Rachel Renée Russell más művei:
Egy Zizi naplója:
Mesék nem valami mesés életemről
Egy Zizi naplója 2.:
Buli van! – Egy nem túl népszerű bulikirálynő meséi
Egy Zizi naplója 3.:
Popsztár – Mesék nem valami mesés életemről
Egy Zizi naplója 4.:
Jégkirálynő – Egy nem túl tehetséges jéghercegnő meséi
Egy Zizi naplója 5.:
Egy nem túl eszes Okoska meséi
Egy Zizi naplója 6.:
Bálkirálynő – Egy nem túl boldog randiguru meséi
Egy Zizi naplója 7.:
Tévésztár – Egy nem túl lelkes celebecske meséi
Egy Zizi naplója 8.:
Hercegnő – Mesék a cseppet sem mesés Meseországból
Egy Zizi naplója 9.:
Szerepcsere – Egy nem túl ZIZI drámakirálynő meséi
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Édesapám és hősöm, Oliver emlékére
Köszönöm, hogy arra tanítottál,
hogy álmodjak nagyot, dolgozzak keményen
és SOHA ne adjam fel!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
JIPPÍÍÍ!!! Megint megcsináltuk! Örömmel mutatom be
az Egy Zizi naplója-sorozat legújabb darabját.
Minden egyes könyvben igyekszünk még több mókát,
drámát és izgalmat bemutatni Nikki Maxwell feje
tetejére állt világából.
Azonban mindez nem jöhetne létre, ha a Zizi Csapat
következő tagjai nem segítenének:
Liesa Abrams Mignogna, az én SZUPERKÚL és
KREATÍV vezető szerkesztőm. Köszönet mindenért!
Mindig lenyűgöz, milyen ügyesen tartod kezedben
a dolgokat, hogy a kézirat időre elkészüljön. Annyira
vicces veled dolgozni! A tudat, hogy még mindig hangosan
kacagsz a könyveimen, arra inspirál, hogy folytassam
Nikki történetét, és megosszam a világgal. Alig várom,
hogy MAX CRUMBLY-t is bemutathassam a ZIZIS
rajongóknak, hogy még több közös emlékünk legyen!
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Karin Paprocki, TEHETSÉGES művészeti vezetőm.
IMÁDOM, IMÁDOM, IMÁDOM a kutyamancsos
könyvborítót! Már megint valami elképesztő borítóötlettel álltál elő, ami mindenki kedvence lesz. Köszönöm
az ELKÉPESZTŐ munkát, és hogy túlélted ezt az
ŐRÜLT rohanást.
Csodálatos főszerkesztőm, Katherine Devendorf.
Köszönöm, hogy ilyen keményen dolgozol a sorozaton, és
hogy késő éjszakáig bent maradsz velünk. A segítségeddel
megint egy nagyszerű könyvet tehetünk le az asztalra.
Daniel Lazar, FANTASZTIKUS ügynököm
a Writers House-nál. Köszönöm az őszinteségedet és
a támogatásodat. Több vagy egy egyszerű ügynöknél, igaz
barátom lettél, és Zizi-szurkoló mindhalálig! Köszönöm,
hogy hiszel bennem.
Köszönet a Zizis Csapatnak az Aladdin/Simon &
Schusternél: Mara Anastas, Mary Marotta, Jon
Anderson, Julie Doebler, Jennifer Romanello, Faye Bi,
Carolyn Swerdloff, Lucille Rettino, Matt Pantoliano,
Teresa Ronquillo, Michelle Leo, Candace McManus,
Anthony Parisi, Christina Pecorale, Gary Urda és az
8
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egész értékesítői csapat – nélkületek semmire sem
mennék! Ti vagytok a LEGJOBBAK!
Torie Doherty-Munro a Writers House-nál, a nemzetközi
kiadásokért felelős ügynökök: Maja Nikolic, Cecilia de la
Campa és Angharad Kowal, Deena, Zoé, Marie és Joy –
köszönöm, hogy ZIZISEBBÉ teszitek a világot!
Erin, szupertehetséges szerzőtársam, és Nikki,
szupertehetséges illusztrátorom: ÁLDÁS, hogy az
édesanyátok lehetek. Kim, Don, Doris és az egész
család: boldogan osztozkodom veletek ezen az álmon!
Mindannyiótokat nagyon szeretlek!
Mindig engedd szabadon a benned élő ZIZIT!
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ÁPRILIS 30., SZERDA, 16:05
A SZEKRÉNYEMNÉL
Na jó, én TÉNYLEG igyekeztem finom és nőies lenni!
De… BOCSIKA!! NEM BÍROM TOVÁBB!!
Ha még egyszer meghallom a MacKenzie Hollister nevet…
SIKÍTANI fogok!!!
Nem hiszem el, hogy ebben az iskolában MÉG MINDIG
róla beszélnek! Mintha mindenki bele lenne zúgva!
– Ha MacKenzie itt lenne, IMÁDNÁ!
– Ha MacKenzie itt lenne, UTÁLNÁ!
– Ez az iskola MacKenzie nélkül nem olyan, mint régen.
– JUJJ!! Úgy hiányzik MacKenzie!
MACKENZIE! MACKENZIE! MACKENZIE ∆!!!!!
11
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ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!

ÉN, AMINT IDEGÖSSZEOMLÁST KAPOK,
MERT MINDENKI CSAK
MACKENZIE-RŐL BESZÉL!
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Ide figyeljetek, emberek! MacKenzie már egy hete
ELMENT, és NEM jön vissza!!
Tehát sírhattok, amennyit akartok, de jobb lenne, ha
végre túltennétek magatokat a dolgon!!
Na jó, beismerem.
Én is pont annyira ledöbbentem és meglepődtem, mint
bárki más, amikor olyan hirtelen távozott.
De MacKenzie GYŰLÖLT engem, és POKOLLÁ tette
az életemet.
És ŐSZINTÉN szólva nekem még mindig úgy tűnik, mintha
ITT lenne.
Tudom, hogy ez furán hangzik, de olyan, mintha
ÉREZNÉM a jelenlétét még most is, naplóírás közben.
De lehet, hogy csak azért, mert az a rengeteg CIKI,
SZEMÉTBEILLŐ ÜZENET, amit a többiek neki
hagynak, MINDEN HELYET ELFOGLAL
A SZEKRÉNYEMNÉL ∆!!!
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?!

ÉN, AMINT KIAKADOK, MERT EZ A RENGETEG
SZEMÉT ELFOGLALTA A HELYEMET ∆!!
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Biztos vagyok benne, hogy IMÁDNÁ, hogy az
ex-legjobb-barátnője, Jessica, emlékhelyet varázsolt
az üres szekrényéből, és még Facebook-oldalt is
csinált neki!

NE MÁÁÁÁÁRRR!!!
Teljesen nyilvánvaló a számomra, hogy MacKenzie még
mindig manipulálja a többieket.
Azok után meg pláne biztos vagyok benne, hogy
elolvastam azt a szánalmas és túltolt BÚCSÚLEVELET,
amit az iskolaújságnak küldött ma reggel e-mailben.
A szerkesztő ki is rakta, hadd olvassa az egész iskola.
JUJJ!!! MacKenzie csak mondta és mondta a magáét,
hogy mennyire elege volt a szenvedésből, és hogy csak úgy
tudott véget vetni a kínjainak, hogy átiratkozott egy
sokkal jobb helyre.
Biztos vagyok benne, hogy csak azért írta ezt az izét,
hogy mindenki MEGSAJNÁLJA.
15
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Nehogy NAPVILÁGRA hozzam azt a rengeteg
SZEMÉTSÉGET, amit elkövetett, mielőtt meglépett!
Ha erre gondolok, annyira DÜHÖS leszek, hogy a
legszívesebben… KAVICSOT rágnék ∆!!
Tudom, hogy talán nem kellene ilyet mondanom, mert
durva. MacKenzie egy eldobható pelenkára emlékeztet.
Hogy miért?!

MIND A KETTŐ NAGYON MŰ,
MINDKETTEN MINDENT MELLRE SZÍVNAK,
ÉS TELE VANNAK KAKIVAL!
16
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Én még nem jutottam túl azon a sok szörnyűségen, amit
MacKenzie elkövetett. Például, hogy ellopta a naplómat,
feltörte az Okoska Kisasszony honlapot, nagyon undok
válaszlevelet küldött bajba jutott diáktársainknak,
ráadásul hazugságot és pletykákat terjesztett.
Most meg játssza az ÁLDOZATOT egy butácska videó
miatt, amit valaki feltöltött róla, és amiben kiakad egy
hajába ragadt bogártól?! Ja, ja!!
Na szóval, MacKenzie véget vetett szenvedéseinek a
Pompásvölgyi Líceumban, és átiratkozott egy sokkal jobb
helyre…
Név szerint az Északdombi Nemzetközi Akadémiára!
Ez egy nagyon előkelő középiskola celebek, politikusok,
kőgazdag üzletemberek és királyi családok csemetéi
számára. Ha belegondolok, MacKenzie illik is a királyi
leszármazottak közé.
Mert nála nagyobb DRÁMAKIRÁLYNŐ nincsen széles e
világon!
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ITT MINDEN ANNYIRA VISSZATASZÍTÓ!
BELE SE…!!

MACKENZIE, A DRÁMAKIRÁLYNŐ
18
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Mindenki ODAVAN a csaj új iskolájáért.
MacKenzie szerint francia szakács főz rájuk, az
iskolában van Starbucks, istállók, wellnessrészleg,
helikopter-leszállópálya és márkás boltokkal teli pláza,
ahol szünetekben és iskola után vásárolhatnak.
És ezt kapd ki!
Azt állítja, hogy minden folyosón van automata az
ivókutak mellett, ahol hét különböző gyümölcsízű italból
lehet választani.
De MacKenzie született HAZUDOZÓ, én abban is
kételkedtem, hogy az az iskola EGYÁLTALÁN
létezett.
Meg sem lepődtem volna, ha kiderül, hogy csak azért
találta ki, mert mindenkit le akart nyűgözni, és igazából
magántanuló lett.
Így aztán kigugliztam az iskola hivatalos honlapját.
JUJJ!! Ezt NEM hiszem el!…
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Az, hogy az Északdombi Nemzetközi Akadémia „előkelő”,
nem kifejezés!
Az a hely VARÁZSLATOS!
Harry Potter iskolájára, a Roxfortra emlékeztet.
Remélem, MacKenzie végre boldog (már ha tényleg
odajár).
Hmm… kíváncsi vagyok, hogy az Északdombi vajon
felkínálna-e ösztöndíjat egy nagyon érdemes diáknak
ROVARirtásért cserébe.

CSAK VICCELTEM §!!
De hé, nem ők lennének az első iskola, akik ilyet csinálnak.
UGYE?!
Na szóval, most, hogy MacKenzie elment, az ÉN életem
legalább TÖKÉLETES §!!
És DRÁMAMENTES §!!
22
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Elég a dumából írásból, haladjunk!
Húsz perc múlva találkozom Chloéval, Zoey-val és
Brandonnal a MuffinMennyországban, és még át kell
öltöznöm a kedvenc ruhámba.
ÁLLATI fincsi muffinokat árulnak!!

JIPPÍÍ!
§!!
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SZERDA, 16:45
A MUFFINMENNYORSZÁGBAN
Chloe, Zoey, Brandon és én remekül szórakoztunk
a MuffinMennyországban.
De a fejemben folyamatosan Snoopy boldogságtáncát
jártam, és vidáman számolgattam, hány PERC telt el
MacKenzie távozása óta!…

12584, 12585, 12586, 12587,
12588, 12589…
ANNYIRA

…

BOLDOG

…

VAGYOK!

!!

ÉN, AMINT ELJÁROM SNOOPY
BOLDOGSÁGTÁNCÁT
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!

Kezdtem VÉGRE felfogni, hogy MacKenzie TÉNYLEG
elment az iskolából.
Megteltem REMÉNNYEL, mintha egy ÚJ élet kezdődött
volna a számomra.
Annyira elvoltam a gondolataimmal, hogy észre sem vettem,
Brandon engem bámul.
Aztán elpirult, és egy csodaszép muffint nyújtott felém,
aminek rózsaszín szívecske volt a tetején.
– Nikki, annyira örülök, hogy újra barátok vagyunk. Tudom,
hogy sok mindenen mentél keresztül, remélem, most már
minden rendben van – mondta félénken, és kisimította
kócos haját a szeméből.
– Brandon, minden TÖKKKKKKÉLETES!! – lelkendeztem.
Aztán csak bámultuk egymást elvörösödve.
És ez a bámulás, olvadozás és elpirulás egy
ÖRÖKKÉVALÓSÁGIG tartott!!…
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