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Til min tante Betty og onkel Phil.
Tak, fordi I altid er der for mig, og fordi  
I behandler mig som jeres reservedatter.

Jeg elsker jer begge to meget højt.
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LØRDAG DEN 1. FEBRUAR

OMG! Jeg er lige blevet ramt af det vildeste 
CRUSH-anfald nogensinde!

Her til morgen var der en hel flok sommerfugle, der 
holdt fest i min mave. Det gav mig SUPERmeget 
kvalme ∆. Men på den rigtig gode måde ∞!

Jeg følte mig bare SÅ sindssygt lykkelig, at jeg 
var lige ved at … KASTE OP. Solskin, regnbuer, 
konfetti, glimmer og … øhh … de der små vingummi-
agtige Skittles-tingester!

Jeg har stadig svært ved at tro på, at mit crush, 
Brandon, rent faktisk sendte mig en sms i aftes, 
efter jeg havde været til hans fødselsdagsfest. 
Og du gætter aldrig, hvad der så skete!!!

HAN INVITEREDE MIG UD AT SPISE 
PÅ CRAZY BURGER!! SKRIIIG ∞!!

Og ja, jeg ved godt, at det IKKE er en rigtig date 
eller sådan noget. Men ALLIGEVEL!
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Jeg var SÅ glad, at jeg skruede op for min 
yndlingsmusik og dansede rundt i mit værelse som en 
sindssyg GALNING …
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Hey! Jeg var fuldstændig oppe at køre! Jeg var et 
luftguitar-spillende dansemonster! 
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Da jeg havde danset rundt på mit 
værelse i en time, var jeg så flad, 
at jeg næsten ikke kunne få vejret.

Så jeg kollapsede bare og lå som 
en prustende, svedig omgang 
kropsuddunstninger.

*GISP!!* 
*HOST!!* 
*STØN!!*


