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WOENSDAG 30 APRIL – 16.05 
BIJ MIJN LOCKER

Oké, ik heb ECHT mijn best gedaan om er beleefd 
onder te blijven! Maar... SORRY! IK KAN ER 
GEWOON NIET MEER TEGEN!!

Als ik de naam MacKenzie Hollister nog één keer 
hoor, ga ik... GILLEN!!!

Ik kan niet geloven dat iedereen op deze school nog 
STEEDS over haar praat. Het lijkt wel een obsessie 
of zo!

‘Als MacKenzie hier was, zou ze dit SUPER vinden!’

‘Als MacKenzie hier was, zou ze dat HATEN!’

‘Deze school zal nooit meer hetzelfde zijn zonder 
MacKenzie!’

‘OMG! Ik mis MacKenzie ZO erg!’

MACKENZIE! MACKENZIE! MACKENZIE!! ∆
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IK KRIJG EEN COMPLETE ZENUWINZINKING 
OMDAT IEDEREEN STEEDS OVER  

MACKENZIE PRAAT!

AAAAAAHHH!!
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Luister, mensen! MacKenzie is al een hele week WEG 
en ze komt NIET meer terug!!

Dus ga naar de groenteboer, koop een zure appel en 
bijt erdoorheen!!

Oké, ik geef het toe.

Ik was net zo geschokt als de rest toen ze zo 
plotseling wegging.

Maar MacKenzie kon mij NIET UITSTAAN en 
maakte mijn leven tot één grote HEL.

En eerlijk gezegd lijkt het wel of ze hier nog IS.

Ik weet dat het raar klinkt, maar ik kan haar 
aanwezigheid bijna VOELEN terwijl ik hier in mijn 
dagboek sta te schrijven.

Maar dat komt waarschijnlijk door alle 
SENTIMENTELE TROEP die de leerlingen hier 
voor haar neerleggen en die ALLE RUIMTE BIJ 
MIJN LOCKER OPSLOKT!!!! ∆
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IK WALG VAN DE ROTZOOI DIE AL MIJN 
RUIMTE OPSLOKT!! ∆

?!
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Ze vindt het vast FANTASTISCH dat haar 
voormalige ex-BFF Jessica een ‘We missen je, 
MacKenzie!!’-monument van haar lege locker heeft 
gemaakt, compleet met een eigen Facebook-pagina!

KOM OP, ZEG!!

Het is mij wel duidelijk dat MacKenzie de leerlingen 
hier nog STEEDS manipuleert.

Vooral na die sneue en overdreven dramatische 
AFSCHEIDSBRIEF die ze vanmorgen naar onze 
schoolkrant heeft gemaild.

De hoofdredacteur heeft hem online gezet, zodat 
de hele school hem kan lezen.

OMG! In die brief emmert MacKenzie eindeloos door 
over haar uitzichtloze lijden. Ze schrijft dat ze het 
niet meer trok en daarom heeft besloten er een einde 
aan te maken en naar een veel betere plek te gaan.

Ik weet zeker dat ze die dingen alleen maar schrijft 
om MEDELIJDEN te krijgen.
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Uit angst dat ik BEKENDMAAK wat voor VALSE 
dingen ze heeft gedaan voordat ze wegging. 

Als ik er alleen maar aan denk, word ik al zo KWAAD 
dat ik wel... een STEEN stuk kan bijten!! ∆

Misschien moet ik dit niet zeggen, want het is niet 
zo netjes. Maar MacKenzie doet me denken aan een 
wegwerpluier!! Waarom?

ZE ZIJN ALLEBEI VAN PLASTIC, HUN INHOUD 
IS SHIT EN ZE ZIJN HELEMAAL VOL VAN 

ZICHZELF!!
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Ik heb nog STEEDS niet verwerkt wat MacKenzie 
allemaal heeft uitgehaald. Zoals mijn dagboek stelen, 
mijn Wijsneus-website hacken, ontzettend gemene 
nepadviesbrieven aan leerlingen sturen en leugens en 
vuile roddels rondstrooien.

En nu hangt ZIJ het slachtoffer uit, alleen maar 
vanwege een stom filmpje waarin ze uit haar plaat 
gaat vanwege een tor in haar haar? Kom op, zeg!

Maar goed, MacKenzie heeft een einde gemaakt aan 
haar zogenaamde lijden op Westchester Country Day 
Middle School en is naar een zogenaamd veel betere 
plek gegaan...

Namelijk: North Hampton Hills International Academy!

Dat is een poepchique school voor kinderen van 
sterren, politici, zakenmensen en de allerhoogste 
adel. En nu ik erover nadenk, past MacKenzie er 
echt wel tussen.

Want ze is de grootste DRAMAQUEEN uit de 
geschiedenis van het heelal!! ∆
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MACKENZIE DE DRAMAQUEEN!

MAAR ECHT! 
TE ERG GEWOON!!
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Iedereen DWEEPT ook met haar nieuwe school.

Volgens MacKenzie hebben ze er een Franse chef-kok, 
een Starbucks, een manege, een sauna, een helikopter- 
landingsplaats en allerlei designerboetiekjes waar de 
leerlingen in de pauze en na school kunnen shoppen.

En moet je horen! Ze zegt dat er in iedere gang 
van haar school een pinautomaat staat, vlak naast 
een fonteintje met water in zeven verschillende 
vruchtensmaken.

Maar MacKenzie is zo’n pathologische LEUGENAAR 
dat ik me begon af te vragen of haar 
FABELTASTISCHE school eigenlijk wel echt bestond.

Ik zou er totaal niet van opkijken als ze alles gewoon 
had verzonnen om indruk op iedereen te maken, 
terwijl ze in feite thuis les krijgt.

Dus googelde ik de school en vond ik zowaar de 
officiële website. 

OMG! Ik kon mijn ogen NIET geloven!
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North Hampton Hills International Academy ‘CHIC’ 
noemen is echt veel te zwak uitgedrukt!

Het is daar WAANZINNIG!!!

Het doet me denken aan Zweinstein, de school van 
Harry Potter.

Ik hoop maar dat MacKenzie eindelijk gelukkig is (als 
ze er tenminste echt op zit).

Hm... Ik vraag me af of North Hampton Hills een 
volledige beurs zou toekennen aan een leerling die dat 
volop verdient, in ruil voor ONGEDIERTEbestrijding?

GRAPJE!! §
Maar hé, het zou niet de eerste school zijn die zo’n 
deal sluit. TOCH?

Hoe dan ook, nu MacKenzie weg is, wordt MIJN 
leven PERFECT! §

En DRAMAVRIJ! §
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Oké, ik moet nu stoppen met tieren schrijven en 
verdergaan.

Ik heb over twintig minuten met Chloë, Zoey en 
Brandon in de CupCakerij afgesproken, en ik heb mijn 
favoriete jurkje NOG niet aan.

De cupcakes daar zijn SUPERLEKKER!!

IEIEIEIE!
§!!
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