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AŠ DREBU IŠ BAIMĖS

PENKTADIENIS, NAMIE, 6.05 val.

VAJE!

Aš ką tik susapnavau KLAIKIAUSIĄ košmarą!

Patį baisiausią gyvenime!

Dabar taaaaaip VISA DREBU, kad vos nulaikau rašiklį. 

Mane pila šaltas prakaitas, širdis daužosi, o smegeni-
nė... sukaustyta tokio šiurpaus... nerimo, kad atrodo, 
jog tuoj... hm... SPROGS!
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KODĖL?!

OGI SAPNAVAU, KAD PAMEČIAU  
 
DIENORAŠTĮ MOKYKLOJE ¶!!!
TAIP! MOKYKLOJE! Tai bent SIAUBAS, 
ar NE?!

Ir keisčiausia, kad neatsikratau jausmo, jog taip 
iš tikrųjų nutiko. Nes, vos tik atsibudau, šitie 
prisiminimai su visomis smulkmenomis plūste suplūdo 
man į galvą, ir aš dar labiau susipainiojau.

Neįsivaizduoju, kaip galėčiau NERAŠYTI dienoraščio! 
Esu tarsi nuo jo priklausoma.

Sapnavau, kad iš nevilties susiradau Brajanos žaislų 
dėžėje seną jos piešimo sąsiuvinį ir puoliau rašyti į jį.

Bet užvis labiausiai BIJOJAU, kad mano dienoraš-
tį kas nors suras ir perskaitys visus ITIN asmeniškus, 
ITIN gėdingus ir ITIN slaptus dalykus apie tai, kaip
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AAAAAAA!!!
Čia aš rėkiu.

KODĖL?
Ogi todėl, kad jei rašau BRAJANOS PIEŠIMO SĄ-
SIUVINYJE, tai gali reikšti tik viena...

VAKAR MOKYKLOJE   AŠ PAMEČIAU SAVO   DIENORAŠTĮ ¶!!! AAAAAAA!!!
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NAMIE, 6.12 val.

Ko gero, man visai pakriko nervai, nes staiga 
prapliupau klaikiai žliumbti ir niekaip negaliu liautis.

 

Mano kambary visiškas jovalas, nors išnaudojau dar 
tik vieną dėžutę nosinaičių.

KUR MANO DIENORAŠTIS?!
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O kai bežliumbdama prišnerkščiau visas septynias dė-
žutes, pasidariau panaši į milžinišką PŪKŲ KAMUOLĮ.

Su AKIMIS!

Užvis labiausiai troškau kiaurą dieną drybsoti ir 
buku žvilgsniu spoksoti į sieną, bet po kurio laiko VIS 
DĖLTO nusprendžiau, kad metas ropštis iš lovos.

MALDAUJU, PADĖKIT!
AŠ TŪNAU PO 
MILŽINIŠKU 

KALNU IŠ 2184 
PRIŠNERKŠTŲ 
NOSINAIČIŲ
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KODĖL?

Nes visos tos šlapios ir lipnios nosinės ėmė džiūti ir 
kietėti aplinkui mane, tad dariausi panaši į didžiulę 
ŽMOGAUS pavidalo pinjatą!

O Brajana DIEVINA pinjatas.

Todėl aš ne juokais IŠSIGANDAU, kad ji:

1. Sugrūs man į gerklę šešias dėžutes oranžinių  
„Tic Tac“ žirniukų.

2. Pamaus mane ant pagalio.

3. Ims daužyti plastikine lazda, ir aš arba perplyšiu, 
arba iškosėsiu jai saldainį.

Ta mažė turi rimtų problemų.

Tai jau tikrai!.. ¶!
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NAMIE. 6.30 val.

Niekaip negaliu patikėti, kad man šitaip nutiko!

Paskutinį kartą, kiek pamenu, mačiau savo dienoraštį 
vakar per pusryčius.

Baigusi rašyti, kaip visuomet įkišau jį į užsegamą prie-
kinę savo kuprinės kišenę.

Manęs laukė prancūzų kalbos žodžių kontrolinis ir viso 
skyriaus žinių patikrinimas iš geometrijos, todėl iki 
pat septintos pamokos neturėjau kada nė išsitraukti 
dienoraščio.

O kai pagaliau atsisegiau priekinę savo kuprinės kišenę, 
dienoraščio joje NEBEBUVO ¶!!!

Ar negana, kad ir taip esu didžiausia mokyklos prie-
tranka, tai dabar visi perskaitys ir mano dienoraštį!

Čia BAISIAU, nei būti VISIŠKA NEVYKĖLE! Aš esu
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Po šimts! Ar tik MAN taip atrodo, ar šitie piešiniai 
iš tikrųjų reiškia beviltišką pagalbos šauksmą?!

Brajanai būtina pradėti gerti stiprius vaistus nuo 
psichozės. SKUBIAI!

Tai jau tikrai!..

 
*PAMESTO DIENORAŠČIO PAIEŠKŲ PLANAS*

1 punktas. Patikrinti radinių dėžę mokyklos raštinėje 
(jei ten nėra, pereiti prie 2 punkto).

2 punktas. Apieškoti visas klases, kur vakar buvau (jei 
nerasiu, pereiti prie 3 punkto).

3 punktas. Pažiūrėti koridoriuose, valgykloje ir biblio-
tekoje (jei NIEKUR nėra, pereiti prie 4 punkto).

4 punktas. Įšliaužti į savo spintelę, užsitrenkti iš 
vidaus ir... NUMIRTI ¶!!!
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AŠ

?!!
HERBAS

ŪKVEDYS HERBAS TIKRINA, KODĖL IŠ 
SPINTELĖS NR. 724 SKLINDA DVOKAS
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Šitas košmaras mane TAIP PRIVEIKĖ, kad galvoje 
viskas veliasi.

Esu tikra, kad mane ištiko koks nors baisus ir retas 
mąstymo sutrikimas, pavyzdžiui, streso sukeltas 
smegenų... užkietėjimas!

Ir dėl tokio negalavimo veikiausiai daugiau nebepajėgsiu 
rašyti dienoraščio.

Šiuo metu, pasiėmusi Brajanos piešimo sąsiuvinį, įsten-
giu tiktai sudėstyti labai aiškius nurodymus sau, KAIP 
rašyti dienoraštį.

Gerai bent tiek, kad pagal mano patarimus ir bet kas 
kitas galės susikurti savo dienoraštį.

Išmokti rašyti prietrankos dienoraštį būtų be galo 
vertinga ir įkvepianti patirtis visai žmonijai.

Ir ką gali žinoti, gal vieną dieną dienoraštis netgi 
išgelbės jums gyvybę...
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OI!

EI, MAŽE! RANKAS AUKŠTYN! GREIT ATIDUOK 
VISKĄ, KĄ TURI VERTINGA, ARBA...

NA, GERAI!..

AŠ

PLĖŠIKAS

TERKŠT!
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Supratote?!

MAT KOKIA AŠ GUDRI §!

SVARBU
Tavo dienoraštis greičiausiai 
taps viena iš pačių didžiausių 
tavo brangenybių.

Todėl būtina pirmiausia 
nustatyti, kokio tipo 

dienoraštis tau geriausiai tiktų.

SUKURK SAVO PRIETRANKOS DIENORAŠTĮ: 1 ŽINGSNIS

SUŽINOK SAVO   DIENORAŠČIO   TIPĄ
Atsakyk į toliau pateikiamus klausimus, kad išsiaiškin-
tum, koks dienoraštis bus tau tinkamiausias.


