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Minden Zizi napló-rajongónak, 

aki titokban szerelmes.

Tudjátok ti, kiről beszélek ƒ!
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MÁJUS 21., SZERDA 7:15

OTTHON

JIPPÍÍÍ ƒ!!! Azt hiszem, most aztán tényleg 

BELEESTEM… na nem egy gödörbe!

JUJJ! Mi más lenne ez, ha nem lóvé, akkor…

…mert annyira ŐRÜLTEN boldog vagyok, hogy a 

legszívesebben napfényt, szivárványcsíkot, konfettit, 

csillámport és olyan cukker kis drazsécukorkákat 

HÁNYNÉK! A szívem vadul ver, a tenyerem izzad, a 

gyomromban meg ezer kis pillangó repked, kicsit szédülök 

is tőlük.
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Sajnos erre nincsen ismert GYÓGYSZER…

A DIAGNÓZIS: LOVE

Hosszú és bonyolult történet lenne elmesélni, hogyan 

kaptam el ezt a betegséget. Már éppen reggelizni 

készültem, és utána indultam volna iskolába…

ROSSZ HÍREM VAN! ENNÉL ROSSZABB 
ESETTEL MÉG NEM TALÁLKOZTAM!

NIKKI MAXWELL

MEGNAGYOB-
BODOTT, 

SZERELMES 
SZÍV

PILLANGÓK 
A GYOMORBAN
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DAISY, NEM LEHETSZ ÉHES! 
MOST KAPTÁL ENNI!

VAÚ-
VAÚ!
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ÉN, AMINT MEGSZIDOM DAISYT, 

MERT ROSSZ KUTYA VOLT.

Nem hiszem el, hogy Daisy ilyen ALJAS KIS VIRSLI-

TOLVAJ. No de! Ő az ÉN imádni való, aljas kis virsli-

tolvajom!

ROSSZ KUTYA, 
DAISY! ROSSZ 

KUTYA!



18

NEM is értettem, hogyan tudta ez az aprócska, cuki, 

pihe-puha valami teljesen FELDÚLNI a házat három 

perc alatt. 

EGYETLEN nagy különbség van csak Daisy és az 

elkényez tetett kishúgom, Brianna között.

Brianna IDEBENT jár vécére, és ODAKINT történnek 

néha balesetek. Daisy pedig ODAKINT jár vécére, és a 

balesetek IDEBENT esnek meg vele.

Alig takarítottam fel azt a felfordulást, amit Daisy 

csinált, rohanhattam ki vele, hogy elvégezze a dolgát.

El is végezte, majd boldogan beletapicskolt egy 

pocsolyába, és játékból rám ugrott.

JUJJ!!! Daisy és én úgy festettünk, mintha 

iszapbirkózáson vettünk volna részt. Ahol én 

VESZÍTETTEM Δ !

Éppen kétségbeesetten próbáltam visszarángatni a házba, 

amikor váratlanul belefutottam…
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BRANDON?! SZIA, NIKKI! MIZU?

VAÚ 
VAÚ
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JUJJ!! De ZAVARBA jöttem!

Tetőtől talpig tele voltam Daisy sáros mancsnyomaival. 

A legszívesebben belebújtam volna a postaládánkba, és 

MEGHALTAM volna!!

Brandon szeme csillogott, és az ajkába harapott. 

Egészen nyilvánvaló volt, hogy nem akar azzal még 

KÍNOSABB helyzetbe hozni, hogy elröhögi magát.

– Ööö… jól vagy? – kérdezte.

– Persze, minden… rendben van. Daisy és én sétálni 

mentünk, és…

– Hadd találjam ki! Úgy döntöttetek, az lesz a legjobb, ha 

meghempergőztök egy pocsolyában? – vigyorgott Brandon.

Csak a szememet forgattam.

Brandon elmesélte, hogy korán kelt, mert anyagot kellett 

vinnie annak az embernek, aki a Szőrös Kisbarátok 

Állatmenhely – Brandon ott önkénteskedik – számára 

elkészíti az adományozós honlapot. 
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Daisy boldogan csóválta a farkát, és úgy nézett 

Brandonra, mintha egy embernagyságú jutalomfalat lett 

volna. Brandon felkapta a kutyát, és kacagott…

BRANDON DAISYVEL BESZÉLGET

VAÚ!!

SZIA, DAISY! 
JÓL MEGDOLGOZTATTAD 
SZEGÉNY NIKKIT! IGAZ?!
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Ekkor én is elmeséltem neki az összes huncutságot, amit 

Daisy elkövetett.

– Brandon, totál kikészültem, éppen csak egy 

órája keltem fel. Ha Daisy játék kutya lenne, már 

kivettem volna belőle az elemet, és kidobtam volna! – 

morogtam.

– Hát ez rossz hír. De lehet, hogy egy kutyaiskola 

megoldaná a problémádat! – javasolta Brandon. 

– Köszi a jó tanácsot. De a kutyaiskola HIPERkeménynek 

hangzik. Már van elég tanulnivalóm így is  – motyogtam 

ingerültem.

– A kutyaiskolában a KUTYA tanul, nem TE! – 

nevetett Brandon. – Szerintem te nem szoktad a 

szemeteskukából kihalászni az ennivalót, és nem iszol 

a vécécsészéből sem. Igaz?!

Döbbenten meredtem Brandonra. Nem hittem el, 

hogy egy ilyen SZEMÉLYES dologra rákérdez. 

De DURVA!!
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Ekkor futott át az agyamon, hogy mi van, ha Brianna 

pletykált Brandonnak rólam a hátam mögött.

Én SOHA, DE SOHA nem ennék a szemeteskukából! 

FÚJ Δ !

Hacsak nem akad rá egy IGAZÁN jó okom.

Például amikor Brianna véletlenül kidobta azt a kis fehér 

zacskót, amiben a duplacsokis-duplakaramellás muffinom 

volt.

ÉPPEN akkor vettem a MuffinMennyországban.

IGEN! 

Bevallom, feltúrtam a szemeteskukát érte. 

A zacskóra ragadt öklömnyi gyümölcszselé, a fél 

halrudacska és a nyálkás zabkása elég undorító volt.

De a zacskóban a muffinnak semmi baja sem volt, szóval 

MEGETTEM…
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ÉN, AMINT A SZEMETESBŐL ESZEM

És SOHA, DE SOHA nem innék a VÉCÉcsészéből! 

FÚJ Δ !

Hát, szándékosan nem is.

Néhány hete Brianna mackója, Hans véletlenül beleesett 

a vécébe. Jó sok öblítővíz fröcskölt rám, miközben 

visítottam…

NYAMI!
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ÉN, AMINT ÖBLÍTŐVIZET NYELEK!

De NEM nyomtam bele a fejem a vécécsészébe, hogy 

onnan NYELJEM a vizet, mint aki a szomjhalál szélén 

áll. 



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-12-szivbaj-egy-nem-tul-titkos-szerelmi-haromszog-meseje-8527?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/bibor-pottyos-konyvek/rachel-renee-russell-egy-zizi-naploja-12-szivbaj-egy-nem-tul-titkos-szerelmi-haromszog-meseje-8527?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/janet-mcnally-lanyok-a-holdban-8300?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/bibor-pottyos-konyvek/rachel-renee-russell-egy-zizi-naploja-12-szivbaj-egy-nem-tul-titkos-szerelmi-haromszog-meseje-8527?ap_id=KMR
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Nem meséltem Brandonnak sem a szemetesről, sem a 

vécécsészéről, mert még azt hinné, hogy Daisy mellett 

NEKEM is szükségem lenne még iskolázásra Δ !

Bocsi! De én NAGYON magamnak való vagyok, nem fogom 

kiteregetni a szennyest!

Brandon végre témát váltott. Hála az égnek!

– Figyelj, Nikki! Van egy ötletem. Én boldogan tanítanám 

Daisyt. Hetente kétszer dolgozhatnánk, a ti kertetekben. 

– Hát ez FANTASZTIKUS ötlet! – sikkantottam. – Mit 

szól nál a szerdához és szombathoz? Most szombaton kezdenénk!

– Tökéletes! Már alig várom, hogy együtt lóghassunk. Jó 

buli lesz!

– Hát, Daisy szeret VELED lógni! – mondtam.

És ekkor Brandon egyenesen BELENÉZETT… a 

lelkem… mocsaras mélyére. Aztán elmosolyodott, olyan 

kis szerényen, és kócos haját elsöpörte a homlokából. 

Azt hittem, ELOLVADOK!




