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Fariah Marie-nak

Álmodj és keresgélj tovább!

A kreativitásod és a képzeleted 

messzire röpítenek majd!
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JÚLIUS 1., KEDD

Nekem lesz a LEGESLEGESLEGIZGALMASABB 

NYÁRI SZÜNETEM!! 

JIPPÍÍÍ § !!!

Tavaly ősszel részt vettem az iskola tehetségkutató 

vetélkedőjén, és a zsűriben ott ült Trevor Chase, egy 

producer, aki a legnagyobb POPSZTÁROKKAL dolgozik! 

Az én iskolámban, a Pompásvölgyiben végzett egykor. 

És ezt kapjátok ki! ENGEM és a ZENEKAROMAT 

választott ki, hogy a ROSSZFIÚK, egy világhíres 

fiúbanda előzenekara legyünk!

Egy hónapig fogunk játszani előttük az országos 

turnéjukon. Megvalósult ÁLOM! Trevor Chase bármelyik 

pillanatban felhívhat ENGEM, hogy megerősítse a 

részvételünket a turnén! JIPPÍÍÍ §!! 

Így aztán a mobiltelefonom itt van mellettem, amíg írok 

a na… Hé! Mi a… ?!!

JUJ! HOL VAN A MOBILOM?! ELTŰNT ¶!! 

ELMESÉLEM, MI TÖRTÉNT EZUTÁN!! …
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BRIANNA?!!

gy
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NIKKI
Bonbonhercegnő

ÉS az egyszarvúbébi

HALLÓ?! TE NEM 

BONBONHERCEGNŐ 

VAGY! BOCSI, TESÓ, 

TÉVES HÍVÁS!
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JUJ! ADD VISSZA 

A TELEFONOMAT! EZ EGY 

HIPERFONTOS HÍVÁS VOLT!
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NEM ADOM! 

BESZÉLNEM KELL 

BONBONHERCEGNŐVEL!
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AZONNAL 

ADD IDE! 

A TELEFONOMAT! 

MOST!
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BRIANNA! 

AZONNAL 

HOZD VISSZA 

A TELEFONOMAT!
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NEEEEEM!!
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Hajjaj, ez NAGYON gáz!

Nem hiszem el, hogy lemaradtam Trevor hívásáról. Mire 

visszaszereztem a telefont Briannától, letette!

Trevor egy találkozót akar szervezni a zenekar tagjaival 

és a szüleinkkel, hogy a turné állomásainak időpontjait 

megbeszéljük, és aláírjuk a szerződést! HELYBEN!

De az ELKÉNYEZTETETT kishúgomnak, Briannának 

köszönhetően SOHA nem fog visszahívni, mert valószínűleg 

azt gondolja, hogy ROSSZ SZÁMOT hívott!

JUJ! BORZALMAS gondolatom támadt! …

MI VAN, HA TREVOR LECSERÉL 
BENNÜNKET EGY MÁSIK CSAPATRA 
ELŐZENEKARNAK ¶ ?!!

Ez NEM történhet meg velem! Nagyon reméltem, hogy 

megint csak egy szörnyű RÉMÁLOMRÓL van szó, amiből 

bármelyik pillanatban felébredhetek, és akkor véget is ér!

De aztán rájöttem, hogy kissé túlreagálom a dolgot.
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Muszáj NYUGODTAN, LAZÁN viselkednem, és úgy 

kezelnem ezt a helyzetet, mint egy ÉRETT, fiatal 

lány!

Visszarohantam a szobámba a telefonnal. Ez alkalommal 

be is ZÁRTAM az ajtót, nehogy Brianna megpróbáljon 

BEOSONNI, és TOTÁL tönkretegye az ÉLETEMET! 

MEGINT ¶!

Briliáns tervet kovácsoltam, hogyan hozhatnék rendbe 

mindent, készült B terv, de még C terv is!

1. LÉPÉS: Felhívom Trevor Chase-t, elmagyarázom neki, 

hogy lemaradtam a hívásról, és tudatom vele, hogy a 

zenekar HIPERizgatott a turné miatt.

2. LÉPÉS: Úgy teszek, mint aki semmit sem tud arról 

az ŐRÜLT ELMEBETEGRŐL, aki KINYOMTA a 

hívását!

PROBLÉMA MEGOLDVA § !!

Mély lélegzetet vettem, felkaptam a telefont, és 

idegesen tárcsázni kezdtem a számát…
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HALLÓ! TREVOR CHASE VAGYOK. SAJNOS 

MOST NEM TUDOK BESZÉLNI, ÉPPEN 

NYARALOK. KÉREM, HAGYJON ÜZENETET, 

ÉS VISSZAHÍVOM, AMINT ÚJRA DOLGOZNI 

KEZDEK. KÖSZÖNÖM!

SEMMI GOND §! Akkor életbe léphet a B terv! 

Hagyok egy részletes ÜZENETET! …
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BÍP-BÍP! SAJNÁLATTAL ÉRTESÍTJÜK, HOGY 

A POSTAFIÓK MEGTELT. KÉREM, PRÓBÁLJA 

MEG KÉSŐBB. A VISZONTHALLÁSRA!

?!

SEMMI GOND §! Akkor hát lépjen életbe a 

VÉSZHELYZETI C TERV! …
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Amikor is HISZTIS ROHAMOT KAPOK, és felteszem 

azt a KÉRDÉST, ami az idők kezdete óta foglalkoz-

tatja a fiatalokat! …

MIÉRT OLYAN OKÁDÉK 

AZ ÉLETEM?!



REMEK ¶ !!

Ki gondol ilyen időkben NYARALÁSRA?! Hát nem 

TUDJA ez az ember, hogy fontos üzleti ügyeket kell 

elintéznie, még mielőtt túl késő nem lesz?! FONTOSSÁGI 

SORREND is van a világon!!

Sajnos, ha nem tudok a lehető leghamarabb kapcsolatba 

lépni Trevor Chase-szel, könnyen előfordulhat, hogy a 

bandám és én NEM leszünk a ROSSZFIÚK előzenekara a 

nyáron!

Hé! Talán még NEM késtem el azzal, hogy a PÁRIZSI 

út ügyében meggondoljam magam, amit e miatt a turné 

miatt mondtam le. Ha hatezer kilométerre, egy másik 

földrészen vagyok, NEM nekem kell közölnöm a legjobb 

barátnőimmel, Chloe-val és Zoey-val a ROSSZ hírt, 

hogy TÖNKRETETTEM az ÁLMUKAT, mégsem 

turnézhatnak a Rosszfiúkkal!

És ha EZ nem lenne elég durva, a nyarukat is TÖNKRE-

TETTEM, és egy életre TRAUMATIZÁLTAM őket!!

¶!
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JÚLIUS 2., SZERDA

Vagy egy tucatszor felhívtam ma Trevor Chase-t, 

de nem volt szerencsém. A postafiókja MÉG MINDIG 

tele van!

Egy részem abban reménykedik, hogy minden rendben 

lesz, a másik viszont állandóan a legrosszabbra számít. 

MIÉRT?

Mert az unalmas kis életem percek alatt, bármelyik 

pillanatban KATASZTRÓFÁVÁ válhat!

Szóval kicsit ideges voltam, amikor a szerelmem, Brandon 

és én elkezdtünk többet lógni együtt ezen a nyáron.

Na jó, bevallom. Nagyon tetszünk egymásnak. NAGYON 

§!

De attól még halálra stresszelem magam, hogy egy nap 

csinálok valami HÜLYESÉGET, és véletlenül kinyiffantom 

a barátságunkat!

Például, mi lenne, ha…
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HOPPÁ! BRANDON, 

BOCSIKA!

NIKKI, DAISYT KELL 

MEGFÜRDETNED, 

NEM ENGEM!

MEGFÜRDETNÉM A KISKUTYÁMAT 

(ÉS BRANDONT) ¶!



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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EGY ROMANTIKUS HULLÁMVASUTAZÁSRA 

HÍVNÁM, AMI NEM IS ANNYIRA ROMANTUKUS ¶!

JUHÚ! EZ 

SZUPERSÉGES!

SEGÍTSÉG! KI 

AKAROK SZÁLLNI!

A HALÁL CSÓKJA




