Szeret!
Nem szeret!
Szeret!

NEM szeret?!!
JAJ NE!
Kezdem elölrol...

Nikki, úgy tunik,
nem maradt
több virág!

Tízéves kortól ajánljuk!
2 499 Ft

Bíbor pöttyös könyvek

érzékeny és okos nag ylányoknak – p nt neked
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Betty nénikémnek és Phil bácsikámnak.
Köszönöm, hogy mindig mellettem álltok,
és úgy bántok velem, mintha a lányotok lennék.
Nagyon szeretlek benneteket!

5
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hűha! Alig hiszem, hogy már a hatodik Zizi-naplónál
tartunk! A Zizi-csapat következő tagjainak szeretnék
most köszönetet mondani:
ZIZI rajongóimnak szerte a világon! Mindannyian
egyenként vagytok kedvesek a szívemnek!
Daniel Lazarnak, az álomügynöknek (aki a legőrültebb
elképzeléseimet is támogatja), Liesa Abrams Mignognának
(vagyis Batgirlnek), szuper és vicces szerkesztőmnek (aki
eléri, hogy NE munkaként tekintsek a munkára), Jeanine
Hendersonnak, szupergyors és tehetséges művészeti
vezetőmnek (aki ezt a könyvet is túlélte), Torie-nak,
fegyelmezett levelezőpajtásomnak, és Deena Warnernek,
a weboldal varázslójának.
Mara Anastas, Carolyn Swerdloff, Matt Pantoliano,
Katherine Devendorf, Paul Crichton, Fiona Simpson,
Lydia Finn, Alyson Heller, Lauren Forte, Karin Paprocki,
Lucille Rettino, Mary Marotta és a könyvterjesztő
7
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csapat minden tagja, és mindenki az Aladdin/Simon
& Schusternél. Hatalmas mázlim van, hogy ENGEM
választottatok!
Maja Nikolic, Cecilia de la Campa és Angharad Kowal,
a nemzetközi kiadásokért felelős ügynökök a Writers
House-nál: köszönöm, hogy folyamatosan új ziziket
verbuváltok újabb és újabb országokból.
Utoljára, de nem utolsósorban: köszönet az én imádni
valóan ZIZI családomnak! Köszönöm, hogy ihletet adtok
a sorozathoz!
Engedjétek szabadon a bennetek élő ZIZIT!!!

8
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FEBRUÁR 1., SZOMBAT
JUJJ!!! A legeslegsúlyosabb PASITISZBEN
SZENVEDEK!
Ma reggel a gyomromban szabadon kergetőző lepkék
miatt már hányingerem volt ∆! De JÓ értelemben ƒ!
ANNYIRA iszonyúan boldog voltam, hogy a
legszívesebben… napfényt, szivárványt, konfettit,
csillámport… és izé… cukordrazsét HÁNYTAM volna!
Nem hiszem el, hogy a szerelmem, Brandon tegnap SMS-t
küldött, miután leléptem a szülinapi bulijáról.
SOHA nem fogjátok kitalálni, mit akart!

MEGHÍVOTT A BOLOND
BURGERBE!!! JIPPÍÍ!!! ƒ
Igen, tudom, ez NEM igazi randi, vagy ilyesmi. De
AKKOR is!!!
9
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ANNYIRA feldobott, hogy üvöltetni kezdtem a
KEDVENC zenémet, és úgy táncoltam, mint egy ŐRÜLT…

10

Zizi_6_beliv_v04_vegleges.indd 10

2015.10.08. 9:33:58

Az eszementnél is ESZEMENTEBBEN! Mint egy
léggitározó, táncoló masina!

11
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Egy egész órán keresztül táncoltam
a szobámban, és annyira kifulladtam,
hogy alig kaptam levegőt.
Kimerült, izzadságszagú, csuromvizes,
ziháló rongybabaként csuklottam
össze.

FÚÚ!!
KÖHÖMM!!
ÁÁÁ!!

12

Zizi_6_beliv_v04_vegleges.indd 12

2015.10.08. 9:33:59

Nagyon BOLDOG, kimerült, izzadságszagú,
csuromvizes, ziháló rongybaba.

ÉN, SZÉLES ZIZI VIGYORRAL AZ ARCOMON
Hogy MIÉRT? Mert Brandon bármelyik pillanatban hívhat,
hogy egyeztessünk a Bolond Burgerrel kapcsolatban.

JIPPÍÍ!!!!!!! ƒ!
Bevackoltam magam egy kényelmes karosszékbe, és a
mobiltelefon képernyőjére meredve türelmesen vártam
a hívást.
13
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VÁRTAM...

És VÁRTAM...

(két órával később)
14
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És VÁRTAM...

(négy órával később)

És VÁRTAM!!

(6 órával később)
15
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Mire feleszméltem, eljött a lefekvés ideje. Mintha egy
ÖRÖKKÉVALÓSÁGIG vártam volna…!!!

PÓKHÁLÓS
IZÉK

SÓHAJ

ÉN, AMINT DUZZOGVA NYÚLOK EL
AZ ÁGYAMON
De nem hívott!!! Nem e-mailezett! Még csak SMS-t
sem küldött! Még a mobilomat is megnéztem, hátha az
az elemszerűség merült le benne.
16

Zizi_6_beliv_v04_vegleges.indd 16

2015.10.08. 9:34:13

Sajnos utoljára csak a legjobb barátnőim, Chloe és
Zoey hívtak. Késő éjjel telefonáltak, mert egy igazán
ZAFTOS pletykát akartak megosztani velem.
Az történt, hogy valaki váratlanul megjelent Brandon
buliján, nem sokkal azután, hogy én leléptem, és ajándékot
hozott neki.
Nem fogjátok kitalálni, KI volt az!

MACKENZIE ∆!!
Na jó, végül is szép volt tőle. Csak éppen egyetlen
aprócska dolgot hagyott figyelmen kívül…

SENKI SEM HÍVTA MEG!
∆!!
Gyakorlatilag UNDI KISASSZONY betört Brandon
bulijára! ELKÉPESZTŐ!
A barátnőim azt is elmesélték, hogy MacKenzie a haját
csavargatta, vihogott, és úgy flörtölt Brandonnal,
17
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mintha olimpiát akart volna nyerni vele. Aztán teljesen
elkomolyodott, és kérte, hadd beszélhessen vele
NÉGYSZEMKÖZT valami nagyon fontos dologról!
REMEK ∆! Kezdek aggódni PÁNIKBA ESNI!
Mi van, ha MacKenzie valami bődületes hazugsággal
etette meg Brandont, és már nem is akar barátkozni
velem?!
Mindig is kibeszélt a hátam mögött, olyanokat mond,
hogy „Nikki reménytelen, bizonytalan önmagában, nem
ért a divathoz, és állandóan a naplójába kapargat, tök
ZIZI!”
Ami NEM is igaz! Na jó… talán egy kicsit. Oké! Nagyon
is az. De AKKOR is!
MÉRT pont akkor kellett ennek megtörténnie, amikor
Brandon végre elhívott egy randira-ami-nem-is-randi
∆?!
LÉGYSZI, LÉGYSZI, LÉGYSZI,
LÉGYSZI, LÉGYSZI, hívjon fel Brandon holnap!!
18
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FEBRUÁR 2., VASÁRNAP
7 órája, 11 perce és 39 másodperce
ébren vagyok,
és Brandon még mindig nem hívott ∆!!
Kezdek aggódni, hogy valami igazán nagy SZÖRNYŰSÉG
történt vele.
Szerintem ő nagyon is fel AKART hívni.
És tényleg MEGPRÓBÁLT felhívni.
Csak nem TUDOTT!!
Talán… elrabolták… az…

IDEGENEK ∆!!
Hé, ne röhögjetek!!
Mi van, ha tényleg megtörtént…!!!
19
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„NEM HISZEM EL, HOGY EZ TÖRTÉNIK VELEM!
LEEJTETTEM A TELEFONOMAT ÉS MOST
NEM TUDOM FELHÍVNI NIKKIT!”
20
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Ráadásul annak ellenére, hogy még mindig igen komolyan
szenvedtem a pasitisztől, ÉS igencsak POKOLI napom
volt, a szüleim RÁKÉNYSZERÍTETTEK, hogy vigyázzak
a kishúgomra, Briannára.
Mert hogy ők moziba akarnak menni! Mennyire
ÉRZÉKETLENEK már?! Néha az a meggyőződésem,
hogy anyának és apának el kellene mennie valami szülői
tanfolyamra.
Legutóbb, amikor úgy beszéltem Brandonnal, hogy
Brianna is a közelemben volt, totál katasztrófa lett
a vége. Brianna ugyanis azt mondta Brandonnak, hogy
szőrös a lábam, és tele van a szemem beszáradt csipával.
ANNYIRA megalázó volt!
Mostanában Briannát a tévében látott puccos
fodrászműsorok kötik le. Képzeljétek! Átnevezte
magát: ő lett Bri-Bri kisasszony, a sztárok divatőrült
hajszobrásza.
Döbbenten láttam, hogy beoson a szüleink hálószobájába,
sampont, parfümöt meg minden más cuccot lop. Mintha
egy CSODÁNAK lettem volna szemtanúja!
21
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Brianna VÉGRE hajlandó adni a HIGIÉNIÁRA! ƒ

HU-HÚÚÚÚ!
Később azonban bekukkantottam a szobájába, és azt
láttam, hogy a húgom ELTŰNT.
Egy fura kis nőcske ült a helyén.
Hamis gyémántokkal díszített macskaszemüveget, hosszú
sálat, négy számmal nagyobb szaténpapucsot és egy
gyerek festőköpenyt viselt, aminek a zsebeit teletömte
anya márkás sminkcuccaival.
KI a fene ez?
Majdnem sikoltozni kezdtem, hogy: - Hát te meg KI
vagy? És mit csináltál a kishúgommal?
Aztán az ösztönöm azt diktálta, hogy nagyon
GYORSAN húzzak el, és hívjam a RENDŐRSÉGET!
De a jelenség szélesen rám vigyorgott, és azt mondta…
22
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BONJOUR, NIKKI KISASSZONY!
ISTEN HOZTA A BRIANNA SZALONBAN!
23
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Már a folyosó felénél jártam, amikor Brianna utolért.
Megragadta a karomat, és ráncigálni kezdett a szobája
felé.
– De dhá-gám! Hová mész? Nem félni! – mondta Brianna
borzalmasan mű francia akcentussal, mint egy hatéves
Arnold Schwarzenegger.
– Anya új sminkjével és parfümjével játszol? MEG FOG
ÖLNI, ha hazaér, ugye tudod? – szidalmaztam.
– Ne is tö-hődj vele, dhá-gám! Bri-bri kisasszony máh
váh! JUHÚ! Gyerünk, gyerünk! – mondta, és belelökött
a székbe.
A háttérben gyerekdalok szóltak. Ráadásul rajzolt
néhány iszonyatos frizurát bemutató posztert,
és felragasztotta őket a falra, hogy minél jobban
hasonlítson a szobája egy trendi fodrászszalonra.
A poszterek alapján SEJTHETTEM volna, miféle
frizurákra képes Bri-Bri kisasszony. Nem tudtam
ellenállni, el is neveztem mindegyiket…
24
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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!

2014.11.22.-i állapot

Rendeld meg most a kiadónál!
Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.
Imádom a jó könyveket. Kérem máris!

RONDA

RONDÁBB

LEGRONDÁBB

– Ne aggódj, dhá-gám! – raccsolta Bri-Bri kisasszony. –
A végén dönölű leszel! Tetszeni fogsz a kis barátodnak,
Brandonnak! Jó?!
BRANDONNAK?!!! Elvörösödtem.
25
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