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Szeretettel ikertestvéreimnek,  
Ronaldnak és Donaldnak

Köszönöm, hogy ihletet adtatok a legelső 
könyvemhez, amit még ötödikben írtam – 

kezdő szerzőként – rólatok!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szívből jövő köszönet illeti Liesa Abrams Mignognát, 
a szerkesztőmet, Karin Paprockit, a művészeti 
vezetőmet és Katherine Devendorf főszerkesztőt, 
akik szó szerint viharos (árvizes, hurrikános, jégesős, 
ónos esős) időkben tettek meg mindent azért, hogy ez 
a különleges könyv megszülethessen. Az előrelátásotok, 
kitartó támogatásotok és a minden részletre kiterjedő, 
szinte mániákus figyelmetek nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy valóra válhatott az álmom, a MacKenzie Hollister 
szempontjából íródott történet. JÓK VOLTUNK!

Daniel Lazar, barátom és ELKÉPESZTŐ ügynököm! 
A Zizi-naplókkal együtt vághattunk neki ennek a 
csodálatos utazásnak! Bár már tizenegy könyvet 
befejeztem, ez még mindig csak az első fejezete egy 
csomó nagyszerű dolognak, a java most jön!

Köszönet a Zizi Teamnek az Aladdin/Simon & 
Schusternél: Mara Anastas, Mary Marotta, Jon 
Anderson, Julie Doebler, Jennifer Romanello, Faye 
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Bi, Carolyne Swerdloff, Lucille Rettino, Matt 
Pantoliano, Christina Pecorale és az értékesítők csapata. 
A LEGJOBB csapat, amit csak egy író kívánhat!

Torie Doherty-Munro a Writers House-nál, a nemzetközi 
kiadásokért felelős ügynökök: Maja Nikolic, Cecilia de 
la Campa és Angharad Kowal, valamint Deena, Lori, 
Zoé, Mary és Joy – köszönöm, hogy terjesztitek a 
ZIZISÉGET!

Utoljára, de nem utolsósorban: Erin, Nikki, Kim, Doris 
és a család! Köszönöm, hogy hisztek bennem. ANNYIRA 
SZERETLEK BENNETEKET!

Ne feledjétek: aki ZIZI, az úgy is marad!
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FEBRUÁR 1., SZOMBAT

Életem legutolsó huszonnégy órája annyira undorítóan 
HÁNYINGERT keltő volt, hogy úgy érzem magam, mint... 
egy tócsányi... MACSKAHÁNYÁS!

Először a vadonatúj pulcsimat tette tönkre egy mogyoró-
vajas-lekváros-csemegeuborkás szendvics (hosszú történet). 

Aztán tesiórán az EGÉSZ osztály szeme láttára fejbe 
talált egy labda a kiütős játékban, és amiatt egy nagyon kínos 
tündérmesében kellett helytállnom (még hosszabb történet). 

Na jó, azon a MEGALÁZTATÁSON még túlteszem 
magam, hogy úgy járkáltam az iskolában, hogy totál NEM 
vettem észre azt a SZENDVICSET, ami ráragadt a 
hasamra, mint a cellux. 

Hé, még egy enyhe agyrázkódás sem foghat ki rajtam. 
Azonban KÉPTELEN vagyok túltenni magam azon a 
tényen, hogy „valaki” SZÖRNYŰ pletykát terjeszt rólam.

Meghallottam két CMN (Cuki, Menő, Népszerű) csajt, 
amint a mosdóban sugdolóztak.
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Azt pletykálják, hogy a SZERELMEM megcsókolt (az 
elmúlt hétvégén, egy jótékonysági rendezvényen), de csak 
FOGADÁSBÓL tette, hogy INGYEN pizzát kapjon a 
Fülig Sajtosból. 

Naná, hogy teljesen KIKÉSZÜLTEM, amikor 
meghallottam. Egy ilyesfajta fogadás nemcsak durva 
és érzéketlen, de kegyetlen játék is egy olyan emberrel, 
mint... nos... ÉN!

BIZTOS voltam benne, hogy az egész egy hatalmas 
HAZUGSÁG! Bocsi! Mert mindenki tudja, hogy a 
Fülig Sajtos pizzája UNDORÍTÓ! Ha a fogadást egy 
fincsi Bolond Burgerre kötötték volna, akkor TOTÁL 
elhinném!

Hát, azt azért bevallom, hogy a pletyka lehetett volna 
SOKKAL rosszabb is. De AKKOR is...!! Bárcsak az 
a „valaki” ne ütné bele az orrát a dolgomba! És az 
alatt a „valaki” alatt a halálos ellenségemet értem: 
MACKENZIE HOLLISTERT ∆!!

Én nem tudom, hogy az a csaj miért UTÁL engem ennyire! 
NEM az én hibám, hogy Winston diri háromnapos elzárásra 
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ítélte a „sportszerűtlen viselkedése” miatt, mert pofán 
vágott a kiütősben.

MEGHAL, HA NEM VÉGZÜNK RAJTA 
AZONNAL FORDÍTOTT-KIÜTŐS-

POFÁNVERETISZT...!
KIPUKKANT 

LABDA
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SZERENCSE, hogy nem estem KÓMÁBA! Vagy nem 
kellett életmentő műtétet végrehajtani rajtam...

MacKenzie-nek büntetésképpen a bogarakkal teli 
zuhanyzókat kell takarítania a lányöltözőben. 

Sajnos ma megtudtam, hogy a bogárprobléma a 
zuhanyzóban IGENCSAK nagy!

Franciaórán MacKenzie mögött ültem, és éppen a házimat 
fejeztem be, amikor megláttam, hogy valami van a hajába 
ragadva.

Először azt hittem, hogy az egyik márkás hajcsatja az, 
amit úgy szeret a hajába tűzni. De aztán közelebbről 
is megnéztem, és láttam, hogy nem hajcsat, hanem egy 
hatalmas, döglött POLOSKA!! FÚJ ∆!!

Megkocogtattam a vállát. – Hé, MacKenzie! Bocsi, csak 
azt szeretném mondani, hogy...

– Nikki, egyáltalán MINEK szólsz hozzám?! Foglalkozz a 
SAJÁT dolgoddal! – mondta, és úgy bámult rám, mintha 
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olyan kis kupacka volnék, amilyet az elkényeztetett 
uszkárja, Fifi hagyott a kertben. 

MACKENZIE, AMINT DURVÁN RÁM BÁMUL

BOGÁR
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– Jó, akkor nem mondom meg, hogy egy hatalmas 
döglött POLOSKA van a hajadban! – mondtam nagyon 
nyugodtan. – Egyébként meg tök úgy néz ki, mint egy 
ronda hajcsat. Ráadásul megy a szemed színéhez.

– MICSODA?! – ugrott fel MacKenzie kistányér 
nagyságúra kerekedett szemmel.

Előrántotta a tükrét. 

– JUJ! JUJ! Van egy nagy fekete, szőrös 
lábú... ROVAR az arany tincseim közé ragadva! 
FÚÚÚÚÚÚÚÚÚJ! – sikoltotta. Aztán hisztérikus 
ugrándozásba fogott, és igyekezett kirázni a bogarat  
a hajából. Totál kikészült!

– Ettől csak rosszabb lesz! Még csak bele sem akadt 
a hajadba. Ülj már le, és nyugodj meg! – mondtam, 
elővettem egy zsebkendőt, és a haja felé nyúltam.

– HÚZZÁL EL INNEN! – sikoltotta. – Nem akarom, 
hogy KÉT UNDORMÁNY is hozzáérjen a gyönyörű 
hajamhoz!
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– Ne viselkedj már ilyen elkényeztetett NYAFKAKÉNT! 
– kiáltottam vissza neki. – Csak a bogarat akarom 
kivenni! Látod?

ÉN, AMINT ELTÁVOLÍTOM A BOGARAT 
MACKENZIE HAJÁBÓL
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– UNDORÍTÓ! Vidd már innen!

– Szívesen – mondtam, és én is mérgesen néztem rá.

– Hmm! Tőlem aztán ne várj köszönetet! A bogár a 
hajamban a TE hibád! Biztosan ahol takarítanom kell,  
a mocskos zuhanyzók egyikében került a hajamba!

Karba tett kézzel, összehúzott szemmel nézett végig 
rajtam.

– Vagy talán TE tetted a hajamba, hogy ártani tudj a 
hírnevemnek! Tuti, azt akarod, hogy mindenki azt higgye, 
hogy a házunk tele van bogarakkal!  Már megint!

– MacKenzie, szerintem a szájfényed az agyadba csöpög. 
Nevetséges vagy!

– Hogyan tehetted azt az undorító BOGARAT a 
hajamba? A HÁNYÁS kerülget, ha csak rá gondolok! FÚJ!

Eltakarta a száját, és motyogott valamit. De egy szót 
sem értettem belőle...
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ÉN, AMINT MEGPRÓBÁLOM MEGFEJTENI,  
MIT BESZÉL MACKENZIE

Bár franciaórán voltunk, egyáltalán nem hangzott 
franciásan.

?!
HUJ! ASSZEM KIDOBOM  

A TACCSOT!
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Mire VÉGRE kitaláltam, mit akar, már késő volt.

Kétségbeesésében rohanni kezdett az osztályban elöl álló 
kukáig. 

De sajnos, NEM ért el odáig.

MacKenzie Hollister, a CMN csajok KIRÁLYNŐJE az 
EGÉSZ osztály szeme láttára elhányta magát! 

Mint egy rosszul végződő autóbaleset! Tényleg, NEM 
akartam én tetőtől talpig lehányva látni ∆! De le sem 
vettem róla a szemem ∞!

Még sohasem volt ENNYIRE zavarban. ENNYIRE 
megalázott. ENNYIRE sérülékeny. És ENNYIRE... BÜDÖS!

Megdöbbentett, de meg is lepett, amikor hirtelen azon 
kaptam magam, hogy elérzékenyültem.

Még SOHA, de SOHA nem éreztem ekkora 
SZÁNALMAT egy másik emberi lény iránt, EGÉSZ 
életemben! ...
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SZEGÉNY CHUCK GONDNOK!  
MILYEN MOCSKOS MELÓ!

GONDNOK
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Micsoda igazságtalanság, hogy NEKI kell feltakarítania 
MacKenzie után azt az undorító mocskot!

Az élet néha ANNYIRA NEM FAIR ∆!!

De nagyon komolyan vette a munkáját, mert még olyan 
eldobható maszkot is tett az arcára, mint amilyet az 
orvosok szoktak a műtőben.

Valószínűleg a veszélyes és kínzó... BÜDÖSSÉG miatt!

Ja, és a franciatanár azonnal leküldte MacKenzie-t  
a titkárságra, hogy hívja fel a szüleit, és menjen inkább 
haza. 

És nekünk sem kellett a büdös hányásszagú teremben 
ücsörögnünk, a tanár levitt minket a könyvtárba,  
hogy ott magoljuk a francia szavakat.

Ami TÖKÉLETESEN megfelelt nekem, mert  
így dolgozhattam a saját projektemen is az  
Országos Könyvtárhétre, amit a hónap végén kell  
leadni.
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A legjobb barátnőim, Chloe, Zoey és én már tartottunk 
könyvgyűjtő akciót az iskolában szeptemberben, és 
HATALMAS siker volt. 

Az Országos Könyvtárhétre egy sokkal nagyobb dolgot 
tervezünk!

Ráadásul elmegyünk New Yorkba is egy könyvfesztiválra, 
ahol találkozhatunk kedvenc íróink közül néhánnyal. 
JIPPÍÍÍ!!!

Mindazonáltal hihetetlen, hogy MacKenzie úgy gondolja, 
én raktam a poloskát a hajába!

Szerencsétlenségére az osztálytársaink máris 
PLETYKÁLNI kezdtek a történtekről. 

Az egyik lány elővette a mobilját. Megmutatta egy 
srácnak, aztán mind a ketten őrült vihogásban törtek ki. 

Szerintem az EGÉSZ iskolának elküldte az üzenetet!!

De ez az egész MacKenzie hibája!!
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Totál TÚLREAGÁLTA a dolgot, és még akkor is 
HISZTIZETT, miután felajánlottam a segítségemet.

MacKenzie a TACCSKIRÁLYNŐ!

HOPPÁ! Úgy értem...

DRÁMAKIRÁLYNŐ!
Bocsi, MacKenzie!!

∞!!
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ÁPRILIS 3., CSÜTÖRTÖK

ANNYIRA el vagyok keseredve, hogy írni sincs kedvem 
∆!! A szekrényemnél voltam, és a magam dolgával 
foglalkoztam, amikor MacKenzie megkocogtatta a 
vállamat, és gonoszul sziszegni kezdett: 
- TE meg mit ólálkodsz itt állandóan? Húzzál el innen!

– Bocsi, de azért ólálkodom itt, mert sajnos a 
szekrényem a TIED mellett van – mondtam bosszúsan. 

– Nem hiszem el, hogy beraktad azt a bogarat a hajamba! 
SOHA többé nem állok szóba veled!!

– Ahogy akarod, MacKenzie! – morogtam, és közben 
magamban visszaszámolva vártam, mikor kezdi újra a 
vartyogást. Öt... négy... három... kettő...

– Azért vagy ZABOS rám, mert mindenkinek elmondtam 
az igazságot, hogy Brandon FOGADÁSBÓL csókolt 
meg, az ingyen pizzáért! És most mindenki erről beszél. 
Te meg úgy akartál bosszút állni rajtam, hogy úgy 
TETTÉL, mintha megsérültél volna a tornateremben, 
csak hogy ENGEM keverj bajba! ...
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– NIKKI, SZÁNALMAS LÚZER VAGY!

Bocsi, de eddig bírtam elviselni, hogy Undi kisasszony 
az arcomba KÖPKÖD! Szóval fogtam magam, és én is 
belemondtam az Ő arcába...



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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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/bibor-pottyos-konyvek/rachel-renee-russell-egy-zizi-naploja-9-egy-nem-tul-zizi-dramakiralyno-mesei-7740
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/bibor-pottyos-konyvek/rachel-renee-russell-egy-zizi-naploja-9-egy-nem-tul-zizi-dramakiralyno-mesei-7740
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/bibor-pottyos-konyvek/rachel-renee-russell-egy-zizi-naploja-9-egy-nem-tul-zizi-dramakiralyno-mesei-7740
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– Tényleg, MacKenzie?! Azt gondolod, hogy úgy 
TETTEM?! És ezt a ZÚZÓDÁST csak magamra 
festettem?! Nem hiszem! Tudod, mi az, ami 
TETTETÉSNEK számít, kisanyám? A TE műhajad  
és a nagyon ciki önbarnító spray-d!!

ÉN, AMINT MEGMUTATOM MACKENZIE-NEK  
A LILA FOLTOT A HOMLOKOMON




