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BOLDOG SZÜLINAPOT  
MINDEN ZIZI-RAJONGÓNAK! 

Remélem, olyan különleges a bulid,  
mint amilyen te vagy ƒ!
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JÚNIUS 4., SZERDA

JUJJ! A SZÜLINAPI BULIM 
A SZUPINÁL IS SZUPIBB!

JIPPÍÍÍ §!
Képzeljetek el egy CSODÁS és VICCES bulikát a 
Pompásvölgyi Country Clubban, ahol van zenekar, DJ, 
pizza, amennyi beléd fér, fagyibár, kétszáz közeli barát, 
a legjobb barátnőim, a zizis SZERELMEM és egy 
gigantikus szülinapi torta. 

Minden ANNYIRA hihetetlenül TÖKÉLETES, hogy bele 
kell csípnem a karomba, nem álmodom. JAJJ!! De fáj! 
(Megcsíptem magam!)

A JÓ HÍR az, hogy még halálos ELLENSÉGEM, 
MacKenzie Hollister sem tudja TÖNKRETENNI életem 
legeslegSZUPIBB napját §!

A ROSSZ HÍR az, hogy a JÓ HÍRREL kapcsolatban 
totál TÉVEDTEM ¶! …



ANDRÉ
A LEGJOBB BARÁTNŐIM,  

CHLOE ÉS ZOEY



MACKENZIE

A SZERELMEM,  
BRANDON

ÉN

TÖKÉLETES  
AZ ÉLETEM!

NIKKINIKKI



4

?!

301

JUJJ!!
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TESSÉK, NIKKI,  
BOLDOG SZÜLINAPOT!

PUFF

?!

301

JAJJ!!
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FEJEZD BE, 
MACKENZIE!
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301

NIKKI?!

301

JUJJ! BOCSI, DE 
NEM BOCSI!

PLACCS
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301

MACKENZIE,  
IGYÁL PUNCSOT!

301

EZ NEM 
LEHET IGAZ!



9

?!

301

NIKKI! JÓL 
VAGY?!

301

HUKK!
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301

JAJ!!

301

SZEGÉNY 
NIKKI!
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NYAKAT BEHÚZNI!
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NEEE EEE!!

A csodálatos szülinapi bulim KATASZTROFÁLISAN 
végződött! BORZALMAS volt! Hála a jó égnek, az 
egész csak…

EGY SZÖRNYŰ RÉMÁLOM VOLT ¶!!
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JUJJ! Az az álom ANNYIRA valóságosnak tűnt! 
Kivert a HIDEG veríték, amikor felébredtem.

Most meg még a gondolattól is KIRÁZ A HIDEG, hogy 
szülinapi bulit szervezzek.

Nyilvánvalóan valamiféle komoly és súlyos egészségügyi 
problémám van, a neve RSZBF, vagyis ROHADT 
SZÜLINAPI BULI FÓBIA.

Ami nem más, mint irracionális félelem a szülinapibuli-
katasztrófáktól.

Szerintem az ötödik szülinapomon fertőződhettem 
meg először ezzel a betegséggel. Meghívtam az EGÉSZ 
óvodai csoportomat a bulira, és apa beöltözött bohócnak.

SZENZÁCIÓS volt!

Egészen addig, amíg meg nem gyújtotta a gyertyákat a 
szülinapi tortámon, és véletlenül lángra nem kapott tőle a 
buggyos bohócnadrág feneke is. 

Ne kérdezzétek, HOGYAN!
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Apa először pánikba esett, és ordított, hogy: „TŰZ 
VAN!”

Aztán úgy oltotta el a lángokat, hogy BELEÜLT egy 
nagy tál gyümölcsbóléba!…

APA, A BÓLÉS BOHÓC!

LOCCS!
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Minden gyerek nevetett és éljenzett, mert azt  
hitték, hogy ez is a vicces bohócműsor része.  
De én ÚGY elszomorodtam, hogy nem is ettem a 
tortámból.

A mai napig rettenetesen FÉLEK a bohócoktól. 
Szerencsére nem MINDTŐL. Csak a VISÍTÓ,  
LÁNGOLÓ FENEKŰ bohócoktól!

KOMOLYAN! A TAKONY is belém fagy tőlük.

NE NEVESSETEK! NEM vicces ¶!

Na jó, lehet, hogy vicces egy KICSIT §.

De akkor is!

Szóval a szülinapom június 28-án, szombaton lesz, és a 
legjobb barátnőim, Chloe és Zoey KÖNYÖRÖGNEK, hogy 
rendezzek egy nagy bulit.

Annyira izgatottak miatta, hogy holnap átjönnek, és 
segítenek mindent megtervezni.



Sajnos Chloe és Zoey HIPERcsalódott lesz, amikor 
közlöm velük, hogy meggondoltam magam. Az a félelmetes 
álom aggaszt, attól tartok, hogy ha a LEGKISEBB 
dolog is félremegy, hatalmas KATASZTRÓFA lesz a 
vége.

Hé, szeretnék én csinos és népszerű BULIHERCEGNŐ 
lenni.

De ugyan már! KIT akarok átvágni?

Az életem NEM tündérmese.

NEM vagyok Hamupipőke.

Bocs! De ha éjfélkor látványosan elmenekülnék a 
királyi bálból abban a gyönyörű, elvarázsolt ruhában, 
és elveszíteném a szépséges üvegcipellőmet, biztosan 
belelépnék egy nagy rakás KUTYAKAKIBA!

¶!!
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JÚNIUS 5., CSÜTÖRTÖK

MÉG mindig ki vagyok akadva attól a rémálomtól, újra és 
újra lejátszódik a fejemben, mint egy rossz film. Annyi 
cukormáz volt rajtam tetőtől talpig, hogy úgy éreztem 
magam, mint egy EMBERmuffin ¶!

Így aztán úgy terveztem, hogy ma közlöm Chloeval és 
Zoey-val, NEM tartok szülinapi bulit.

Annyi minden sülhet el BALUL, hogy nem éri meg a 
kockázatot. Azt reméltem, hogy a legjobb barátnőim 
majd megértenek és támogatnak.

Már nagyon be voltak indulva, amikor megérkeztek 
hozzánk, volt náluk egy NAGY rakás könyv és magazin a 
PARTISZERVEZÉSRŐL. Jól indul ¶!

Teljesen ledöbbentem, amikor azt kiáltották, hogy 
„MEGLEPETÉS”, és a kezembe nyomtak egy újonnan 
megjelent bestseller könyvet.

NEM hittem a szememnek, csak bámultam  
ELBŰVÖLVE!…
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Egy BULISZERVEZÉSről szóló könyv volt a 
KEDVENC valóságshow-m, a Gazdag vagyok, de 
igénytelen! szereplőivel. Chloe és Zoey azt mondta, hogy 
előszülinapi ajándék, amivel megszervezhetem a bulimat!

És ezt kapjátok ki! Rendeltek egy hatalmas pizzát is a 
FÜLIG SAJTOSból (jól is tették, mert az a rengeteg 
AGGÓDÁS a buli miatt a gyomromra húzódott)!

Nyilvánvaló volt, hogy a barátnőim NAGYON komolyan 
veszik ezt a buliszervezést ¶!
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Felszaladtunk a szobámba, és elnyúltunk az ágyon…

CHLOE, ZOEY ÉS ÉN PIZZÁT ZABÁLUNK, 
MIKÖZBEN BULISZERVEZÉSRŐL SZÓLÓ 

KÖNYVEKET ÉS MAGAZINOKAT OLVASUNK!
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RENDEZZ SZUPI KINTI PARTIT ÖTVEN VENDÉGNEK!

Bár értékeltem az erőfeszítéseiket, összeszedtem a bá-
torságomat, és közöltem velük a rossz hírt: – Figyu, csa-
jok, tényleg hálás vagyok, amiért segítenétek megszervezni 
a nagy bulit. De őszintén szólva, azzal is megelégednék, ha 
csak mi hárman buliznánk a kertben, és igyekeznénk elke-
rülni a fulladást apa odaégett hamburgereitől – vicceltem.

– Micsoda ÖTLET! – kiáltotta Zoey. – Ezt nézd! 
A Gazdag vagyok, de igénytelen! Szervezz bulit! könyvben 
is vannak elképzelések, hogyan rendezzünk VICCES kinti 
főzőcskézést! – Az orrom alá dugott egy oldalt…

PIKNIKPARTI A KERTBENPIKNIKPARTI A KERTBENPIKNIKPARTI A KERTBEN
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NÉZZ MENŐ FILMEKET HETVENÖT BARÁTODDAL!

– Még tábortüzet is javasolnak! – mondta Chloe. – 
JUJJ! Annyira ROMANTIKUS lesz, igaz?! TUDJUK 
KINEK…! – És elkezdett cuppogni.

A legszívesebben MEGPOFOZTAM volna. De nem 
tettem. – Nagyon érdekes… izé, ötlet. De mi lenne, ha 
csak mi HÁRMAN rendeznénk pizsipartit, és megnéznénk 
néhány filmet? – erősködtem.

Chloe lapozott. 
– Nocsak, nocsak! A pizsipartik is benne vannak. Nézd…
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HÍVJ MEG SZÁZ ZENEBARÁTOT, ÉS HALLGASSÁTOK EGYÜTT A KEDVENC ZENÉDET!

ZENEBARÁTOK 
ZENEHALLGATÓS BULIJA

– Az de MENŐ! – vihorászott Zoey.

Na jó. Kezdtek az agyamra menni. – CHLOE! ZOEY! 
LÉGYSZI! Szeretném, ha MEGHALLGATNÁTOK! – ki-
áltottam. Azonnal befogták a szájukat, és rám meredtek. 

– Nikki, ahogy te akarod! A TE bulid lesz. Ha 
HALLGATÓS bulit akarsz, nekünk az is jó! – vonta meg 
a vállát Chloe.

– Imádom az ÖTLETET! – kiáltotta Zoey. Egy másik 
oldalt lapozott fel a könyvben.
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ROCK’N’RICSAJ BULI KÉTSZÁZ ROCKER HAVER RÉSZÉRE

Sikító Fe sztiv ál

– Egy zenés buli nagyon RETRÓ és ELEGÁNS lenne! – 
kiáltotta izgatottan.

Komolyan NEM hittem el, hogy a barátnőim ENNYIRE 
nem veszik a lapot. Ezen a ponton tökre KIAKAD- 
TAM!

– Na de csajok! Annyira KIVAGYOK, hogy a 
legszívesebben… SIKÍTANI tudnék!! – daráltam.

– De SZUPER ez a könyv! – kiáltotta Chloe. – ARRA 
is rá lehet húzni egy BULIT!!…
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– Rendezhetnél egy sikítozós táncpartit kétszáz emberrel 
egy raktárban! – javasolta Zoey.

JUJJ! Szerintem itt és most, a szobámban fogok 
SIKÍTOZÓS PARTIT rendezni!

– KÖNYÖRGÖM! HAGYJÁTOK MÁR ABBA! NEM akarok 
ilyen bulikat! HIPERstresszes az életem így is! Mintha valaki 
belökött volna egy medencébe, hogy ússzak a népszerűségért, 
és vagy részt veszek rajta, vagy eltűnök a süllyesztőben! 
Tudom én, hogy be kellene vetnem magam, de HALÁLOSAN 
félek a FULLADÁSTÓL! Értitek már, mit akarok mondani?

Chloe és Zoey egymásra néztek, aztán rám, és lassan 
bólintottak.

– Remélem, nem HARAGSZOTOK – motyogtam.

– Nikki, MIÉRT haragudnánk? – kérdezte Zoey. – A MI 
hibánk, hogy nem értettük meg elsőre, mit szeretnél. Nem 
figyeltünk rád.

– Most viszont már tisztán és világosan HALLUNK – 
mondta Chloe. – És nekünk az is tökéletesen megfelel, ha…
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MEDENCÉS BULI!

A LEGJOBB BARÁTNŐIM AZT HISZIK, HOGY 
MEDENCÉS BULIRA VÁGYOM?!

– MI is a medencés bulit választottuk volna! – 
sikkantotta Zoey izgatottan. 

– De azt akartuk, hogy TE mondd meg, mert a TE 
bulidról van szó! – sikoltotta boldogan Chloe. 

– Szerencsére az új könyvedben egy egész fejezet szól a 
medencés bulikról! – tette hozzá Zoey.
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Aztán a legjobb barátnőim táncikálni kezdtek a 
szobámban. – MEDENCÉS BULI! MEDENCÉS 
BULI! NIKKINEK MEDENCÉS BULIJA LESZ!

Hirtelen megvilágosodtam: a legjobb barátnőim 
NAGYON-NAGYON akarják ezt a szülinapi bulit!

És bár tényleg kikészülök még a buli gondolatától is, nem 
volt szívem csalódást okozni nekik. Így aztán felugrottam, 
és én is körbetáncoltam a szobát. – MEDENCÉS BULI! 
MEDENCÉS BULI! MEDENCÉS BULIM LESZ!

Aztán megöleltük egymást! És akkor Chloe és Zoey olyan 
kedves, aranyos dolgot mondott nekem, amilyet EGÉSZ 
életemben még senki.

– ANNYIRA örülünk, hogy megrendezed a bulit, Nikki! 
Megérdemled! És mivel lehet, hogy a nyáron Párizsban 
leszel, ezt a csak TÉGED ünneplő, különleges napot veled 
akartuk tölteni! – magyarázta Chloe.

– Most az egyszer MI tehetünk valami jót veled, hálából, 
hogy ANNYI CSODÁLATOS dolgot kaptunk TŐLED! – 
kiáltotta Zoey.



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-13-szulinap-egy-nem-tul-unalmas-het-meseje-8692?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/bibor-pottyos-konyvek/rachel-renee-russell-egy-zizi-naploja-13-szulinap-egy-nem-tul-unalmas-het-meseje-8692?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-13-szulinap-egy-nem-tul-unalmas-het-meseje-8692?ap_id=KMR


– Nikki! Te vagy a LEGESLEGjobb barát a világon! – 
lelkendeztek mind a ketten, és könnybe lábadt a szemük. 

JUJJ! NAGYON különlegesnek éreztem magam! 
Világos, hogy Chloe és Zoey igazán TÖRŐDIK velem!

Ők a LEGESLEGJOBB BARÁTNŐIM!
És ha ez a szülinapi buli boldoggá teszi ŐKET, akkor 
ENGEM is boldoggá tesz majd!

§!!
Utóirat: Már attól BOLDOGNAK kellene lennem, hogy 
MacKenzie-t alig látom ezen a nyáron. Most az egyszer 
DRÁMAMENTES hetek várnak rám! JUHÚÚÚÚÚ §!




