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Tízéves kortól ajánljuk.

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

JUJ! Nikki!
Mi történt?!

Ööö… 
koriztam.

Fogalmam sincs, 
mit csinálok rosszul!

Mi lenne, ha nem a fenekeden, 
hanem a korcsolyád élén 
csúsznál végig a jégen?
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Erin lányomnak,
az igazi, kissé bizonytalan Zizinek,

aki merész, okos és gyönyörű
Zizivé érett
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Minden Zizi-rajongónak köszönöm, hogy szívetekbe 
fogadtátok a könyveket. Nélkületek Nikki Maxwell 
sem létezne. Hogy miért? Mert TI tulajdonképpen 
Ő vagytok! Maradjatok meg olyannak, amilyenek 
vagytok, ZIZIségetek ragyogjon át mindenen!

Köszönet Lieasa Abrams Mignognának, fantasztikus 
szerkesztőmnek, akivel olyan inspiráló és akkora poén 
együtt dolgozni, hogy még mindig csipkednem kell magam, 
hogy elhiggyem, nem álmodom. Ugyanolyan Zizi vagy, mint 
Nikki Maxwell, és a te pasid (illetve immár férjed) is egy 
jóképű fotós! Te, álmaim szerkesztője, te!

Lisa, szupertehetséges művészeti vezetőm fáradhatatlanul 
dolgozik a könyvek sikerén, és annyira ismer minden egyes 
szereplőt, hogy ő szól NEKEM, ha MacKenzie-nek rosszul 
áll egy haja szála is. Egészen elképesztő!

Mara Anastas, Paul Chrochton, Carolyn Swerdloff, 
Matt Pantoliano, Katherine Devendorf, Alyson Heller 



8

és mindenki más az Aladdin/Simon & Schusternél: 
köszönöm, hogy keményen és hittel dolgoztatok a 
könyvsorozat sikerén, a sztratoszférába emelve azt.
Daniel Lazar, az én édes, dolgos ügynököm a Writers 
House-nál, köszönöm, hogy véredet és életedet adod a 
könyvekért. Nélküled nem ment volna. Köszönöm, hogy 
a legelvetemültebb ötleteimet is támogatod. Igazán 
nagyon kedves barát vagy.

Külön köszönet Stephen Barrnak a How to Dork Your 
Diary könyvnél nyújtott segítségéért és a viccekért. 
Torie Dohertynek pedig, hogy mindent mederben 
tartott és az izgalmas e-mailjeiért.

Maja Nikolic, Cecilia de la Campa és Angharad Kowal, 
a nemzetközi jogokért felelős munkatársak a Writers 
House-nál, köszönöm, hogy a Zizi-naplókat a világ 
minden szegletébe eljuttattátok. 

Nikki Russell, szupertehetséges művészeti asszisztensem, 
és Erin Russell, szupertehetséges íróasszisztensem: 
JAJ! Hol is kezdjem? Olyan boldog vagyok, hogy az 
édesanyátok lehetek, áldás vagytok az életemben. 
Köszönöm, hogy segítetek életre kelteni a sorozatot. 
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Ti vagytok az igazi Zizik, akik a könyveket inspirálták, és 
inspirálják a mai napig! ANNYIRA szeretlek benneteket!

Sydney James, Cori James, Presli James, Arianna 
Robinson, Mikayla Robinson, drága unokahúgaim: 
köszönet a brutális kritikákért, és hogy fizetségül 
beéritek egy kis shoppinggal és sajtos sült krumplival  
a plázában. 
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DECEMBER 1., VASÁRNAP

JAAAAAAAAAAAJ!!!
Még életemben nem voltam ilyen CIKIS helyzetben!!!

Ráadásul most még csak NEM is az a sznob, szájfényfüggő 
ellenségem, MacKenzie Hollister tehet róla.

Elképzelni sem tudom, hogyan alázhatott meg ennyire a 
saját húgom, Brianna.

Kora délután kezdődött minden, amikor észrevettem, 
hogy a hajam zsírosabb, mint egy extra adag sült krumpli 
a menüben. Vagy tusolnom kellett, de nagyon gyorsan, 
vagy fejet cserélnem. NEM hazudok. 

Alig egy perce álltam a tus alatt, amikor VALAKI őrült 
módon elkezdett dörömbölni a fürdőszoba ajtaján. 
Idegesen kipislogtam a tus alól: – Mi a fene…??!!

– Még mennyi ideig akarod LEFOGLALNI a 
fürdőszobát? – ordította Brianna. – NIKKI…?!
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BANG! BANG! BANG!

– Brianna, fejezd ezt be, tusolok!

BANG!! 

BANG!! 

BANG!! ?!
ÉN
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– De szerintem bent felejtettem a babámat. Ő és 
Penelope kisasszony medencés bulit rendeztek és…

– MI VAN??!! Bocs, Brianna! Milyen meleg cés bulit 
akarsz?

– NEM! Mondom MEDENCÉS BULIT! Be kell mennem 
a babámért!

– NEM tudok most ajtót nyitni. TŰNJ EL!

– De Nikki, vécére kell mennem. NAGYON kell!

– Menj a lenti vécébe akkor!

– De a babám nem ott van!

– Bocs, de most nem jöhetsz be a babádért! Várd meg, 
amíg végzek a zuhanyozással!

Sajnos, egy perccel később…

– Nyisd ki az ajtót, fel kell venned a telefont!
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NIKKI, NYISD KI AZ AJTÓT! VALAKI 
HÍV TELEFONON! NIKKI?!

BANG!BANG!
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BANG! BANG! BANG!

Ez a Brianna azt hiszi, hogy hülye vagyok? NEM 
fogok bedőlni a nyisd-ki-az-ajtót-mert-fontos-
telefonhívásod-van trükknek.

– Ja, persze, Brianna! Bárki is az, mondd meg neki, hogy 
nincs kedvem beszélgetni.

– Ööö… halló! Nikki azt mondja, hogy most nincs kedve 
beszélgetni… Nem tudom… Egy pillanat! Nikki, tudni 
akarja, hogy mikor hívhat vissza!

BANG! BANG! BANG!

– NIKKI??? Az a személy tudni akarja, hogy mikor…

– SOHA! Mondd meg neki, hogy SOHA ne hívjon vissza! 
És hogy ami engem illet, akár MEG IS DÖGÖLHET! 
Én csak ZUHANYOZNI akarok! Brianna, könyörgök, 
HAGYJÁL MÁR BÉKÉN!!!

– Halló… Nikki azt üzeni, hogy soha ne hívja vissza. És 
hogy dögöljön meg! Aha… És hogy miért…??!
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Ekkor ötlött az eszembe, hogy mi van, ha tényleg van 
valaki a vonalban. De KI? Engem szinte soha senki nem 
szokott felhívni.

– Azért, mert HOZZÁÉRTÉL EGY LÁNYHOZ! 
Pont azért!

Brianna úgy röhögött, mint egy elmebeteg bohóc.

Kicsit aggódni kezdtem, mert ez a sértés ismerősen 
csengett... Pontosan ugyanezt mondta tegnap valakinek. 
De az ki van zárva, hogy AZ a személy ENGEM 
bármikor is felhívjon telefonon.

Hirtelen egyszerre tört rám a rosszullét és a pánik, és 
a szám sikolyra nyílott, hogy NEEEEEEEEEEEE!!!

Felkaptam egy törülközőt, és csuromvizesen, talpig 
szappanhabosan kicaplattam a fürdőszobából.

– Jól van, Brianna – suttogtam ordítva. – ADD. IDE. 
A. TELEFONT. 
MOST!
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De Brianna kinyújtotta 
a nyelvét, és tovább 
hablatyolt a telefonba, 
mintha valami ovistársával 
értekezne.

NEM hittem el, hogy Brianna a legszemélyesebb 
dolgaimat is kifecsegi! Hogy MERÉSZELI? – Brianna, 
add ide azt a telefont, különben…

– Kérd úgy, hogy légyszi, légyszi, légyszi!

– Jó. Add ide a telefont, légyszi, légyszi, légyszi!

Nikki MINDIG lefoglalja a 
fürdőszobát! Még anya is 
kiabál vele, mert olyan 
rendetlen! Amikor 
reggel felkel, tök 
ijesztően néz ki. 
Mert szőrös a lába, 
és beleszárad a csipa 
a szemébe!
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– Nem! Majd ha piros hó esik! – Aztán az a gonosz 
kis törpe MEGINT kinyújtotta a nyelvét, és tovább 
hablatyolt.

– Na szóval, a barátnőm, Miss Penelope elcsórta Nikki 
új parfümjét. Nagyon tetszett neki az illata, bár orra 
nincs is. Egy csomó dologra ráfújtuk, hogy illatozzanak. 
A lábamra, a szemeteskukára a garázsban, a döglött 
mókusra Mrs. Wallabanger hátsó kertjében…

Nem elég, hogy lenyúlta a telefonomat, de a Vagány 
Vanda parfümömet is elfújkálja? MEGFOJTOM!

– Add ide azt a TELEFONT, te kis DÖG! – 
sziszegtem.

De csak annyit mondott, hogy „Azért sem!”, és elszaladt.

ÉLETveszélyes volt Briannát kergetni!

JAJJJ! Megcsúsztam, és majdnem lebucskáztam a lépcsőn, 
egyenesen a konyhába. A szőnyeg miatt biztosan elsőfokú 
égési sérüléseket szereztem volna! JUJJ!! A gondolattól is 
sajogni kezdett minden porcikám. 
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Végül sikerült Briannát sarokba szorítanom, és már éppen 
lefogtam volna, amikor ledobta a telefont, és sikoltva 
végigrohant a folyosón: – Segítség! Segítség! Életre 
kelt a zuhanyzóban egy penészfolt, kezet és lábat 

BRIANNA!!

HALLÓ?
HALLÓ!
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növesztett, és most meg akar engem is PENÉSZELNI! 
Hívjátok a rendőrséget!

Felkaptam a telefont, és 
igyekeztem nagyon lazán 
beleszólni, mint aki nem is…

1.  törülközőbe csavarva 
álldogál

2. csuromvizesen ÉS

3.  annyi szappanhab van 
rajta, amennyivel egy 
csapatnyi koszos lámát 
is le lehetne dörgölni

– ÖÖÖ… HALLÓÓÓ?

– Nikki? Mizu? Én vagyok az, Brandon!

NEM hittem a fülemnek. Most fordult elő ELŐSZÖR, 
hogy a szerelmem felhívott telefonon. Azt hittem, ott 
helyben infarktust kapok.
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– Szia, Brandon! Annyira sajnálom. A kishúgom volt az. 
Mindig a legnagyobb őrültségekkel áll elő. Tényleg.

– Semmi gáz. Csak azért telefonálok, mert… januárban 
lesz a szülinapi bulim, meghívnék néhány barátot. 
Szeretném, ha te, Chloe és Zoey is eljönnétek.

És itt elájultam. MAJDNEM elájultam.

– Hát, izé… Én… tartanád egy pillanatig? Valamit meg 
kell néznem.

– Persze. Visszahívjalak?
– Nem kell. Egy perc az egész.

Óvatosan letakartam a telefont a kezemmel, és hatalmas 
HVSZ-ben, azaz

HULLÁMVASÚT SZINDRÓMÁBAN törtem ki!

Na jó, lehet, hogy túlreagáltam a dolgot.

Brandon végül is nem randira hívott. Bárcsak arra hívott 
volna!
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Amikor befejeztük a beszélgetést, jó nagyot csíptem 
a karomba, hogy elhiggyem, nem álmodom. JUJJ!!! Igen, 
ébren voltam! Ami azt jelenti, hogy CHLOE, ZOEY ÉS 
ÉN MEGYÜNK BRANDON BULIJÁRA!!! ∞

Nagy durranás lesz! Alig várom!

Főleg, miután én vagyok a legnagyobb Zizi a suliban, és 
ezért szinte SOHA nem szoktak meghívni a bulikra.

JUHÉÉÉ!!!!
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ÚRISTEN! A LEGSZÖRNYŰBB 
GONDOLAT JUTOTT 
ESZEMBE… ∆ !!!
Miután beszélt Briannával, Brandon azt gondolja,  
hogy egy 

SZŐRÖS LÁBÚ…
CSIPÁS…
SZÖRNYETEG
vagyok!!!!

Miért is akarna velem lógni?

KIZÁRT dolog, hogy elmenjek Brandon bulijára.

Most azonnal visszahívom és elmondom neki, hogy nem 
mehetek.
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ÁÁÁ! Totál elfelejtettem! MÉG a zuhanyozással sem 
végeztem. Majd utána felhívom.

Aztán pedig belemászok egy nagyon mély lyukba… és 
BELEHALOK A SZÉGYENBE!

∆ !
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DECEMBER 2., HÉTFŐ

Totál félek attól, hogy összefutok Brandonnal a suliban. 

Alig hiszem el, hogy két napja még együtt  
szerepeltünk az iskola tehetségkutatóján a  
bandánkkal, a Zizzerekkel (vagyis a Még Nem  
Vagyunk Biztosak Benne zenekarral). Igen, tudom,  
hülye név, de hosszú.

Még dobleckéket is adott nekem. Úgy tűnt, hogy VÉGRE 
jó barátok lehetünk.

De aztán Brianna, az a Dög MINDENT elrontott!

Már az is meglepő, hogy Brandon egyáltalán meghívott  
a bulira. Biztosan csak azért tette, mert megsajnált.

Tesiórán meg akartam ezt dumálni Chloe-val és Zoey-
val, de nem adódott rá alkalom. Főleg azért nem,  
mert az egész osztály azokkal a helyes, a Karácsony 
a jégen műsort reklámozó, INGYENES pólókkal volt 
elfoglalva. 



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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De miután a tesitanár majdnem kilyukasztotta a 
dobhártyámat, semmi mást nem szerettem volna, csak 
hogy NYELJE már le azt a rohadt sípot!
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FÜÜÜÜTTYY!!!




