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Tízéves kortól ajánljuk!

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

JUJ!
Mit 
olvasol?!

Egy szuper 
jó könyvet
a tündér
mesékrol. 

Hmm... arra a bibircsó
kos vén banyára, aki 

seprunyélrol riogatja 
a gyerekeket.

Na, kire emlékeztetlek? 
Hamupipokére, 

Csipkerózsikára, Rapunzelre
vagy Hófehérkére?
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Zizis rajongóimnak  
a világ a minden részén – kövessétek  

az álmaitokat, hogy boldogan élhessetek,  
amíg meg nem haltok!
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A jóságos Északi 
Boszorkány háza

A Szívkirálynő 
kastélya

A gonosz Nyugati 
Boszorkány háza

Varázslatos 
királyság

A mumpicok 
falva
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A Bolond Kalapos 
uzsonnázója

Varázslatos 
királyság

A nagymama 
háza

A zsiványok 
erdeje

A három 
medve 
háza

Tündérmeseország
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ÁPRILIS 1., KEDD
ELKÉSEK! ELKÉSEK! – 7:22 van!

ÁÁÁÁÁÁÁ ∆ !!
(Én ordítok az idegességtől!)

Nem hiszem el, hogy elaludtam! MEGINT! Valószínűleg  
az iskolából is elkések! MIÉRT?! Mert az elkényeztetett 
kishúgom, Brianna, beosont a szobámba, és ellopta az 
ébresztőórámat!

Azért kell neki, hogy extra korán felkelhessen, és 
elkészíthesse a mogyoróvajas-lekváros-csemegeuborkás 
szendvicsét ebédre. IGEN! CSEMEGEUBORKÁT is  
tesz bele!

Nem tudom, mi UNDORÍTÓBB, Brianna vagy az 
undormányos szendvicsei!

Mindegy, három percem maradt tusolni, hajat mosni, 
megfésülködni, felöltözni, bepakolni, reggelizni, szájfényt 
feltenni és ELINDULNI!

Így kezdődött ez a ROHADT nap…
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ÉN

A HIÁNYZÓ 
ÉBRESZTŐÓRA
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JAJ, NE!!! ELKÉSEK!

Szép 
álmokat!

Szép 

álmokat!
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Szép álmokat!

Szép
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*RRRRR!!*
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HOPP!
HOPP!
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JUJ!! Két perc, tizenkilenc másodperc alatt 
felöltöztem! Ez lehet az ÚJ elkésem-az-iskolából 
világrekord!

A vadonatúj, menő, rojtos pulóverem mellett döntöttem! 
KÉT egész hónapig gyűjtögettem a pénzecskémet, hogy 
megvehessem az ÉDES 16 ÉVES-ben, ami egy tiniknek 
való, trendi bolt a plázában. 

Ha visszagondolok a reggelemre, volt benne JÓ HÍR is, meg 
ROSSZ HÍR is.

A JÓ…?

A nap annyira SZÖRNYEN kezdődött, hogy tuti 
BIZTOS voltam abban, hogy ennél ROSSZABB nyilván 
NEM lehet ƒ!

A ROSSZ HÍR…?

TOTÁL tévedtem a JÓ HÍRREL kapcsolatban!

∆ !!
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REGGELICSATA – 7:25

JUJ!! Olyan DÜHÖS voltam Briannára az ébresztőóra-
lopás miatt, hogy a fülemen kellett volna kiengednem a 
GŐZT!!…

A legszívesebben összecsomagoltam volna és elpostáztam 
volna a Bonbonhercegnő-szigetre, hogy ott szedegesse 
fel azoknak a cuki kis egyszarvúbébiknek a kakiját, akiket 
úgy szeret. 

– Brianna! Már megint elvetted az órámat? – 
ordítottam. – Ha ELKÉSEK az iskolából, a TE hibád 
lesz!

GRRRRR!!
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– Nem én vettem el az órádat, hanem Penelope 
kisasszony! Szerinte minden perc alvásra szükséged 
van, hogy SZÉP legyél. Néztél tükörbe mostanában? – 
kérdezte Brianna, és kiöltötte rám a nyelvét.

– Penelope kisasszony úgy GONDOLJA, hogy többet 
kellene aludnom?! Bocsi, Brianna, de Penelope kisasszony 
NEM tud gondolkodni. Nincs AGYA! Kesztyűbáb! – 
válaszoltam neki.

– Neki is VAN agya! – kiáltotta Brianna. – Azt 
mondja, ő járhat bábiskolába, ahol okosodik, de NEKED 
jelentkezned kellene abba a tévéműsorba, a RONDA 
FEJEK CSERÉJÉBE!

Hát. Ezt. NEM. Hiszem. El. ∆ !! Brianna milyen 
SZEMÉTSÉGET állított rólam már. Az ő fejét kell 
lecserélni! Mert fogok egy filctollat, és bajuszt rajzolok 
rá! MAJD akkor meglátjuk, kinek a FEJE szorul cserére, 
az ÖVÉ, vagy az ENYÉM!

Na szóval, Brianna ott ült a konyhaasztalnál, és a 
mogyoróvajas-lekváros-csemegeuborkás, undormányos 
szendvicsét kenegette…
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ƒ

BRIANNA, AMINT AZ  
UNDORÍTÓ SZENDVICSEIT GYÁRTJA!

Fe
h
ér

 
ke

n
yé

r

Lek- 
várMogyoró- 

vaj

 Bo
nbo

n-
 

her
ceg

nő



22

– Csináljak egyet neked is, Nikki? Nagyon fincsi, 
LÁTOD? – kérdezte Brianna, és az orrom elé dugta a 
szendvicsét.

Hátrahőköltem attól a csöpögő, nyálkás izétől…
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FÚJ! A SZAGA még annál is rosszabb volt, mint ahogyan 
kinézett. Úgy bűzlött, mint a mogyoróvaj, a lekvár és 
hát… a megsavanyodott uborkalé ∆ !

– Ööö… kösz, de nem – motyogtam, és a hányingerrel 
küszködtem.

– Ugyan már! Csak egy harapás! – mondta Brianna, és 
meglengette a szendvicset az orrom előtt. – IMÁDNI 
fogod!

– Nem, Brianna! Nem is vagyok már éhes! Egyetlen 
pillantás a szendvicsedre ELÉG volt ahhoz, hogy teljesen 
elmenjen az étvágyam!

– Tutira? Pedig őrülten fincsi! – vihogta.

Csak a szememet forgattam a kiscsajra.

A NEM szó melyik betűje nem világos a számára?!

A legszívesebben visítottam volna, hogy: Bocs, Brianna, 
de…
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Nem eszem meg KUTYÁVAL sem!
Nem eszem meg BÉKÁVAL sem!

Nem eszem meg MACSKÁVAL sem!
Nem eszem meg PATKÁNNYAL sem!

Nem eszem meg a SZOBÁMBAN sem.
A BUSZON sem. A HOLDON sem!

Nem eszem meg ÉSZAKON! De még DÉLEN se!
Majd elhánytam magam TŐLE!

Válogatok? MEGLEHET!
Utálom a SZENDVICSED! ∆ !!

Na szóval, Brianna kivett egy dobozos üdítőt a hűtőből, 
én meg összeszedtem a cuccomat, és már léptem volna 
ki az ajtón, amikor rám támadt, mint egy feldühödött, 
copfos rinocéroszgyerek.

MEGVÁDOLT, hogy elloptam a szendvicsét!

Elkezdtünk ordítozni egymással…
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BRIANNA, AMINT MEGVÁDOL, HOGY ELCSÓRTAM 
A GUSZTUSTALAN SZENDVICSÉT!!

ADD VISSZA  
A SZENDVI-

CSEMET,  
NIKKI!!

NEM  
LOPTAM EL A 

GÁNY SZENDVI-
CSEDET!!



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/konyv/kylie-scott-play-futam-stage-dive-2-7315
http://konyvmolykepzo.hu/products-page/bibor-pottyos-konyvek/rachel-renee-russell-egy-zizi-naploja-8-mesek-a-cseppet-sem-meses-meseorszagbol-7497?ap_id=KMR
http://konyvmolykepzo.hu/products-page/bibor-pottyos-konyvek/rachel-renee-russell-egy-zizi-naploja-8-mesek-a-cseppet-sem-meses-meseorszagbol-7497?ap_id=KMR
http://konyvmolykepzo.hu/products-page/bibor-pottyos-konyvek/rachel-renee-russell-egy-zizi-naploja-8-mesek-a-cseppet-sem-meses-meseorszagbol-7497?ap_id=KMR
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– Nincs meg a szendvicsem! TE tetted el!

– Brianna! A LEGNAGYOBB ellenségemnek sem adnám 
oda azt a szendvicset!

A legnagyobb ellenség alatt pedig… tudjátok, kit 
értettem…

MACKENZIE HOLLISTERT! ∆ !!

Bár, ha belegondolok, ŐT azért megkínálnám a 
szendviccsel.

A LEGSZÍVESEBBEN lenyomnám a torkán!

VICCELTEM! ∆
NEM IS ∆ !!

De tényleg, csak vicceltem ∆ !

Igyekszem barátságos lenni és MINDENKIVEL jól kijönni a 
sulimban. De valami miatt MacKenzie KI NEM ÁLLHAT!!




