
Супер е да имаш најдобар другар. Ама уште подобро 
е да имаш двајца најдобри другари. Ели, Магда и Нејдин 
се во деветто одделение и се фантастична тројка. Ги 
измислив за половина час! Престојував кај ќерка ми Ема, 
во нејзиниот стан, и таа трпеливо ме подучуваше како 
да го користам нејзиниот компјутер. Јас сум комплетен 
технофоб и многу бавен ученик. Во еден момент сфатив 
дека станувам сè понапната и понервозна додека се мачев 
со непознатата тастатура, правејќи еден куп смешни 
грешки.

Решив да си го одвлечам вниманието од проблемот 
со тоа што ќе измислам нова приказна. За промена, са-
кав да пишувам за тинејџери. Напишав Три девојки на 
компјутерот на Ема. Размислував за првата девојка. Ми се 
допаѓаше името Ели, па го напишав и него на компјутерот. 
Одлучив таа да ја раскажува приказната. Сакав да биде 
полна со живот и креативна и да ја бива за уметност. Не 
сакав Ели да биде супер-девојка со прекрасна фигура 
и баш сè да ì оди од рака. Решив дека ќе биде обична, 
пријатна девојка – па затоа по малку ќе се грижи да не 
се здебели. Таа има мали, тркалезни очила и бујна, дива, 
кадрава црна коса. Многу ми се допадна.



Си замислив дека една од другарките на Ели може 
да биде чудна, кул „готик“ девојка. Прстите го напишаа 
името Нејдин на компјутерот. Таа ќе слуша алтернативна 
музика и цело време ќе се облекува во црно и ќе биде 
многу посмела од Ели. Исто така, Надин ќе биде една од 
оние девојки кои ги нервираат другите, поради тоа што 
може по цел ден да се прејадува со „Марс“ чоколатца и 
сепак да остане слаба како сламка.

Сакав мојата трета девојка да биде ведра, русокоса, 
друштвена и многу забавна. Ја нареков Магда. Замислив 
дека ќе биде опседната со момчиња, по малку разгалена, 
но всушност, голема другарка на Ели и Нејдин.

Ете така! Додека ја пишував првата страна на ком-
пјутерот, ги создадов моите три девојки. Сфатив дека 
веќе ја владеам новата тастатура – и бев подготвена да ја 
започнам мојата приказна!

Има четири приказни за Ели, Магда и Нејдин. Девојки 
под притисок е втората книга од серијата. Нејдин добива 
шанса да биде манекенка – додека Ели започнува да се 
опседнува со својата тежина и држи строга диета, со 
многу загрижувачки последици...

Џеклин Вилсон
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Идејата е моја.
„Ајде вo сабота за одиме во шопинг, за Божик“, им 

велам на моите две најдобри другарки, Магда и Нејдин.
„Супер“, вели Магда, која живее за шопинг.
„Важи“, вели Нејдин, но изгледа изненадено. „Мислев 

дека ти секогаш сама ги изработуваш твоите подароци за 
Божик, Ели.“

„Да, па, мислам дека ја надраснав таа фаза“, брзо од-
го варам.

Отсекогаш ја имаме таа смешна традиција во моето 
семејство. Јас смислувам тема и потоа, на таа основа, 
секому му правам подарок. Една година беа рачно пле-
те ните шалови со линии, вазните во годината кога се 
запишав на курс по грнчарство, платнените чанти со 
вкрстени шевови… Ги изработував за сите, за пријателите 
и за семејството, а поради тоа што луѓето беа љубезни 
мислев дека навистина им се допаѓа моето откачено рач-
но изработено ѓубре.

Нејдин ја познавам од петгодишна возраст, значи таа 
издржа години со излижани фустанчиња за нејзините бар-
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бики и со мали грбави глувчиња нацртани со фломастер. 
Кога тргнавме во петто одделение, на Нејдин ì направив 
црно-сребрена бразлетна во знак на пријателство. И на 
Магда ì направив една, во розово и виолетово. Тие изгледа 
им се допаднаа. И двете ги носеа, некое време. 

Минатиот Божик, за сите во семејството направив 
спе   цијални кутии накитени со монистра и со школки. За 
кутијата на Егс употребив различни видови ликорис - но 
тој се обиде да ги излиже преку глазурата и си го повреди 
јазикот. Типично. Тато и Ана се однесуваат како тој да 
е чудо од дете, но јас мислам дека тој има мозок колку 
болва. За кутиите на Нејдин и на Магда долго и тешко 
размислував. На крајот, на Нејдин ì направив сребрена 
кутија со насликана сребрена школка. За Магда направив 
идентична кутија, само златна. Таа ја отвори нејзината 
како да очекуваше да има нешто внатре – а потоа праша, 
дали в година ќе ì направам златен ѓердан за да го чува 
внатре. Таа се шегуваше – мислам. Одненадеш се почув-
ствував како да сум колку Егс.

„Ќе одиме во Flowerfields шопинг-центарот“, велам 
остро. „Ќе купиме подароци за семејството, а потоа на-
кратко ќе се разделиме за да си купиме по нешто една на 
друга“.

„А потоа ќе одиме до Soda Fountain на милкшејк“, 
вели Магда и станува сè порасположена.

Soda Fountain се отвори неодамна, на приземјето на 
Flowerfields. Местото е како оние светнати гостилници 
за сладолед што ги гледаме во старите американски фил-
мови. Во последно време, местото стана ин-место за 
излегување – се зборува дека е одлично за запознавање 
момчиња. Ако нешто ì се допаѓа на Магда повеќе од 
шопингот, тоа се момчињата. Многу момчиња.

Нејдин воздивнува и ги поткрева веѓите. Таа во момен-
тов е сериозно против спротивниот пол, уште откако се 
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сплетка со оној кретен Лиам, кој само ја искористуваше. 
Таа сега не сака да излегува со никого. Магда, пак, сака 
да излегува со различно момче секоја вечер. Јас не сум 
сигурна што сакам. А и онака не добивам премногу по-
нуди.

Добро. Има едно момче Ден, што го запознав на 
одмор. Тој ми е нешто-како момче. Не го гледам често, 
зашто тој живее во Манчестер. Тој е помал од мене. И 
из гледа помалку чудно. Тој дефинитивно не е момче од 
соништата. 

Сепак, ќе морам да му купам подарок за Божик. Бог 
знае што. Одненадеш добив брилијантна идеја, да им ку-
пам на Нејдин и на Магда долна облека од Knickerbox. 
Црвени сатенски гаќички со цветчиња за Магда. Црна 
тантела за Нејдин. Потоа, на тато можам да му купам 
боксерки Marks & Sparks, а на Ана некои симпатични 
бели гаќи. Егс може да добие гаќи со Мики Маус. Се 
загреав за универзалниот подарок – гаќи. Но, не можам 
на Ден да му подарам гаќи! Иако, точно знам од кој вид, 
откачен пар со смешен натпис…

Решавам добро да разгледам во сабота и да видам дали 
ќе добијам друга инспирација. Кај Нејдин наминувам 
око лу десет часот. Татко ì е надвор, го мие автомобилот. 
Тој е тип на човек којшто си го обожува автомобилот, 
поминувајќи часови и часови во гланцање.

„Здраво, Кадрава“, довикнува тој.
Се присилувам весело да се насмевнам и чукам на 

вра тата. Вратата ја отвора мајка ì на Нејдин, во стар џем-
пер и топлинки, со крпа во раката. Очигледно е дека се 
облекла за големо чистење.

„Здраво, мила. Нејдин е во нејзината соба“, вели таа и 
издишува во знак на неодобрување.

„Здраво Ели. Јас ì помагам на мама“, вели Наташа 
мафтајќи со пердувеста четка за прав од дневната соба. 


