEDE af indestængt vrede!!

Vi var så rasende, at vi var lige ved at EKSPLODERE!!

Men det værste af det hele var, at MacKenzie bare 
stod med et dumt grin og nikkede, som om alt, hvad 
de sagde, var SANDT.

Helt ærligt, HVEM gør dog sådan noget?!! 

Pludselig forstod jeg, hvorfor MacKenzie 
havde forsøgt at snige sig væk, inden hendes 
klassekammerater opdagede hende.
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Det kunne hurtigt gå hen og blive kompliceret med 
TO gange Nikki Maxwell i det samme rum. Jeg havde 
mest lyst til at råbe: ”Er den ÆGTE Nikki Maxwell 
sød at rejse sig op!”

HVILKEN NIKKI ER DEN ÆGTE?!!
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Brandon havde også fået nok. Han så hen mod 
udgangen og rømmede sig.

”Hør her, Nikki, klokken er mange. Skal vi ikke 
smutte? Det var hyggeligt at møde jer.”

”Ja, helt klart. Vi ses forhåbentligt snart igen,” 
sagde jeg sødt og smilede, så godt jeg kunne. ”HVIS 
altså MacKenzie lader SIT band Vi Har Ikke Noget 
Navn Endnu spille til jeres fest!”

Så stirrede jeg vredt på MacKenzie, som om hun var 
et fremmedlegeme, der havde sat sig fast under min 
sko.

MacKenzie begyndte at gå i panik.

”Øhh, vent lidt, venner! I må ikke gå. Jeg skal lige … 
forklare et par ting, okay?”

”Jeg har allerede hørt rigeligt, MacKenzie!” sagde 
jeg. ”North Hampton Hills lyder som en rigtig god 
skole. Jeg er … øhhh … virkelig glad på dine vegne.”
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MacKenzie blinkede overrasket. ”Er du? Virkelig? 
Tak! Nå, men, øhhh … Det mindste, jeg kan gøre, er 
da at købe en ny cupcake til jer. I fik aldrig spist 
den anden.”

”Tak for tilbuddet, MacKenzie. Men det behøver du 
ikke,” sagde jeg.

”Er du sikker? Jeg har hørt, at dem med chokolade 
skulle være virkelig gode. Min favorit er dem med 
jordbær og flødeskum. I kan også få BEGGE 
SLAGS!” plaprede MacKenzie løs.

Brandon og jeg rystede bare på hovedet.

Vi havde fået mere end nok af MacKenzies 
VANVITTIGE intriger. Det eneste, der manglede for 
at gøre hendes tossede klovnenummer fuldendt, var 
noget CIRKUSMUSIK.

Brandon og jeg skyndte os hen mod døren, mens 
MacKenzie fortsatte med at remse cupcakemenuen 
op bag os.
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Lige pludselig råbte hun helt umotiveret: ”Okay, 
super! Det var hyggeligt at hænge ud med jer. Jeg 
savner også jer. Elsker jer!”

Okay, DET var virkelig langt ude. Gad vide, hvad det 
er for en alternativ virkelighed, HUN befinder sig i.

Eller måske lider hun bare af en eller anden obskur 
sygdom. Som … øhhh … præmatur … privatskole… 
DEMENS?

Uden for cafeen mødte vi Chloe og Zoey.

”Chloe og Zoey! I gætter ALDRIG nogensinde, hvem 
der lige var inde på cafeen!” udbrød jeg.

I det samme lød der en mærkelig bankelyd.

Vi udstødte alle fire et gisp og stirrede vantro på 
vinduet ind til cafeen.

Chloe og Zoey råbte i kor …
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”ØH, VAR DET … MACKENZIE?!!”

BANK!
BANK!
BANK!
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MacKenzie stod med ansigtet presset ind mod 
ruden og vinkede manisk til os, som om vi stod på et 
krydstogtskib, der var ved at lægge fra land.

Vi vinkede selvfølgelig tilbage.

Begge mine BFF’ere stirrede på MacKenzie med et 
forvirret udtryk.

”Er hun syg eller sådan noget?” spurgte Chloe 
undrende.

”HVORFOR opfører hun sig så … underligt? Og … 
venligt?” udbrød Zoey forvirret.

”Hør her, venner! Bare bliv ved med at smile til 
hende og gå ganske langsomt baglæns. Jeg ringer til 
jer i aften og forklarer det hele,” sagde jeg.

Brandon og jeg sagde farvel til Chloe og Zoey, gik 
over gaden og satte kursen mod Pels og Poter.

Vi havde tænkt os at hænge ud der en halv times 
tid, indtil min mor hentede mig.
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Det var kun et par uger siden, jeg sidst havde været 
i Pels og Poter, men det føltes, som om der var gået 
flere måneder.

Da vi kom ud på fortovet, så Brandon sig nervøst 
tilbage over skulderen mod cafeen.

”Ved du hvad? MacKenzie minder mig temmelig 
meget om diarre! Lige når man tror, hun er væk, 
vender hun tilbage endnu værre end før!”

”Det siger du ikke?!” sukkede jeg.

Det var ret tydeligt, at MacKenzie var ude på 
noget. Jeg skælvede ved tanken om, at vi var brikker 
i et af hendes udspekulerede spil.

Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om den 
lidelse, Brandon havde nævnt, måske SMITTEDE.

For jeg havde på fornemmelsen, at jeg snart ville 
blive ramt af en seriøs omgang MACKENFLUENZA!

¶!!


