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×óäîâî, êîëè òè ìàºø íàéêðàùó ïîäðóãó. À ùå 
êðàùå, êîëè ìàºø äâîõ íàéêðàùèõ ïîäðóã. Åëë³, Íà-
ä³í òà Ìà´äà íàâ÷àþòüñÿ ó äåâ’ÿòîìó êëàñ³ ³ ðà-
çîì âîíè – ÷óäîâå òð³î! ß âèãàäàëà ¿õ çà ï³âãîäèíè. 
ß ãîñòþâàëà ó ìîº¿ äî÷êè Åììè ³ âîíà íàâ÷àëà ìåíå 
êîðèñòóâàòèñÿ êîìï’þòåðîì. ß ñïðàâæíÿ òåõíî-
ôîáêà ³ äóæå ïîâ³ëüíî íàâ÷àþñÿ. ß áóëà äóæå çàñìó-
÷åíà ³ ñïàíòåëè÷åíà, òèöÿëà ïàëüöÿìè ó íåçâè÷íó 
êëàâ³àòóðó, ðîáëÿ÷è ïîìèëêó íà ïîìèëö³.

Òîæ âèð³øèëà òðîõè ðîçðàäèòè ñåáå ³ ïðèäó-
ìàòè íîâó ³ñòîð³þ. Çàõîò³ëà äëÿ çì³íè íàïèñàòè 
äëÿ ñòàðøèõ ä³â÷àò. Îò ³ íàáðàëà íà Åììèíîìó 
êîìï’þòåð³ ñëîâà «Òðîº ä³â÷àò». Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ 
³ì’ÿ Åëë³, òîæ ÿ ³ éîãî íàáðàëà. Âèð³øèëà, ùî öå 
âîíà ðîçïîâ³äàòèìå ³ñòîð³þ. Ïðèäóìàëà, ùî âîíà 
áóäå æâàâà, äîòåïíà ³ âïðàâíà ó ìàëþâàíí³. Íå õî-
ò³ëà, ùîáè âîíà áóëà ñóïåð-ä³â÷èíêîþ ç ³äåàëüíîþ 
ô³ãóðîþ, ç îòèõ, ÿêèìè óñ³ çàõîïëþþòüñÿ. ß âèð³-
øèëà, ùî âîíà áóäå íîðìàëüíîãî ä³â÷à÷îãî ïðèºìíî 
îêðóãëîãî ðîçì³ðó ³ òðîõè ïåðåéìàòèìåòüñÿ òèì, 
ùîáè íå ïîãëàäøàòè. ß âèãàäàëà ¿é êðóãëå îáëè÷÷ÿ, 
îêóëÿðè ³ òåìíå âîëîññÿ. Âîíà ìåí³ äóæå ñïîäî-
áàëàñü!
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ß â³ä÷óâàëà, ùî Åëë³ ìàº ÷óäíó’, êëüîâó ³ ãîòè÷íó 
ïîäðóæêó. ² ïàëüö³ ñàì³ ñîáîþ íàáðàëè ¿¿ ³ì’ÿ: Íà-
ä³í. Îòà Íàä³í ëþáèòü àëüòåðíàòèâíó ìóçèêó ³ íî-
ñèòü ëèøå ÷îðíå. Âîíà çíà÷íî ïîïóëÿðí³øà çà Åëë³. 
Âîíà îäíà ç òèõ ð³äê³ñíèõ ä³â÷àò, ÿê³ ìîæóòü ¿ñòè 
ñê³ëüêè çàâãîäíî áàòîí÷èê³â «Ìàðñ» ³ íå ãëàäøàòè.

Òðåòÿ ìîÿ ä³â÷èíêà ìàëà áóòè ÿñêðàâîþ, á³ëÿ-
âîþ, æâàâîþ ³ äóæå ñì³õîòëèâîþ. ß íàçâàëà ¿¿ Ìà´-
äîþ. Âèð³øèëà, ùî âîíà ñõèáëåíà íà õëîïöÿõ, òðîõè 
çàíàäòî, àëå âñå æ êðàùà ïîäðóãà Åëë³ òà Íàä³í.

Îñü òàê. ß âèãàäàëà ñîá³ òðüîõ ä³â÷àò, äîêè íà-
áèðàëà ¿õí³ ³ìåíà. ß íå ëèøå íàâ÷èëàñÿ ïðàöþâàòè 
ç íîâîþ êëàâ³àòóðîþ, à é ïî÷àëà ïèñàòè íîâó ³ñ-
òîð³þ!

     (Äæàêë³í Â³ëñîí)
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1. Ñòåôàí³ Äàìëåð òà äåâ’ÿòèêëàñíèöÿì ç ïî-
òîêó «Âåíåðà». 1995 ð³ê, øêîëà äëÿ ä³â÷àò 
Êóìá.

2. Áåê³ Õ³òåð ³ äåâ’ÿòîìó êëàñó 1995 ðîêó øêîëè 
äëÿ ä³â÷àò ¥ð³í.

3. Äæåéí ²´ëç ³ ó÷íÿì Ã³ëñàéäñüêî¿ øêîëè.
4. Êëåéð Äðàð³ òà ó÷íÿì Ôåéëñâîðòñüêî¿ øêîëè, 

îñîáëèâî Äæàêë³í òà Ðåé÷åë.
5. Ñàð³ ¥ð³íàêð òà ó÷íÿì âèùî¿ øêîëè Ñòîóê.
6. Äå Ð³ä³í´ òà ó÷íÿì øêîëè Ñâ. Áåíåäèêòà.
7. Àíäæåë³ Äåðá³.
8. Áåê³ Ã³ëìàí.
9. Óñ³ì øêîëàì, ÿê³ òàê ðàäî ìåíå ïðèéìàëè 

ó 1995–1996 ðîêàõ.
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Любий Дене!
Я ходила на круту в ечірку в суботу вв е-

чері. Відірвалися на повну.
Я танцювала.
Пиячила.
Спілкувалася.
І до ранку додому не в ерталася.

Любий Дене, 
я в елика бр ехуха. Глянув би ти зараз на 

мого язика. Ми як були малими, завжди 
говорили, що язик вкривається темними 
цятками, якщо збр ешеш. Мій чорний, як 
вугілля. Це була жахлива в ечірка, коли хочеш 
знати. Така убога, що я подзвонила додому 
і попросила тата забрати мене раніше.

Я поводилася, як справжня ДУРЕПА. А все 
це ті газ етні статті про нинішню мо-
лодь, як вони постійно палять, п’ють і ли-
жуться у всіх на виду. Що ж, я побувала на 
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² äîòåïíèé. ² ìàº òàêó óÿâó! ² íàñïðàâä³ ÿêå 
êîìó ä³ëî, ÿê â³í âèãëÿäàº? ß òåæ âàì íå Ïà-
ìåëà Àíäåðñîí ç æóðíàëó. Â³í íå êðóòèé. Àëå, 
ìîæå, ëèøå ñïðàâä³ êðóò³ õëîïö³ íå ïåðåéìà-
þòüñÿ òèì, ùîá ñïðàâëÿòè âðàæåííÿ êðóòèõ? 
Àëå â³í îäíàêîâî ìåí³ íå õëîïåöü, áî ÿ í³êîëè 
íå äóìàëà ïðî Äåíà ç ðîìàíòè÷íî¿ òî÷êè çîðó. 
Íó, ÿê ó «Ðîìåî òà Äæóëüºòò³». ß íå çàêîõàíà, 
ÿê Äæóëüºòòà, íå ïðîéíÿòà æàãîþ ïðàâäèâîãî 
êîõàííÿ...

Âò³ì...
Ìè ïðîäîâæóâàëè ãðàòèñÿ ó ìàìó ç òàòîì, 

êóïàþ÷è Îìëåòèêà ³ âêëàäàþ÷è éîãî ñïàòè (öå 
áóëî íåëåãêî ³ òðèâàëî ìàéæå ãîäèíó). Òîä³ ïî-
ñ³äàëè ïåðåä òåëåâ³çîðîì ³ç Êîêîþ òà ÷³ïñàìè. 
Òåðåâåíèëè ³ äðóæíî õðóñò³ëè. Ñì³ÿëèñÿ ç êó-
ìåäíèõ ìîìåíò³â ó òåëåâ³çîð³, àæ çñîâóâàëèñÿ 
íà äèâàí³. Äåí äî ìåíå, à ÿ äî íüîãî. ² çíàºòå 
ùî? Ìè ïîö³ëóâàëèñü. Öå áóâ ì³é ïåðøèé ïîö³-
ëóíîê. ² â³í âäàâñÿ ãåòü íå òàêèì, ÿê ÿ óÿâëÿëà. 
ß é íå äóìàëà ñì³ÿòèñÿ. Ìåí³ ñïîäîáàëîñÿ. Íà-
â³òü ïîïðè òå, ùî öå áóâ Äåí.

À ìîæëèâî, ñàìå òîìó, ùî öå áóâ Äåí...
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48  Слухайте, а вам точно не потрібно пояснювати, хто це?!
49  Королева Вікторія (1819-1901) та принц Альберт (1819-1861 рр.) 
одружилися в 1840 році. Їхнє весілля примітне тим, що вперше 
наречена була у всьому білому. Пара мала 9 дітей і 42 внуків. Правління 
королеви Вікторії дало назву цілій епосі – Вікторіанській.

50  Керміт та Рохля – Kermit and Piggy, серія відеошкіців, що виходили 
на екран у 1985 році, як частина «Мапет-Шоу» («The Muppet Show»). 
Історія крутиться довкола їхнього романтичного спілкування.
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51  Джуліан Кларі та Фанні, диво-пес – Julian Clary and Fanny, Wonder 
Dog, Джуліан Кларі знімав комедійні лялькові фільми, а Фанні – його 
пес, який теж нерідко потрапляв у кадр.

52  Ш. Бронте «Джейн Ейр». Цю книгу ви прочитаєте наступною :)
53  Дж. Остін «Гордість та упередження». А цю потім...
54  Мортіція та Ґомес Адамс – Morticia and Gomez Adams, герої коміксів 

(виходили у 1960-их), мультфільмів та фільмів «Сімейка Адамсів» 
(«The Addams Family»).
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Прочитайте ці книги
про звичайні пригоди 
незвичайних дівчат
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