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Скъпо дневниче,
Изминаха само няколко седмици, откакто
пристигнах в Буенос Айрес, а вече животът ми се
променяше коренно. Още щом се нанесохме в къщата, в която сме живели до смъртта на мама, започнаха да ми се случват куп неща. Баща ми нае
нова и супер готина възпитателка, Анджи, която
също така е преподавателка по пеене в един колеж по изкуствата, който се казва „Студио 21“.
Разбира се, това последното трябваше да го крием в тайна от татко, който не би позволил Анджи
да работи на две места едновременно. Тъй като
пеенето е моята най-голяма страст, много исках
да ме приемат в Студиото. Това трябваше да направя зад гърба на татко, защото той не искаше да се посветя на музиката, както майка ми е
направила едно време. Анджи и аз го убедихме,
че ще ходя в колежа само за да уча пиано и
история на музиката. Макар че в действителност, след много емоционален приемен
изпит, успях да се запиша като редовна
ученичка там.
Записването ми на място като „Студио 21“
ми даде възможност не само да пея и танцу-
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вам – моята голяма страст, но и да си намеря много
приятели. Нещо съвсем ново за мен. Франческа,
Макси, Брако и Камила сега са моята „банда”. За нещастие, в Студиото също се натъкнах на Людмила –
красива блондинка, която винаги се опитва да
ни натопи и да ни направи мръсно с помощта на
най-добрата си приятелка – Нати.
Освен че имах вече приятели, учех музика
и открих спомените на майка ми, се случи и
друго: запознах се с Томас… и се влюбих в
него. Но разбира се, не всичко можеше да бъде
толкова хубаво. Оказа се, че Людмила също беше
луда по него, а още по-лошото бе, че и Франческа
си падаше по него! Когато разбрах това, реших
да се отдръпна, за да не нараня приятелката си.
Тогава потърсих и спасение в приятелството си
с Леон. Леон е бившето гадже на Людмила, а също
и едно изключително мило и симпатично момче.
На всичкото отгоре, ме харесва,…но аз не мога да
забравя Томас.
Какво да правя, мило Дневниче?
Виолета
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Глава 1

Да водя двойствен живот не бе
никак лесно. За баща ми все още бях
неговата малка принцеса, затворена и
крехка, а всъщност малката му принцеса всеки ден излизаше сутрин рано, за да
прекара цял ден в Студиото, в един свят,
наситен с много емоции и интриги.
Последната интересна случка отново
направи Людмила център на внимание и
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основно действащо лице. На моята приятелка Камила є бяха предложили договор в
музикалния шоу бизнес, практически щяха
да я превърнат в поп звезда, но след като
Рамальо, асистентът на баща ми, прочете договора, се оказа, че е измама и щяха
да я накарат да пее преобразена и представяйки се за друга. Камила не подписа
договора, но Людмила се яви на записите
и прие да подпише, без дори да се замисли
или прочете договора.
– Ах, бедните ми мравчици! Какво ще
правите сега без мен, без вашата пътеводна светлина в живота?!
Това бяха думите на Людмила, която
се появи в коридора на Студиото в пълен блясък, развявайки русата си дълга
грива. Около особата є винаги припкаха
Нати и Напо, за когото се говореше, че е
братовчед на Людмила, въпреки че тя не
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искаше да го признае. Нати и Напо правеха снимки на Людмила.
Аз бях там с Макси, Брако, Франческа и
Камила и петимата останахме с отворена уста , когато я видяхме да влиза като
някоя звездна кралица от Холивуд.
– Ама какво правиш? – попита я Камила.
– Ах, бедна ми Камила, не бъди толкова
лоша само защото загуби, darling – отговори Людмила, слагайки онзи толкова
измислен и изкуствен английски акцент,
който използваше, когато се правеше на
интересна. – Ти изпусна шанса си, а сега
аз съм звездата! Не умираш ли от завист?
– Не се пречкайте, мравчици – извика
Нати, докато ни заслепяваше със светкавицата на фотоапарата.
– Но за какво са всички тези снимки? –
поиска да узнае Макси.
– Упражнявам се, of course – каза Людми-
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ла, позирайки за снимка с огромна усмивка.
– Трябва да свикна да живея заобиколена от папараци. Когато стана известна,
няма да мога да отида никъде, без да ме
преследват…
Погледнах Камила с изненада.
– Но нима не е прочела договора?! – попитах приятелката си. – Не знае ли, че
няма изобщо да я дават, докато пее.
Камила само сви рамене.
– Опитах се да є обясня, но си я знаеш
каква е. Беше заслепена от възможността да бъде звезда и подписа пред нас, без
дори да прочете малките букви. Нито пък
написаното с големи, в конкретния случай…
За мен това си беше чиста лудост.
Людмила беше продала душата си на Дявола! За един много кратък миг ми дожаля
за нея, докато тя не се качи на едно от
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бюрата и не каза:
– Мравчици от Студиото, сега ви оставям. Ще стана звезда, докато вие, малки насекоми, няма да успеете да станете
нещо повече от жалка конкуренция. Е, всички знаехме, че този момент ще дойде. Не
плачете! Знам, че ще ви липсвам, но винаги
ще може да ме гледате по телевизията,
в киното или по кориците на списанията!
Останалите ученици я погледнаха със
същото учудване като нашето, но веднага є обърнаха гръб, без да є отдават повече от необходимото внимание, свикнали вече с високомерния тон на Людмила.
Очевидно тя не възнамеряваше да спре.
Слезе от бюрото, погледна ни през рамо,
щракна с пръсти и каза:
– Виолета си отива… завинаги!
Би било забавно, ако можех да остана
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с приятелите си след часовете да се
посмеем на Людмила, но аз трябваше да
се прибирам направо вкъщи. И за миг не
трябваше да карам баща ми да има някакви съмнения. Още по-малко пък Шаде!
Шаде беше гаджето на баща ми. Хубаво
момиче, от добро семейство, много инфантилна и доста глуповата. Откакто
тръгна с баща ми, стана още по-странна. Анджи и аз се опитвахме да избягваме въпросите є. Дори хванахме Матиас,
смотаният є брат, да ни следи! Мисля, че
Шаде смяташе Анджи за нейна съперница,
защото знаеше, че баща ми я намира за
симпатична, факт, който не ме учудваше
изобщо. Анджи беше толкова хубава, мила
и интелигентна…
А и разбираща, преди всичко – разбираща. Беше единствената, на която можех
да говоря за определени неща. Например
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за това, какви чувства изптивах към Томас. Анджи ни беше поставила задача
в класа по пеене да упражняваме как се
пее в дует. В началото Людмила трябваше да бъде партньорка на Томас, но след
като се разбра, че тя си бе послужила
с измама, за да се падне в дует с него,
Анджи сложи Томас в дует с Франческа,
а Людмила трябваше да си партнира с
Макси. Приятелката ми беше повече от
доволна, защото така щеше да прекара
повече време с Томас. Аз знаех, че трябва
да се радвам за нея…, но не можех. Всеки
път, когато ги видех заедно, ми се късаше
сърцето.
– Сигурно съм ужасна приятелка, щом
се чувствам така, нали? – споделих на
Анджи същата вечер. Тя ме съпроводи до
стаята след вечеря, защото видя, че съм
депресирана.
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