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Camryn Chase-nek
Sztár vagy! Táncolj!
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MÁJUS 5., HÉTFŐ, 7:15
OTTHON

NEEEEEEEEEEM ∆ !!
NEM hiszem el, hogy velem történik ez az egész!! 

Tegnap tudtam meg, hogy egy diákcsereprogram 
keretében egy hétig az Északdombi Nemzetközi 
Akadémiára fogok járni!

Igen, tudom. NAGYON nagynevű iskola, híres a kiváló 
diákjairól, a szigorú követelményeiről, a csini egyenruhájáról, 
és gyönyörű épületeiről, amiket mintha a Roxfortból és egy 
ötcsillagos szállodából raktak volna össze!

A legtöbb diáktársam még a MOBILJÁRÓL is lemondana, 
ha betehetné oda a lábát.

Akkor én MIÉRT kapok ettől HISZTÉRIÁS rohamot?!!

Mert ebbe az iskolába iratkozott át egy bizonyos 
DRÁMAKIRÁLYNŐ is ∆ !
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Igen, igaz! Sajnos...

MACKENZIE HOLLISTER  
AZ ÉSZAKDOMBIBA JÁR!
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Ha azt mondom róla, hogy egy undok béka, nem mondtam 
semmit. Az a csaj egy szájfénymániás, karika-fülbevalós, 
szőke póthajat viselő CSÖRGŐKÍGYÓ...

Fogalmam sincs, MIÉRT utál engem ANNYIRA!

De EZT nem fogjátok elhinni!

A legutóbbi pletykák szerint (a kishúga, Amanda mesélte 
őket a kishúgomnak, Briannának) az Északdombiban 
néhány csaj meg pont MacKenzie-t UTÁLJA! …

SSSSZZZ!!
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KINEVETTÉK MACKENZIE-T  
A HAJAS-BOGARAS VIDEÓ MIATT!

JUJ! ANNYIRA 
SZÁNALMAS!

MacKenzie
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ÉS MINDENT MEGTETTEK,  
HOGY MEGKESERÍTSÉK AZ ÉLETÉT!

De mondok ennél FURCSÁBBAT is!

Láttam MacKenzie-t egypár nappal ezelőtt a 
MuffinMennyországban, az új barátaival lógott.  
És úgy csinált, mintha… ő lenne ÉN…!

LÚZER
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Annyira BIZARR volt az egész, hogy majdnem dobtam egy 
hátast! A legszívesebben elrohantam volna a legközelebbi 
RENDŐRKAPITÁNYSÁGRA, és ordítottam volna, hogy…

SEGÍTSÉG! VÉSZHELYZET VAN! 
ELLOPTÁK  

A SZEMÉLYAZONOSSÁGOMAT!
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MacKenzie-nek köszönhetően az életem egy véget nem érő

DRÁMA!!
Csak az elmúlt hónapban:

1. pofán vágott a labdával kidobós közben

2. ellopta a naplómat

3. meghekkelte a tanácsadó rovatomat

4. megvádolt, hogy online zaklattam

ÉS

5. úgy tesz, mintha ő lenne ÉN!

KI csinál már ilyet?!!

Csak aki száz százalékban

ELMEBETEG!
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Miután átiratkozott a másik iskolába, azt reméltem, 
SOHA többé nem kell látnom a képét.

De NEEEEM!

Jövő héttől össze leszek zárva az Északdombi 
iskolában ezzel a bosszúszomjas, szájfénymániás 
SZEMÉLYAZONOSSÁG-TOLVAJJAL!

KÉRLEK, KÉRLEK, KÉRLEK, hadd jöjjenek a legjobb 
barátnőim, Chloe és Zoey is!

Ha ők mellettem vannak, BÁRMIT túlélek!

Akár egy FÁJDALMASAN hosszú, NYOMORÚSÁGOS 
hetet is a LEGGONOSZABB ellenségemmel!

∆ !
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HÉTFŐ, 7:50
A SZEKRÉNYEMNÉL

Néhány perccel ezelőtt értem be a suliba, de a 
nyolcadikosok máris az egyhetes cserediákprogramról 
sustorognak.

Alig várom, hogy beszélhessek Chloeval és Zoey-val.

De most annyira ÁLMOS vagyok, hogy a szememet sem 
tudom nyitva tartani.

Tegnap a szüleim megleptek egy…

KISKUTYÁVAL!
Igen, tényleg! A Maxwell családnak végre van kutyája!

Daisy a neve, egy golden retriever.

Édes, boldog, örökmozgó kis energiabomba.

Annyira SZERETEM, hogy a legszívesebben feltalálnék 
egy új parfümmárkát tiniknek, és az lenne a neve, hogy…
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KUTYUSLEHELET!!

Daisy egyszerűen TÖKÉLETES ƒ!! HIPERjátékos, és 
annyira butus, hogy haláli. 

Na, szóval, annyira kikészültem, hogy az Északdombiba 
kell mennem, hogy alig aludtam az éjszaka. 
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Bár Daisy sem javított a helyzeten. Imádom én, meg 
minden, de azt kezdtem kívánni, bár lenne rajta egy 
KI/BE kapcsológomb, mert…

EZ A KUTYA SOHA NEM ALSZIK!

*NYALI*
*NYALI*
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Abban a pillanatban, hogy elszunyáltam, unatkozni 
kezdett magában, és JÁTSZANI akart…

DAISY SZERINT JOBB LENNE, HA FELÉBREDNÉK!
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Így aztán rám hozta a SZÍVBAJT!

ÉN, AMINT AZ ÉJSZAKA KÖZEPÉN  
RÁM TÁMAD EGY KEGYETLEN SZŐRGOMBÓC!

ÁÁÁÁÁ!!VAU!
VAU!

*HÚZ*
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De annyira cuki volt, hogy nem tudtam rá haragudni…

ÉN, AMINT ÖSSZEBÚJOK DAISYVEL  
(ÉS PRÓBÁLOM ELALTATNI!)
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JUJ! Szerintem EGÉSZ éjjel nem alhattam többet 
TIZENHÉT percnél!

Daisy hibája, hogy fáradt és morcos vagyok, és egész 
nap úgy közlekedek majd a termek között, mint egy 
ALVAJÁRÓ.

Majdnem ahhoz is túl kimerült lettem, hogy a cserediák-
program miatt rágjam a KEFÉT.

Bárcsak IGAZI, külföldi cserediákprogram lenne, és 
mehetnék valami távoli, egzotikus helyre, mondjuk talán… 
Párizsba, Franciaországba!

Annyira SZERETNÉK, IMÁDNÉK eltölteni 
egy hetet PÁRIZSBAN ƒ! ANNYIRA romantikus hely!

Nemrég adtam le egy szorgalmit franciaórán a Louvre 
múzeumról, ahol a világ leghíresebb műveiből állítanak ki 
párat. 

Remélem, valami elfogadható jegyet kapok rá, mert 
a beszámolót és a kézzel rajzolt illusztrációkat egy 
ÖRÖKKÉVALÓSÁGIG tartott megcsinálni!
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Viszont támadt egy zseniális ötletem!

Mivel a suli könyvtárában is dolgozom, polcrendező 
asszisztensként, szerintem ez jó KIFOGÁS, hogy 
kihátráljak a programból. 

Majd megkérem könyörgök a könyvtárosunknak, Mrs. 
Peachnek, hadd lógjak SEGÍTSEK a könyvtárban a 
cserediákprogram alatt is!

A sulinak lassan vége, jön a nyári szünet, és jó sok munka 
van, hogy a könyvtár készen álljon a következő tanévre. 

Szóval nagyjából biztos vagyok abban, hogy igent fog 
mondani. 

A PROBLÉMA MEGOLDVA! UGYE ƒ?!

NEM IGAZÁN ∆ !!

Winston igazgató úr a hangosbemondón beszélt a 
cserediákprogramról. Elmondta, hogy a program 
utolsó hete május 12-én, hétfőn kezdődik, és azok a 
nyolcadikosok, akik ez elmúlt héten nem vettek részt 
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a programban, kapnak egy levelet a vendéglátó iskolák 
adataival. 

Emlékeztetett bennünket arra, hogy nem érdemjegyet 
kapunk, hanem minden diáknak egy kreditpontot írnak be, 
aki teljesíti a programot. Az a diák, aki nem teljesíti, 
annak nyolcadik végén egy kredittel kevesebbje lesz a 
kötelezőnél, és NEM mehet kilencedikbe! 

És ha a rossz hír nem lett volna önmagában elég ROSSZ, 
hozzátette, hogy a kreditet csak a NYÁRI ISKOLÁBAN 
lehet pótolni!

BOCSI!! Bármennyire is UTÁLOM a gondolatot, hogy 
egy hetet MacKenzie-vel kell töltenem, azt a gondolatot 
MÉG JOBBAN UTÁLOM, hogy egy EGÉSZ nyarat az 
iskolában kellene töltenem ∆!

Ez a cserediákprogram lassan tényleg egy RÉMÁLOM 
lesz!

Bár totál úgy éreztem, tele a hócipőm, eldöntöttem, 
hogy a problémát éretten, felnőtt ember módjára 
oldom meg.



24

Egyenesen a lányvécébe mentem, és…

…és TOTÁL IDEG-ÖSSZEROPPANÁST kaptam!!!

∆ !!

JUJ! 
EZ NIKKI?

LÁNYOK



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-11-egy-nem-tul-baratsagos-ellenfel-mesei-cserediak-8252?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/bibor-pottyos-konyvek/rachel-renee-russell-egy-zizi-naploja-11-egy-nem-tul-baratsagos-ellenfel-mesei-cserediak-8252?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/bibor-pottyos-konyvek/rachel-renee-russell-egy-zizi-naploja-11-egy-nem-tul-baratsagos-ellenfel-mesei-cserediak-8252?ap_id=KMR
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HÉTFŐ, 10:55
A SZEKRÉNYEMNÉL

Megkaptuk a leveleinket…

WINSTON IGAZGATÓTÓL 
SZEMÉLYESEN

CÍMZETT: Nikki Maxwell

FELADÓ: Winston igazgató

TÁRGY: A NYOLCADIKOSOK CSEREDIÁKPROGRAMJA

Kedves Nikki!

A Pompásvölgyi Líceum nyolcadik osztályos diákjai minden évben 

részt vesznek egy egyhetes cserediákprogramban, a helyi iskolák 

szervezésében. Úgy gondoljuk, ezzel elősegítjük a közösség, illetve 

a vendéglátó iskolák tantestületei és diákjai közötti jobb kapcsolatok 

építését. A részvétel KÖTELEZŐ, enélkül nem teljesíted a nyolcadik 

osztály követelményeit. 

Jövő héten az ÉSZAKDOMBI NEMZETKÖZI AKADÉMIÁRA 

(ÉNA) fogsz járni. Jó magaviseletet és az ÉNA szabályainak 

betartását várjuk tőled. A diákigazolványodhoz a fényképet  

május 9-én, pénteken készítjük el. 

Amennyiben kérdésed, problémád akad, keress meg bátran!

Üdvözlettel:

Winston igazgato‘




