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Tízéves kortól ajánljuk!

Bíbor pöttyös könyvek 
érzékeny és okos nagy lányoknak – p nt neked

Hát te 
meg mit 
olvasol?

Az Okoska 
rovatot. 
Tanácsra van 
szükségem.

Hogyan érhetném el, hogy 
Brandon beleszeressen 
egy cuki, meno, népszeru, 
stílusos, édes és kedves 
DÍVÁBA, vagyis... BELÉM?

Bocs, de neked nem tanácsra, 
hanem TÜNDÉRKERESZT- 
MAMÁRA van szükséged. 
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Csodálatos húgaimnak, egyben legjobb barátnőimnek, 
Damitának és Kimberlynek.

Köszönöm, hogy megtestesült 
Chloeként és Zoey-ként álltok mellettem! 

Büszke (és szerencsés) vagyok, 
hogy a nagytesótok lehetek.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Minden Zizi-rajongónak – köszönöm, hogy úgy szeretitek 
a könyveket, mint én. TI vagytok az igazi Nikki Maxwell! 
Legyetek kedvesek és okosak, és hagyjátok, hogy 
ZIZISÉGETEK kibontakozhasson.

Liesa Abrams, a legkedvesebb, legvagányabb, legzizibb 
(van ilyen szó?) szerkesztő széles e világon. Mindegy, 
mekkora zűrzavar uralkodik körülöttem, te mindig képes 
vagy megnyugtatni, és beragyogni az életemet. MINDIG 
nagyon várom, hogy együtt dolgozzunk (veled és a benned 
élő ikrekkel). A szerzők álma vagy!

Lisa Vega, fáradhatatlan és szupertehetséges művészeti 
vezetőm. Nem győzök ámulni az elképesztő rajzaidon 
és a zizinél is zizibb borítóterveiden. MÉG mindig 
imádom a korcsolyákat! Nikki Maxwell azt mondja, hogy 
SZERETNE melletted dolgozni a nyáron gyakornokként.

Mara Anastas, Carolyn Swerdloff, Matt Pantoliano, 
Katherine Devendorf, Paul Crichton, Fiona Simpson, 
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Bethany Buck, Alyson Heller, Lauren Forte, Karin 
Paprocki, Julie Christopher, Lucille Rettino, Mary 
Marotta és mindenki az Aladdin/Simon & Schuster 
értékesítői csapatában. Köszönöm, hogy sikerre vittétek 
a sorozatot. A teljesítményetek egészen elképesztő.

Daniel Lazar, zseniális ügynököm a Writer House-nál, aki 
SOHASEM alszik. Köszönöm, hogy mindig többet teszel, 
mint amennyit muszáj. Imádom a gyilkos humorodat és 
végtelen lelkesedésedet minden iránt, ami zizi. Egyszerűen 
SZUPERSZTÁR vagy! Köszönöm Torie-nak, hogy 
mindent elrendez és a fantasztikus e-maileket is. 

Maja Nikolic, Cecilia de la Campa, és Angharad  
Kowal, akik a külföldi kiadások jogát intézik a 
Writers House-nál. Köszönöm, hogy a világ minden 
pontján eljuttatjátok a Zizi- naplókat a gyerekekhez. 
Harminckét nyelven tudom mondani, hogy „Köszönöm” 
(eddig)!

Nikki Russell, az én szupertehetséges művészeti 
asszisztensem, és Erin Russell, aki az írásban segédkezik. 
Élvezek minden együtt töltött percet, miközben a 
Zizi-naplók világát teremtjük. Annyira MULATSÁGOS 
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veletek dolgozni a könyveken, hogy nem is tűnik munkának. 
Ölelés, csók és sok szeretet! Anya

Sydney James, Cori James, Presli James, Arianna Robinson 
és Mikayla Robinson, kedves unokahúgaim, köszönöm, 
hogy brutálisan őszintén kritizáljátok a könyveket, 
és hajlandóak vagytok egy pizsamapartinak álcázott 
hétvégét végigdolgozni pizzáért és hamburgerért cserébe.
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JANUÁR 1., SZERDA

JUJJJ! NEM hiszem el, hogy ez történik velem!

Csak viccnek indult. De be kell vallanom, most félek 
egy kicsit. Tényleg át kellene gondolnom a tetteim 
következményeit.

Mert ha valami balul sül el, még az is megtörténhet,  
hogy VALAKI a végén… MEGHAL!

IGEN, jól hallottátok. MEGHAL! ∆ !!
Név szerint… ÉN! Mert ha a szüleim felfedezik  
azt az ostoba csínyt, amire készülök, tutira 
MEGÖLNEK! 

Az egész akkor kezdődött, amikor Chloe, Zoey és én 
úgy döntöttünk, hogy pizsamapartit rendezünk a téli 
szünetben.

Izgatottam számoltuk visszafelé a másodperceket éjfélig. 
– TÍZ… KILENC… 
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NYOLC… HÉT… HAT… ÖT… NÉGY…  
HÁROM… KETTŐ… EGY…

BOLDOG ÚJ ÉVET!!!

CHLOE, ZOEY ÉS ÉN ÜNNEPELÜNK
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Már nagyon vártam az új évet. Főleg azért, mert a régi 
tele volt drámával. 

Mi lehetne jobb egy VAD és ŐRÜLT szilveszteri 
pizsamapartinál a két legjobb barátnőmmel Zoey- 
éknál?

Pizzát, duplacsokis muffint, M&M's csokigolyót, 
fagyikelyhet zabáltunk, és üdítővel öblítettük le  
a kaját.

Nemsokára dülöngélve és a szobafalaknak ütközve 
hisztérikus vihogásba fogtunk a cukortúltengés  
miatt. 

ISZONYÚ jól mulattunk azon, hogy vicces színűre 
festettük a körmünket, FELELSZ VAGY MERSZet 
játszottunk, miközben a tévében vakultuk, hogy egy  
béna diszkógömb lepotyog a Times Square-en.

– Zoey! Felelsz vagy mersz? – kérdezte Chloe, és 
lelkesen vigyorogva Zoey-ra meredt.

– Felelek! – felelte Zoey.
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CHLOE, ZOEY ÉS ÉN GYORSKAJÁT ZABÁLUNK 
ÉS FELELSZ VAGY MERSZET JÁTSZUNK

– Hadd én! Hadd én! – visította Chloe. – ANNYIRA 
romantikus kérdésem van, ráadásul a KEDVENC 

Nápolyi
fagyi
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könyvemből! Oké, kit csókolnál meg, a Fantasztikus 
Firkafaszit, vagy Hunk Finnt?

– Hát ez könnyű – vihogta Zoey. – Hunk Finnt. Olyan 
érzékeny művésztípus és hipercuki.

– Igen, de a Fantasztikus Firkafaszi meg annyira… 
rettenetesen… jóképű és olyan nagyon… firkás – 
lelkendezett Chloe.

Majdnem a torkomon akadt a pizza.

Tudom én, hogy a barátnőm reménytelenül romantikus, 
és totál imádom. De néha azon morfondírozom, hogy a 
FOGSORA ragyogóbb, mint az ESZE.

Ráizgulni egy firkafaszira… GÁZ!

De tényleg, egyáltalán van ilyen SZÓ???

Ha nekem kellene meghatároznom a tökéletes férfit, 
akkor az KEDVES, HUMOROS, és imádnivalóan CUKI 
lenne (pont mint az a srác, akibe bele vagyok esve… 
tudjátok, Brandon)…
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ÉN, AMINT ÉPPEN ÖSSZEKEVEREM AZ 
ÁLOMPASI ÖSSZETEVŐIT

KEDVESSÉG CUKISÁG
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– Te jössz, Nikki – mondta Zoey és felém fordult. – 
Felelsz vagy mersz?

– Hadd én! Hadd én! – kiáltott Chloe.

Gonosz vigyorral az ábrázatán súgott valamit Zoey 
fülébe.

Zoey szeme nagyra tágult, mint egy csészealj. 
– JUJJJ, Chloe! Nikki BELEHAL, ha ezt megkérdezed 
tőle! – visongott és vihogott egyszerre.

Fintorogni kezdtem, és idegesen az ajkamba  
haraptam.

Vicces és izgi kitalált pasiról elmondani az igazat. 

De egy IGAZIról totál CIKI lehet.

Ráadásul van EGY fiú, akiről KÜLÖNÖSKÉPPEN nem 
akarok beszélni, már ha értitek.

Ami nem hagyott számomra más választást, mint…
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– MEREK! Még egyikőtök sem volt elég bátor ezt 
választani, akkor majd én! Ne kíméljetek! – mondtam 
kihívón Zoey-nak. 

Zoey az állán dobolva elmerült a gondolataiban. 

Aztán ravaszul elvigyorodott. – BIZTOS vagy ebben, 
Nikki? KÖNNYEBB lenne, ha egy kérdésre válaszolnál.

– Vagy NEM! – okoskodott Chloey.

– Igen, biztos vagyok benne. MEREK! – kiáltottam. – 
Gyerünk!

Néha tényleg azt kívánom, bár gyorsabban működne az 
agyam, mint a mocskos nagy pofám.

Mert azért az elég nyilvánvaló volt, hogy Chloe és  
Zoey valamiféle gonoszul zseniális ötlettel fognak 
előállni. 

De KIZÁRT dolog, hogy önként KIDUMÁLJAM 
Brandont egy játék során. 
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Csak aztán meghallottam Zoey-tól, hogy mit is kell 
mermen…

OKÉ, AKKOR MERD! FOGADJUNK, HOGY NEM 
MERSZ ÁTMENNI MACKENZIE-ÉKHEZ ÉS 
VÉCÉPAPÍRT SZÉTGURIGATNI A HÁZBAN!
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Meghökkenve bámultam Zoey-ra. Nem hittem a fülemnek.

– JUJJ!!! – kiáltotta Chloe. – Az nagyon veszélyes és 
izgi… és tökre a LEGESLEGJOBB ötlet! MUSZÁJ 
megcsinálnod, Nikki!

Kivert a hideg veríték. 

– Hááát… nem is tudom, csajok – dadogtam. – De mi van, 
ha elkapnak? Nagyon nagy bajba kerülhetek! Szerintem én 
ehhez túl… PARÁS CSIRKE vagyok! Bocs, hogy elrontom 
a mulatságot.

– Ne keseredj el, Nikki! Tudom, hogy szuperőrült az 
ötlet! Csak a CMN-ek (cuki, menő, népszerű) vállalnak 
be ilyet. Chloe és én is parás csirkék vagyunk – ismerte el 
Zoey. 

– NANÁ, hogy így van! Csip-csip-csip-csííííííp!!! – 
csipogott Chloe.

Szerintem Chloe és Zoey csak azért mondták, hogy ÉN 
jobban érezzem magam, hogy NEM vállalom a kihívást. 
A LEGESLEGJOBB barátnők!
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KFC KOMMANDÓ

Hogy kidolgozzuk magunkból az ideget, kilenc percen 
keresztül énekelgettük a „Csiripelő madarak” kezdetű 
nótát…

Utána csak ültünk, egymásra meredtünk, és azt kívántuk, 
bár lenne az életünk egy kicsivel – nem is tudom –… 
IZGALMASABB, vagy ilyesmi.

Furcsa volt, mert minél többet gondoltam MacKenzie 
rengeteg szemétkedésére, annál jobban FELHÚZTAM 
magam. 

ÉN
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Van egy bizonyos szint, aminél több nyilvános 
megszégyenítést, gonosz csúfolódást, rosszindulatú 
pletykát, kíméletlen szabotázst és undok hátbaszúrást 
egy csaj sem tud elviselni. 

Tökre elegem lett azokból, akik mindent megtettek 
azért, hogy megnyomorítsák az életemet.

Azokból a sznob, sekélyes, gonosz lányokból, mint… hát… 
MACKENZIE HOLLISTER!!

Ha azt mondom, hogy undok, az meg sem közelíti a 
valóságot. Az a csaj egy DOBERMANN szájfénnyel  
és márkás farmerben. És valami miatt GYŰLÖL!

Az, hogy MacKenzie-nek fel kellene takarítania néhány 
guriga vécépapírt, semmi ahhoz képest, amit ő művelt 
VELÜNK.

Másokat is megbántott. Brandon majdnem Floridába 
költözött MIATTA.

– Tudjátok mit, csajok? MÉG mindig nagyon dühös 
vagyok amiatt, hogy MacKenzie bezárt bennünket 
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abba a szertárba a „Karácsony a jégen” műsor előtt – 
füstölögtem. 

ÉN, CHLOE ÉS ZOEY,  
AMINT ÉPPEN NEM VAGYUNK CUKIK,  

MITUÁN BEZÁRTAK BENNÜNKET ABBA  
A SZERTÁRBA HÁROM HOSSZÚ ÉVRE

ÉN
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– Igen! Ha rajta múlna, még most is ott ülnénk 
– zúgolódott Chloe. – Amíg meg nem találják a 
csontvázunkat!

– Igazad van! Az volt az utolsó csepp a pohárban! 
Meggondoltam magam a kihívással kapcsolatban. 
Megcsinálom! De csak akkor, ha velem jöttök – 
hirdettem ki.

– Veled vagyunk, csajszi! – mondta Zoey. – Ez nem 
kihívás többé! Hanem BOSSZÚ! Hozom a vécépapírt.

Most tehát itt ülök Zoey fürdőszobájában, és írom a 
naplóba a történteket. 

Ahelyett, hogy rátérnénk a pizsamaparti pizsamás 
részére, titokban a Nagy Vécépapír Kalandot 
tervezgetjük.

A jó hír az, hogy Beképzelt Kisasszony (vagyis 
MacKenzie) VÉGRE megkapja a magáét! ƒ

A ROSSZ hír pedig az, hogy ha a szüleim megtudják, 
HALOTT vagyok. 



TeTszik?
Mi is nagyon szereTjük.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
Élvezd MihaMarabb!

MosT 
kedvezMénnyel 

lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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http://konyvmolykepzo.hu/products-page/bibor-pottyos-konyvek/rachel-renee-russell-egy-zizi-naploja-5-egy-nem-tul-okos-okostobias-mesei-6736?ap_id=KMR
http://konyvmolykepzo.hu/products-page/bibor-pottyos-konyvek/rachel-renee-russell-egy-zizi-naploja-5-egy-nem-tul-okos-okostobias-mesei-6736?ap_id=KMR
http://konyvmolykepzo.hu/products-page/bibor-pottyos-konyvek/rachel-renee-russell-egy-zizi-naploja-5-egy-nem-tul-okos-okostobias-mesei-6736?ap_id=KMR
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Komolyan nem hiszem el, hogy még csak harminchét perc 
telt el az új évből, és máris BAJBAN vagyok.

Egy dolog világos.

Az idei év SOKKKKKKKAL drámaibb lesz, 
mint a tavalyi.

∆ !!




