Nikki Maxwell nem csak új iskolát,
de új életet is akar kezdeni.
Itt a remek alkalom, hogy katasztrofális múltját maga mögött hagyva
vagány, népszerű és menő csajként újjászülethessen.
Csakhogy Nikki az a fajta lány, aki ebédnél magára önti a spagettit,
minden csínytevésével lebukik, Halloweenre patkánynak öltözik,
és az apja teherautójának tetején egy gigantikus műanyag csótány ül.
Már az első napokban magára haragítja
az iskola üdvöskéjét, MacKenzie-t,
aki aztán ádáz ellensége lesz. Ráadásul beleszeret
a jóképű Brandonba, aki látszólag észre sem veszi.
Nikki életében nincsenek unalmas percek,
és az éles nyelvű tini most megengedi,
hogy belekukkants a naplójába!
Tízéves kortól ajánljuk
2 299 Ft
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SZIGORÚAN TITKOS NAPLÓJA

Aki megtalálja és visszajuttatja nekem,
jutalmat kap!

(BELENÉZNI TILOS! L)

Rachel Renée Russell hivatását tekintve

ügyész, de szívesebben ír tinédzsereknek szóló könyveket,
mint fogalmaz jogi dokumentumokat. (Elsősorban azért,
mert a könyvek jóval viccesebbek a jogi dokumentumoknál,
másodsorban pedig azért, mert pizsamában és nyuszis
mamuszban nem engednék be a bíróságra.)
Szabadidejében két kislányt nevel, és már alig várta,
hogy mesélhessen róluk. Emellett lila virágokat termeszt,
és imád teljesen haszontalan kézműves dolgokat
előállítani. (Például mikrohullámú sütőt nyalókapálcikából,
ragasztóból és csillámporból.) Rachel Virginia állam
északi részén él egy totálisan elkényeztetett yorkie
társaságában, aki naponta azzal terrorizálja az írónőt,
hogy felmászik az írószekrény tetejére, és kitömött
állatokkal hajigálja, miközben az dolgozna. Ja, és igen,
Rachel azt állítja magáról, hogy tök zizi.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki közreműködött
abban, hogy az álmom valósággá váljon:
Liesa Abramsnak, szenzációs szerkesztőmnek, aki lelkesen
támogatta a projektet, és úgy szerette, mint én.
Lisa Vegának, a legszuperebb művészeti vezetőnek, akinek
sasszeme mindent észrevesz, és végtelen a türelme.
Daniel Lazarnak a Writers House-nál, az én csodálatos
ügynökömnek, aki SOSEM alszik. Köszönöm, hogy már
akkor felismerted a könyvben rejlő lehetőségeket, amikor
még csak ötvenoldalnyi nyammogást tudtam bemutatni
egy furcsa kislányról és az ő tündér-keresztmamájáról.
Köszönet Maja Nikolicnak, Cecilia de la Campának és
Angharad Kowalnak is a Writers House-nál, akik a
nemzetközi kiadásokkal foglalkoznak.
Nikki Russellnek és Leisl Adamsnek, tehetséges
asszisztenseimnek, akik segítsége nélkül nem tudtam volna
tartani a határidőket.
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Doris Edwardsnak, édesanyámnak, aki tűzön-vízen át
kitartott mellettem, és akkor is azt mondta, hogy
vicces, amit írok, amikor valószínűleg nem volt az.
A lányaimnak, Erin és Nikki Russellnek, a szeretetükért
és a támogatásukért.
Arianna Robinsonnak, Mikayla Robinsonnak és Sydney
Jamesnek, tinédzser unokahúgaimnak, mert ők a
legédesebb, legaranyosabb és legbrutálisabb kritikusok,
akikről egy író álmodhat.

6

AUGUSZTUS 31., SZOMBAT
Néha azt gondolom, hogy anyának ELMENTEK
OTTHONRÓL. Aztán vannak olyan napok, amikor
biztosan tudom.
Mint például ma.
A dráma már reggel elkezdődött, amikor megkérdeztem
tőle, hogy kaphatnék-e egy olyan szuper iPhone-t,
amelyiken mindent lehet csinálni. Ez szerintem ugyanis
létszükséglet, talán csak az oxigén fontosabb nála.
Idén egy új magánsuliba járok. Hogy nyerhetném el méltó
helyem a CMN (Cuki, Menő, Népszerű) csajok között, ha
nem egy menő, vadiúj telefonnal villogok?
Tavaly szerintem én voltam az EGYETLEN az EGÉSZ
felsőben, akinek NEM volt telefonja. L Vettem hát egy
ősrégi, használt, iszonyú olcsó telót a neten.
Kicsit nagyobb volt, mint amit szerettem volna, de úgy
voltam vele, hogy 12.99 dolcsit végül is megér.
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Betettem a telefont a szekrényembe, és elhintettem,
hogy már engem is lehet hívni, várom az �RÜLT JÓ
pletykákat az ÚJ mobilomon! Biztos voltam benne, hogy
a társadalmi életem ezzel meredeken felível, szinte
számoltam
a perceket.
Tökre ideges lettem,
amikor megláttam, hogy
két CMN csaj közeleg a
folyosón, és mindketten a
mobiljukon lógnak.

ÉN

Odajöttek a szekrényemhez, és totál barátságosan
viselkedtek. Mondták, hogy üljek az asztalukhoz az
ebédlőben, én meg... „Na jó... oké...” mondtam. De legbelül
ujjongtam az örömtől, magamban eljártam Snoopy
örömtáncát.
Aztán nem is értettem, hogy mi van. Azt mondták, hogy
hallottak a 600 dolcsis, új, őrült jó designer telómról, és
mindenki (beleértve a többi CMN-t is) alig várja, hogy
láthassa.
8

Már éppen el akartam magyarázni nekik, hogy nem
az ÚJ pletykákat akarom hallani az �RÜLT JÓ
telefonomon, hanem az �RÜLT JÓ pletykákat az ÚJ
telefonomon, de erre nem kerülhetett sor, mert a
telóm sajna csörögni kezdett. Irtó hülye hangerővel.
Próbáltam én úgy tenni, mint aki nem hallja, de mind a
két CMN rám meredt:
– Mi van, nem veszed
fel?!
Hát, nyilván nem
akartam felvenni,
mert volt egy sanda
gyanúm, hogy kissé
csalódottak lesznek, ha
meglátják.
Szóval csak álltam ott bénán, és imádkoztam, hogy
hallgasson már el, de nem. Hamarosan az egész folyosó
engem bámult.
Végül megadtam magam, föltéptem a szekrényt, és
fölvettem a telefont. Főleg, hogy HALLGASSON
VÉGRE EL!
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– Halló! Izé... bocsi. Téves
hívás – mondtam.

FÚJ!

Telefonfülke

És amikor megfordultam,
láttam, hogy a CMN
csajok a fülüket befogva,
sikoltozva rohannak a
folyosón: – Dugulj már
GÁZ!
el! Dugulj már el! –
Feltételeztem, ez azt
jelenti, hogy már NEM is akarják annyira, hogy hozzájuk
üljek, ami azért nagy szívás volt.
A legfontosabb lecke, amit akkor megtanultam, hogy ha
BÉNA a telefonom – vagy ha NINCS telefonom –, az
totálisan tönkreteheti a társadalmi életemet. A celeb
csajok is inkább fotóztatják magukat RUHA, mint telefon
nélkül. Na, ezért nyaggattam anyát az iPhone-ért.
Össze akartam én gyűjteni a saját pénzecskémet rá, de
hát az lehetetlenség. Főleg azért, mert művész vagyok,
és totál RÁKATTANTAM a rajzolásra!
Ha nem rajzolhatok mindennap, MEG�RÜLÖK!
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MINDEN pénzemet rajzfüzetekre, ceruzára, tollra,
rajztáborokra, meg ilyesmire költöm. Olyan CSÓRÓ
vagyok, hogy a McDonald’sban is csak akciós shake-et
tudok venni.
Szóval, amikor anya megjött a vásárlásból egy spéci
ajándékkal a sulikezdésre, nagyjából biztos voltam benne,
hogy tudom, mi az.
Csak mondta és mondta a magáét, hogy az új
magániskolával egy olyan „stresszes” időszak kezdődik,
amikor „a személyiségem is formálódni fog”, és hogy úgy
fogok leginkább „megbirkózni” ezzel az egésszel,
ha „megosztom a gondolataimat és az érzéseimet”.
Én meg totál

EKSZTÁZISBA

estem, mert az érzéseimet és a gondolataimat nyilván
legjobban egy

ÚJ MOBILLAL

tudom megosztani!
Hát nem? J
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Onnantól kezdve oda se figyeltem arra, hogy anya mit
mond, mert ÁLMODOZNI kezdtem a legklasszabb
csengőhangokról, zenékről és filmekről, amiket majd
letöltök. ELS�
LÁTÁSRA
BELE FOGOK
SZERETNI EBBE A
TELEFONBA!

De miután anya
végre befejezte
a szentbeszédet, szélesen
elmosolyodott, megölelt, és a
kezembe nyomott egy KÖNYVET.
Kinyitottam, és lázasan lapozni
kezdtem, hátha a könyvbe
rejtette a telefont.
Ez nem is volt akkora hülyeség, mert minden reklámban
azt mondták, hogy ez a legvékonyabb modell a piacon.
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De aztán lassan rájöttem, hogy anya NEM vett nekem
mobilt, az a bizonyos spéci ajándék csak egy vacak kis
KÖNYV. L
Ezt nevezem én CSALÓDÁSNAK.
Aztán azt is észrevettem, hogy a könyvben MINDEN
oldal ÜRES.
JAJ, NE MÁR! HOGY TEHETTE?!
Anya két dolgot adott egyszerre: egy NAPLÓT és
visszavonhatatlan bizonyítékot arra, hogy

NEKI ELMENTEK
OTTHONRÓL!!!
Nincs az az ember ebben a században, aki a
legféltettebb érzéseit egy naplóval osztaná meg. MIÉRT
ÉN?!
Ha csak egy-két ember ismeri a TITKAIDAT, akkor vége
a hírnevednek.
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A zaftos
dolgokat fel
kell tenni az
internetre,
BLOGOLNI kell,
hogy MILLIÓK
olvashassák!!!

Üdvözöllek a

BLOGOMON!
IGAZ VALLOMÁSOK!
ZAFTOS PLETYKÁK!
SÖTÉT TITKOK!

Csak a TÖK ZIZI
csajok ÍRNAK egy
FÜZETBE!
Ez a legeslegrosszabb ajándék, amit valaha kaptam!
Legszívesebben torkomszakadtából ordítottam volna:

– Anya, nekem
nem kell egy
HÜLYE
napló 288
ÜRES oldallal!
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Ha „meg akarom osztani a gondolataimat és az
érzéseimet” a barátaimmal, akkor egy SAJÁT MOBIL
kell!!!
Várjunk csak! Ó, én ostoba! Mindig elfelejtem. Nincsenek
is barátaim. MÉG. De ez hamar megváltozhat, és fel kell
készülnöm rá. Egy csillogó, vadiúj mobillal!
Addig NEM is írok ebbe a naplóba.

MEG AZUTÁN SE! SOHA!

15

SZEPTEMBER 2., HÉTF�
Na jó. Tudom, hogy azt mondtam, soha többé nem írok
ebbe a naplóba. És akkor ezt komolyan is gondoltam. Nem
vagyok az a fajta lány, aki bekucorodik az ágyába egy
doboz bonbonnal, és nyálasan áradozik az álompasijáról,
az első csókjáról, vagy a parájáról nyifog, mert
kiderült, hogy ő egy apró, franciául beszélő hercegség
HERCEGN�JE, és mellesleg MULTIMILLIOMOS.

EZ ANNYIRA NEM ÉN VAGYOK!
Pedikűr
Designer ruhák

Cuki szokás: a hajamat
tekergetem,
amitől a pasik
Szépség Tökéletes bőr
beindulnak
Manikűr
Ragyogó
haj
Ész

Csokoládé (a szerelmemtől, aki Tökéletes test
odáig van értem)

Izgalmas napló
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Hercegnői korona

AZ ÉLETEM EGY TOTÁLIS CS�D!
Egész nap úgy kóvályogtam az új iskolában, mint egy
kirúzsozott zombi. Senki se vette a fáradságot, hogy
rám köszönjön.

EZ VAGYOK ÉN!

LEGTÖBBSZÖR
LÁTHATATLANNAK ÉRZEM
MAGAM!
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Hogyan is illeszkedhetnék be egy olyan sznob iskolába,
mint a Pompásvölgyi Líceum?! Ahol az ebédlőben
Starbucks kávéház is van!
Bárcsak SOSE kapta volna meg apa azt a rovarirtós
szerződést az iskolától!
Fogják a nyomorult kis ösztöndíjukat, és adják oda
valakinek, aki akarja és rászorul, mert nekem aztán
NEM kell!
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SZEPTEMBER 3., KEDD
Már rég elmúlt éjfél, és kezdek kiakadni, mert még
mindig nem vagyok kész a lecóval. Angol irodalomból
a Szentivánéji álmot adták fel Shakespeare-től.
Kissé meglepett a dolog, nem is tudtam, hogy a fickó
tiniregényeket is írt.
Valami pajkos manóról szól, Puckról, aki megpróbál
összeugrasztani egy szerelmespárt egy elvarázsolt
erdőben.
Aztán jön
valami
szamárfejű
pasas,
rendez egy
tündérbulit, és
összemelegszik
a királynővel.
Nem mondom,
fura ügy!

Buli van!
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Azt kaptuk házinak, hogy válaszoljunk három
esszékérdésre PUCK-ról:
1. Szerinted lehetne-e Puck a darab főhőse? Miért, vagy
miért nem?
2. Hogyan határozza meg Puck személyisége a darab
hangulatát?
3. Használd a fantáziád! Írd vagy rajzold le, hogy
nézhet ki Puck!
Az első két kérdés nem volt nehéz, seperc alatt
válaszoltam is rájuk. A harmadikba viszont beletört
a bicskám.
Halványlila fogalmam sem volt,
hogy nézhetett ki Puck.
De megpróbáltam elképzelni
cuki, hegyes fülekkel, és OLYAN
DÖGÖSNEK, MINT:
NICK JONAS!
20

CORBIN BLEU

JUSTIN TIMBERLAKE

Azt viszont tényleg elképzelni sem tudtam, hogy tudott
egy olyan hülye névvel élni, mint a Puck.
Fogadjunk, hogy a menő srácok a sulijában állandóan
„Pukinak”, „Hukknak”, „Mukknak” vagy ilyesminek csúfolták.

SZEGÉNY PUCK!!! L
Megpróbáltam felmenni arra a Wiki-izé mindentudó
honlapra, ahonnan mindenki mindent lop, hátha találok egy
képet róla.
De nem jutott eszembe a honlap neve, kiguglizni meg
lusta voltam.
21

Kissé meglepett, mikor valaki bekopogott az ajtómon egy
ilyen késői órán, de, gondoltam, csak a hatéves húgom,
Brianna lehet az.
Egy hete kiesett az egyik első foga, és eltemette
a kertben, hátha kinő. FOLYTON ilyen hülyeségeket
csinál.
Anya szerint azért, mert még kicsi. Szerintem
viszont azért, mert annyi IQ-ja sincs, mint egy doboz
zsírkrétának.
Megvicceltem a kiscsajt, hogy a fogtündér összegyűjti
a gyerekek fogát a világ minden tájáról, és azokból
készít protkót az öregeknek.
Mondtam neki, hogy hű, most NAGY bajban van, mert
a fogtündér biztosan meglátta, hogy elásta a fogát
a kertben.
Az volt a legmurisabb az egészben, hogy Brianna
TOTÁL elhitte, amit mondok, és feltúrta anya egész
virágoskertjét, hogy megtalálja a fogat.
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Azóta tökre parázik, hogy éjszaka a fogtündér majd
beoson a szobájába, és kihúzza az ÖSSZES fogát
a protkókhoz.
A poén azonban visszafelé sült el, mert azóta éjszaka
nem hajlandó egyedül pisilni menni, mindig nekem kell
először benéznem a fürdőszobába, hogy nem rejtőzött-e
el a fogtündér a zuhanyfüggöny mögött vagy a
törülközők alatt.
És ha nem vagyok elég gyors, „baleset” történik.
A szőnyegemen.
A KISGHÚGOM,
BRIANNA
DE-DE
MI-MI VAN,
HA
A FOGTÜNDÉR
OTT
LESELKEDIK?
HOPPÁ,
BOCS...

BALESETL
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Sajnos a saját káromon meg kellett tanulnom, hogy a
tévéreklám ellenére a szőnyegtisztító a szagot NEM
távolítja el.
Még szerencse, hogy nem Brianna állt az ajtóban, hanem
APA
a szüleim.
ANYA

Arra sem volt időm, hogy
kiszóljak: „Gyertek be!”,
máris berontottak, mint
rendesen, amit nagyon
utálok, mert végül is ez
az ÉN szobám! És mint
amerikai állampolgárnak,
alkotmányos jogom van
a MAGÁNÉLETHEZ,
amit ők sorozatosan a
sárba tipornak!

Legközelebb, ha a szüleim vagy Brianna benyomul
a szobámba, fel fogok sikítani:

– Hé! Nem akartok mindjárt BEKÖLTÖZNI?
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MAGÁNTERÜLET
BELÉPNI TILOS!

Szóval, az ősöknek eléggé fennakadt a szemük, hogy még
mindig a leckémet írom, és tudni akarták, mi újság az
iskolában.
Nagyon fura volt: már éppen belefogtam volna, hogy
válaszoljak nekik, amikor egyszer csak kiborultam és bőgni
kezdtem.
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OÁÁÁ!
Amitől még rosszabbul éreztem magam.

A szüleim tökre
megdöbbentek,
először rám,
aztán egymásra
meredtek. Végül
anya megölelt,
és azt mondta:
– Szegény kis
bubukám... –

Nem elég, hogy nem vagyok ebbe az iskolába való, még
azt a megaláztatást is el kell viselnem, hogy én vagyok a
világ egyetlen tizennégy évese, akit még mindig bubukának
szólítanak. Apa arca hirtelen felderült.
– Hé, van egy remek ötletem! Tudjuk, hogy
a költözés és az új iskola miatt nagy a nyomás rajtad
mostanában. Szerintem, ha pozitív mondatokat
ragasztgatnánk ki mindenfelé a házban, jobban éreznéd
magad. Nem?
Mire én: – Oké, apa, én viszont EZT gondolom: ennél
HÜLYÉBB ötletet életemben nem hallottam! Mintha
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néhány cetlire firkantott béna mondat megoldhatná,
hogy ne én legyek a legnagyobb LÚZER az egész suliban!
És tudod, mit gondolok még? Hogy annak a cikknek,
amelyik szerint a rovarirtó szerek elpusztítják az
agysejteket is, valószínűleg igaza van!
De ezt csak magamban mondtam, rajtam kívül senki sem
hallotta.
A szüleim továbbra is csak bámultak rám, amitől kezdtem
kiborulni. Aztán egy örökkévalóságnak tűnő perc után
anya elmosolyodott: – Szívem, ne feledd, hogy mi nagyon
szeretünk! Ha szükséged van ránk, ott vagyunk a folyosó
végén!
Azzal visszamentek a hálószobájukba, és még jó ideig
fojtott hangon beszélgettek. Valószínűleg arról, hogy
most utaltassanak be egy elmegyógyintézetbe, vagy ráér
reggel is.
Mivel késő volt, úgy döntöttem, majd egy lyukasórán
fejezem be a puckos feladatot.
Vajon a DILIHÁZBAN is kell leckét írni?
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SZEPTEMBER 4., SZERDA
A Mi a menő? magazin legújabb száma szerint
a boldogság titka a minél több „SZ”:

SZerelem, SZenvedély, SZórakozás,
SZépség, SZexi test,
SZuper SZerkók stb…
De sajnos, ami nekem az „SZ”-ekből kijut, az a SZekrénySZomszédom, MacKenzie Hollister.
� a legnépszerűbb lány a nyolcadikban.

De jó nekem! L
Az első nap éppen keresztülverekedtem magam a
folyosón, hogy a szekrényemhez jussak, miközben majdnem
élve eltapostak, és akkor...
...és akkor, mintegy varázsütésre, a diákok tömege
középen kettévált, mint a Vörös-tenger.
28

Ekkor pillantottam meg először MacKenzie-t: úgy
vonult végig az iskola folyosóján, mintha egy párizsi
divatbemutató kifutóján lett volna.
Szőke volt, kék szemű, és olyan cuccokat viselt,
mintha éppen most jött volna a Teen Vogue
címlapfotózásáról.
Mindenki (kivéve engem) azonnal a bűvkörébe került,
és totál bezsongott.
– Mizu, MacKenzie?
– De dögös vagy, MacKenzie!
– Eljössz a bulimra a hétvégén, MacKenzie?
– Tök állat a cipőd, MacKenzie!
– Hozzám jössz feleségül, MacKenzie?
– Az ÉLETBEN nem találod ki, hogy ki zúgott beléd,
MacKenzie!
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– Hűha, egy újabb designer táska, MacKenzie?
– Csúcs a séród, MacKenzie!
– Kiszúrom a szemem egy ceruzával, és megeszem a
hamburgeremmel, ha mellém ülsz az ebédnél, MacKenzie!

Utóbbi bizonyítja azt az elméletemet, hogy MINDEN
egyes amerikai iskolában van legalább EGY súlyosan
csapágyas IDIÓTA.
MacKenzie! MacKenzie! MacKenzie! – hallottam
mindenfelől. És amikor a mellettem levő szekrényhez
lépett, már tudtam: NAGYON pocsék tanév elé nézek.
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Mivel fizikailag is bekerültem lenyűgöző, ugyanakkor
émelyítő tökéletességének hatósugarába, saját magamat
még nagyobb LÚZERNEK éreztem. És az se sokat
javított a helyzeten, hogy MacKenzie szabályosan
ELHAPPOLTA a személyes terem jó részét L!
Hé, de nem voltam ám féltékeny rá! Mert AZ mennyire
éretlen lenne már!!!
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A szünetekben MacKenzie meg a barátnői folyton az ÉN
szekrényem előtt SSS-eztek.
Azaz:

SUGDOLÓZTAK, SMINKELTEK
ÉS SÉRTEGETTEK
Valahányszor összeszedtem magam, és azt mondtam:
„Bocsi, de szeretnék hozzáférni a szekrényemhez”,
MacKenzie vagy meg sem hallott, vagy a szemét
forgatva nyafogott a barátnőinek: – Jaaaj, az agyamra
megy! – vagy: – ENNEK meg mi baja van?
Mire én: – Hé, tündibündi! Nekem aztán ROHADTUL
semmi bajom nincsen!
De ezt csak magamban mondtam, rajtam kívül senki sem
hallotta.
Azonban valahol legbelül komolyan aggaszt, és szégyellem
is magam miatta, de egy apró részem – egy icipici, sötét
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és primitív részecske – IMÁDNÁ, ha Mackenzie lenne a
legjobb barátnőm!
Naggggyon utálom ezt a részecskét... Legszívesebben...
LEHÁNYNÁM MAGAM!
De álljon itt egy jó hír a végén: SZájfényem nekem is van!
A kedvenc színem ebben a pillanatban a Csókos Csilivili
Cseresznye.
Nagyon fincsi, éppen olyan, mint a cseresznyés túrótorta.
Sajnos egyik übercuki izompacsirta (mint például Brandon
Roberts, aki bioszon előttem ül) sem cuppant rá a csillogó
szájfényemre, pedig a tévéreklámban senki sem tud
ellenállni neki!

De ne adjuk fel! Még bármi megtörténhet!
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Úgy döntöttem, addig is élvezem a szingli státuszomat.
Ja, majdnem elfelejtettem! Elvileg apa jön értem suli
után, hogy elvigyen a fogorvoshoz.
LÉGYSZILÉGYSZILÉGYSZILÉGYSZILÉGYSZI,
nem akarom, hogy ő jöjjön értem, főleg ne a saját
kocsijával, aminek egy undorító, másfél méteres műanyag
csótány hasal a tetején!
Kajakra BELEHALOK, ha valaki megtudja, hogy csak
azért járok ebbe a suliba, mert apám irtja a rovarokat!

L !!!
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SZEPTEMBER 5., CSÜTÖRTÖK
MacKenzie meg a sznob barátnői totál az idegeimre
mennek! Minden lányról, aki a közelükbe kerül, mondanak
valami UNDOKSÁGOT. Mit képzelnek magukról? Kik ők?

A DIVATREND�RSÉG?!

HELLÓ, SZIVI!
DIVATTÖRVÉNYSÉRTÉS
MIATT LE VAGY
TARTÓZTATVA!

Ma például MacKenzie alig egy perc alatt, amíg
felkent egy újabb réteg szájfényt, a következő piszok
megjegyzéseket tette:
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– Hé, ahhoz már ÍRÁSOS ENGEDÉLY kell, hogy valaki
ilyen RONDA legyen!
– Ezt a göncöt beadhatnád a turiba! De jó mélyre túrd
a bála aljára!
– Jesszus! Én is pont ilyen pulcsit vettem! A kutyámnak,
az állatkereskedésben!
– Mi ez a borzalmas BŰZ? A parfümöt fújni kell, nem
fürödni benne!
– Annyi pattanása van, hogy ő lesz az új kozmetikai márka
arca. Tudjátok, aminek az a neve, hogy Ne Erőlködj!
– Mi ez az új fej? Olyan, mintha egy borz befészkelte
volna magát a hajába, aztán lefialt és megdöglött!
– Ez meg azt hiszi, hogy menő? � az élő példa arra,
hogy a trágya igenis növeszthet végtagokat!
MacKenzie nem UNDOK, hanem egyenesen GONOSZ! Egy
csillogó szemfestékes, Jimmy Choo papucsos PITBULL!
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SZEPTEMBER 6., PÉNTEK
Azt hiszem, rájöttem, miért nem illek ebbe az iskolába.
Új, márkás cuccokat kell szereznem valamelyik feltűnően
drága tinibutikból a plázában.
Tudjátok: ahol az eladók úgy öltöznek, mint Hannah
Montana, és köldökpiercingjük, melírozott hajuk meg
rémes műmosolyuk van.
De amitől aztán tényleg MEG�RÜLÖK, az az, amikor
hirtelen félrerántják a próbafülke függönyét,
és bedugják a fejüket, miközben te FÉLPUCÉRAN állsz
ott. A legszívesebben kipofoznám a szőke csíkokat
a hajukból!
És amikor belenézel a tükörbe, egészen nyilvánvaló, hogy
a cucc RETTENETESEN áll rajtad. De az eladók széles
mosollyal ujjonganak és lelkendeznek, BELEHAZUDVA
A KÉPEDBE, hogy a ruha 1. totál dögös, 2. kiemeli
a szép bőrödet, 3. illik a szemed színéhez. Még
AKKOR is ezt mondanák, ha egy ormótlan, zöld
SZEMETESZSÁKBA bújnál!
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– EZ
AAAAAAANNYIRA
JÓL ÁLL!

ÉN
(SZEMETESZSÁKBAN)

Utálom azokat a ruhákat is, amik tök SZNOBOK.
Hogy lehet egy ruha sznob? Hát úgy, hogy teljesen
másképpen néz ki két, amúgy hasonló lányon. Minél
népszerűbb vagy az iskolában, annál JOBBAN áll rajtad,
és minél népszerűtlenebb, annál ROSSZABBUL. Gőzöm
sincs, HOGY tudhat egy ruha ilyesmit rólad, de tuti,
hogy TUDJA!
EZÉRT UTÁLOM A SZNOB RUHÁKAT:
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CSÚCSMEN�
SZNOB RUHA
A BOLTBAN

NÉPSZERŰ
LÁNY

NÉPSZERŰTLEN
LÁNY

Ez a SZNOB RUHA jelenség totál elképesztő.
Remélhetőleg a kongresszus létrehoz majd egy alapot
a tudósoknak, hogy tanulmányozzák a rejtélyt, a
szárítóból eltünedező fél pár zoknik kérdésével együtt.
De addig is: VÁSÁRLÓK, VIGYÁZZATOK! L
39

Na mindegy, miután anya megveszi nekem a designer
szerkókat, egyenesen odamegyek MacKenzie-hez meg a
sleppjéhez, és jól beolvasok nekik.
De még mielőtt bármit is mondanék, csípőre teszem
a kezem, és megcsinálom azt a Tyra Banks-es
nyaktekergetést, csak hogy tudják, kivel
van dolguk.
Tyra azt mondja, hogy minden lánynak meg kell találnia
magában a mélyen rejlő szépséget, és nem szabad törődnie
a GYŰLÖLKÖD�KKEL. Aaaannnyira édes, ő a tökéletes
példakép!
Bár el kell ismernem, hogy a Topmodell leszek!-ben
kicsit IJESZT�.
Főleg, amikor elkezd üvöltözni azokkal a szerencsétlen
versenyzőkkel, hogy „Te HÁJAS, haszontalan HÓLYAG!
SOHA, DE SOHA nem viszed semmire a modellkedésben!
ELKÉPZELÉSED sincs, én mit SZENVEDTEM,
KÍNLÓDTAM! És töröld le azt a VIGYORT az
arcodról, vagy én törölöm le, te #@ø%*!”
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Aztán hisztérikusan zokogni kezd, és Tic Tac cukorkát
dobál a szájába.

IMÁDOM ezt a csajt!
Eldöntöttem, hogy egyenesen MacKenzie szemébe mondom
(valszeg az utolsó tanítási napon), hogy csak mert ő meg
a klónjai úgy öltöznek, mint a

FASHIONISZTÁK,
attól még nincs joguk arra, hogy mindenkit undokul
cikizzenek!
A mindenki alatt azokat a lányokat értem, akiknek az
anyukája a JCPenney-ben, a Searsben, a Target-ben, a
Wal-Martban vagy más hasonló, normális boltokban veszi
a cuccokat.
Az olyan lányokat, mint... mint ÉN!!!
Oké. NYILVÁNVALÓ, hogy azokban az áruházakban
NINCSENEK olyan jó cuccok, mint a méregdrága butikokban.
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És igen, tényleg elég lehangoló végigmenni az áruházak
„ID�S hölgyek”, „DAGADT hölgyek” és a „TERHES
hölgyek” részlegein, míg végre eljutsz a „TINIK”-hez...
Nem csoda, hogy a legtöbb csaj inkább azokat a híres
tinibutikokat szereti a plázában!

ÚT A TINIRUHA RÉSZLEGHEZ
IDŐS HÖLGYEK

DAGADT HÖLGYEK

TINIK

IMÁDOK
VÁSÁROLNI!

TINIK

TERHES HÖLGYEK

TINIK

VIZET!
VIZET!
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NA MÉG
EGY KICSIT…

Anya mindig azt mondja: „Teljesen mindegy, hol
vásároljuk a ruhákat, a lényeg, hogy tisztán vegyük fel.
Nem igaz?”
HÁT NEM!!!
Bárcsak kapnék egy dolcsit minden egyes alkalommal,
valahányszor MacKenzie felsikolt: „ATYA GATYA!
HOL veszik ezek a SZÁNALMAS csajok ezeket a
BŰNRONDA cuccokat?! Inkább jövök a suliba tök
pucéran, de SOHASEM veszek ruhát olyan helyen, ahol
fűnyírót is árulnak!”
Hogy őszinte legyek, nem is tudtam, hogy a boltokban,
ahol vásárolok, fűnyírót is árulnak. De ha így is van, kit
érdekel?
Nem mintha a ruháknak fűnyírószaga lenne vagy ilyesmi.
Én legalábbis nem vettem észre.
Legközelebb azért, ha vásárolni megyek,
beleszagolok a ruhákba, mielőtt megveszem őket, biztos,
ami biztos.
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És mielőtt elindulok, kalapot, parókát, napszemüveget
veszek fel, és álszakállat is ragasztok, nehogy valaki
felismerjen.

OL CS Ó,
MI NT A

TURI

TOJOK RÁ!!!!
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SZEPTEMBER 7., SZOMBAT
Anya és apa becsszóra az �RÜLETBE KERGET! Az
elmúlt hetvenkét órában teleragasztották a házat
szivárványszínű cetlikkel – szám szerint 139-cel –,
amelyeken csupa olyan „pozitív” marhaság áll, mint
például:
„Légy ÖNMAGAD legjobb barátja.
Hívd meg SAJÁT MAGAD pizsipartira!”
Sajnos azt a cetlit, amit a kenyérpirító tetejére, arra a
fém micsodára ragasztottak, nem tudtam elolvasni, mert
tüzet fogott, amikor epres sütit akartam melegíteni
benne reggelire.
MI A...??!!
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Ráadásul a narancslémet is muszáj volt ráöntenem
a cetlire, hogy eloltsam a tüzet.
Aztán meg a kenyérpirító elkezdett olvadni, kék
elektromos szikrákat köpdösni, meg ilyen vészjósló,
sistergő hangot hallatni:

GRRRRAAAAAAAGGGGG!!!
Asszem, újat kell venni.
De a LEGIJESZT�BB az volt, hogy akár le is éghetett
volna a ház! Csak mert a szüleim valami idétlen cetlit
ragasztottak a kenyérpirító tetején arra a fém
micsodára!
Tudom én, hogy jót akarnak, de néha annyira

GÁÁÁÁÁÁÁÁÁZ,
ahogy viselkednek!!!
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SZEPTEMBER 8., VASÁRNAP
Lassan vége a hétvégének, és már előre rettegek, hogy
holnap megint suliba kell mennem. Már egy egész hete oda
járok, és nincs egyetlen barátnőm sem. Úgy ül a gyomrom
mélyén a magány... ISZONYÚAN NYOMASZTÓ... érzése,
mint egy... nagy, dagadt, mérges... BÉKA!

ITT ÉPPEN
A MAGÁNY NAGY,
DAGADT, MÉRGES BÉKÁJA
NYOMASZT

Halálkomolyan azon gondolkozom, hogy meg kellene kérnem
a szüleimet, hadd költözhessek vissza a városba, hadd
élhessek a nagyival, és hadd járhassak megint a régi sulimba!
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Oké, az az iskola sem volt tökéletes. De mit nem adnék
azért, ha újra a régi rajzos haverjaimmal lóghatnék!
Nagyon-nagyon, de nagyon hiányoznak L!
Szóval, a nagyi egy olyan apartmanházban lakik, amit „a
szívükben fiatal, aktív életet élő idős emberek” részére
tartanak fent. Vagyis teljesen KÉPBEN van!
A nagyi egy kicsit dilinyós (na jó, NAGYON DILINYÓS),
és totál rá van kattanva a Saccold meg az árát!
tévéműsorra.
Tavaly vett is egy számítógépet valamelyik televíziós
vásárlási csatornáról, hogy azon gyakoroljon saccolni.
És azóta szinte minden szabadidejét a képernyő előtt
tölti, és a legnagyobb áruházak élelmiszerosztályain
található termékek árát magolja.
Szerinte ez kutatómunka, ami a tervezett könyvéhez
kell: kézikönyvet akar írni ugyanis Saccold meg az árát!
– úmutató idiótáknak címmel.
A nagyi szerint nagyobb siker lehet, mint a Harry

Potter.
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A NAGYMAMÁM

Szerintem ugyan nem kell ahhoz semmiféle különleges
képesség, hogy az ember részt vegyen egy televíziós
vetélkedőn, de a nagyi azt mondja, hogy dehogynem,
úgy kell készülni rá, mint egy olimpiai döntőre.
Beleivott az energiaitalába, majd nagyon komolyan
rám meredt, és jelentőségteljesen suttogni kezdett:
„Kis szívem, amikor az élet próbatétel elé állít, vagy
NYÚLKÉNT megfutamodsz, vagy BAJNOKKÉNT
kiállsz! A választás a TIÉD.”
Aztán elkezdte hangosan dudorászni a „Néha a csajok is
úgy vannak vele” című dalt.
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Na, mondom, SZUPER! A nagyi most már hivatalosan is
SZENILIS. Nem érti, hogy vannak bizonyos dolgok az
életben, amin egyszerűen KÉPTELEN vagy változtatni.
Jézus!
Azt azért be kell vallanom, hogy egészen ügyes a Saccold
meg az árát!-ban. Az utolsó néhány alkalommal együtt
játszott a játékosokkal a tévé előtt, és minden egyes
árba beletrafált! Nyerhetett volna 549.321 dollárnyi
készpénzt és egy rakás tárgyjutalmat, például három
autót, egy hajót, egy kétszemélyes utazást a Niagaravízeséshez és felnőttpelenkát élete végéig.
Megöleltem, és azt mondtam: – Nagyi, te aztán baromi
jó vagy a Saccold meg az árát!-ban, büszke vagyok rád!
De ettől függetlenül többet kellene eljárnod otthonról.
A nagyi csak mosolygott, és közölte, hogy az élete
így is épp elég izgalmas, és hogy hip-hop táncra jár a
nyugdíjasklubba. Meg hogy a tánctanár, valami Krump
Daddy, totál „gyökér”.
Aztán megkérdezte, hogy akarom-e látni a
„gyakorlatát”.
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Ahhoz képest, hogy hetvenhat éves, jól nyomja! A nagyi
egy kicsit DILINYÓS, de IMÁDOM!
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Nikki Maxwell nem csak új iskolát,
de új életet is akar kezdeni.
Itt a remek alkalom, hogy katasztrofális múltját maga mögött hagyva
vagány, népszerű és menő csajként újjászülethessen.
Csakhogy Nikki az a fajta lány, aki ebédnél magára önti a spagettit,
minden csínytevésével lebukik, Halloweenre patkánynak öltözik,
és az apja teherautójának tetején egy gigantikus műanyag csótány ül.
Már az első napokban magára haragítja
az iskola üdvöskéjét, MacKenzie-t,
aki aztán ádáz ellensége lesz. Ráadásul beleszeret
a jóképű Brandonba, aki látszólag észre sem veszi.
Nikki életében nincsenek unalmas percek,
és az éles nyelvű tini most megengedi,
hogy belekukkants a naplójába!
Tízéves kortól ajánljuk
2 299 Ft
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