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Édesanyámnak, Dorisnak,
mert MINDIG mellettem áll.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás köszönet minden csodálatos Zizi-rajongónak
a meleg és fantasztikusan pozitív fogadtatásért.
Ne feledjétek: aki Zizi, az is marad! J
Liesa Abrams, nagyszerű szerkesztőm, köszönet azért
a végtelen lelkesedésért és energiáért, amit a Zizisorozatba fektettél. ANNYIRA boldog vagyok, hogy
veled – és 13 éves éneddel – vehetek részt ezen
a fantasztikus utazáson!
Lisa Vega, odaadó művészeti vezetőm, köszönöm
a kemény munkát és a kreatív gondolatokat. Főleg azokon
a hosszú, késő éjszakákon, amikor a gondnok lekapcsolta
a világítást.
Mara Anastas, Bethany Buck, Bess Braswell, Paul
Crichton és az Aladdin/Simon £ Schuster csapatában
mindenki: köszönöm, hogy hittetek a Zizi-naplókban.
Daniel Lazar, hihetetlenül rámenős ügynököm a Writers
House-nál, köszönöm, hogy az vagy, aki vagy: ügynök,
jóbarát, tanácsadó, mentor, szurkoló és terapeuta.
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A legvadabb álmaimat váltottad valóra. Köszönöm
Stephen Barrnak is azokat a lökött e-maileket,
amelyeken úgy röhögtem, hogy a könnyem potyogott.
Maja Nikolic, Cecelia de la Campa és Angharad Kowal,
nemzetközi kiadásokért felelős ügynökeim a Writers
House-nál: köszönöm nektek, hogy a Zizi-naplókat
világszerte olvashatják a fiatalok.
Nikki Russel, az én szupertehetséges művészeti
asszisztens kislányom, köszönöm, hogy olyan keményen
dolgoztál velem. Nélküled nem ment volna, és nem tudom,
hogyan fejezhetném ki a hálámat. Én vagyok
a LEGSZERENCSÉSEBB anya!
Sydney James, Cori James, Ariana Robinson és Mikayla
Robinson, kamasz unokahúgaim: nektek azt köszönöm, hogy
olyan brutálisan őszinte kritikusok voltatok, ráadásul
hamarabb tudtátok, mi lesz a menő, mint hogy azzá vált
volna.
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OKTÓBER 11., PÉNTEK
Komolyan nem hiszem el, hogy ez velem történik!
A lányvécében vagyok, mert totál

KIAKADTAM!
KIZÁRT DOLOG, hogy túléljem a felső tagozatot.
Hatalmas HÜLYÉT csináltam magamból a titkos
szerelmem előtt. MÁR MEGINT! L!!
És ha ez nem lenne önmagában elég gáz, még mindig
MacKenzie Hollister a szekrényszomszédom! L
Aki MELLESLEG a legnépszerűbb csaj a Pompásvölgyi
Líceumban, és hatalmas SZNOB. Nem túlzok, ha azt
állítom, hogy tökre undi.
Az a nőszemély egy csillámkörömlakkos GYILKOS
CÁPA, márkás farmergatyába és Skechers magas talpú
tornacsukába bújva.
De valami csoda folytán mindenki IMÁDJA.
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IDE ÜLJ,
MACKENZIE!
A srácokkal
elhoztuk az
ebédedet, és
helyet is foglaltunk
neked!

KÖSZIPUSZI!
Szívesen leülnék hozzátok,
bénaságok!
De nem vagyok beoltva
TETVEK ellen!

MacKenzie és én NEM jövünk ki egymással. Gyanítom,
hogy azért, mert

NEM BÍRJA A BURÁMAT L !!
Állandóan a hátam mögött pletykál, és nagyon disznó
dolgokat mond rólam, például azt, hogy semmi érzékem
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a divathoz, és hogy a suli kabalája, Larry, a gyík is
különbül öltözik nálam.
Amiben lehet némi igazság. De AKKOR is!
NEM komálom, hogy az a csaj BELEÜTI az orrát
a személyes dolgaimba.
Ma reggel még a szokásosnál is rosszindulatúbb volt.
JUJJ, NIKKI!
Nem írnád valahol máshol
a naplódat? Az a ronda
zöld blúzod nem megy
az új szájfényemhez, és
FEJFÁJÁST
kapok tőle!

?!
ÉN
11

Nem hiszem el, hogy ilyen szemétséget mondott!
Hát hogyan illene egy SZÍN egy ÍZHEZ? HE???
Két TOTÁL különböző… izé… DOLOG!
Teljesen bekattantam tőle, és kiabálni kezdtem: – Bocsi,
MacKenzie! De NEM érek rá. Mi lenne, ha máskor SEM
vehetnék rólad tudomást?
De ezt csak magamban mondtam, így rajtam kívül senki
sem hallotta.
És ha mindez nem lenne épp elég KÍNSZENVEDÉS:
a Pompásvölgyi Líceum éves halloween bulija 3 hét
múlva lesz!
Ez a legnagyobb összeröffenés az első félévben,
már mindenki arról susog, hogy ki kivel fog megjelenni.
Esküszöm, BELEHALNÉK, ha a titkos szerelmem,

BRANDON
engem hívna meg!
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Tegnap is megkért ENGEM, hogy legyek a partnere
a bioszórán!
Annyira izgatott lettem, hogy eljártam Snoopy
örömtáncát.

La, La, La!

ANNYIRA

La, La, La!

BOLDOG

La, La, La!

VAGYOK!!!

Ma volt egy olyan megérzésem, hogy Brandon fel fogja
tenni a nagy kérdést a bulival kapcsolatban.
Azt hittem, SOHASEM lesz vége a napnak.
Mire eljött a biológiaóra, teljesen idegroncs lettem.
Hirtelen egy nagyon kellemetlen kérdés jutott eszembe,
és teljesen bepánikoltam: Mi van, ha Brandon csak
a laborpartnerének akar, semmi másnak?!
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El is döntöttem, hogy lenyűgözöm a bájammal,
a humorommal és az eszemmel.
Szélesen rámosolyogtam, és már rajzoltam is azokat
a picike, szösznek kinéző izékéket, amiket a mikroszkóp
alatt láttam.
A szemem sarkából láttam, hogy Brandon sürgetően,
ugyanakkor döbbent pillantással mered rám.

Biológia terem 3. hét

okt. 11.

Mikroszkópos megfigyelés
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Biztos, hogy valami SZUPERkomoly dologról akar
beszélni velem… J!
Ööö, Nikki,
feltehetnék
neked egy nagyon
fontos kérdést…

…ami nagy
hatással lesz
a közös jövőnkre
nézve?

Szerinted
nem kellene
bedugnunk ezt
az izét?

IGEN, BRANDON?!?
KÉRLEK, KÉRDEZD MEG...!
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Azok a kis izék a mikroszkóp lencséjén IGAZÁBÓL
szöszök voltak! ÚÚÚRISTEN! VÉGEM VAN!
Tudtam én már ott és akkor, hogy eljátszottam minden
esélyt arra, hogy Brandon elhívjon a bulira.
A jó hír viszont az volt, hogy
riasztó tudományos felfedezést
tettem az eszem
biogenetikájával kapcsolatban,
és sikerült is működő képletté
alakítanom:

AZ IQ-m
koszosnazokni
tor

Aztán minden MÉG ROSSZABB lett.
Véletlenül meghallottam a lányvécében MacKenzie
Hollistert, aki eldicsekedte, hogy most már 99
százalékban biztos benne, hogy ő és Brandon együtt
mennek a buliba, és Edwardnak meg Bellának öltöznek
az Alkonyatból.
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Nagyon csalódott voltam, de egyáltalán nem lepődtem
meg. Ugyan már, MIÉRT kérne meg Brandon egy olyan
Zizi alakot, mint ÉN, amikor mehet egy olyan CMN
(Cuki, Menő, Népszerű) csajjal is, mint MacKenzie?
De ez nem minden! Amikor kifelé mentek, MacKenzie
vihogni kezdett, hogy vesz egy új szájfényt CSAK
Brandon miatt. Tudtam, hogy ez MIT jelent!
ANNYIRA dühös és ideges lettem!
Megvártam, hogy egyedül maradjak a vécében,
és elkezdtem tele tüdőből SIKÍTANI!

A
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Valami furcsa okból kifolyólag ettől mindig jobban érzem
magam. J
Felsőben sok
biztos!!

SEBET szerezhet az ember, az már

De a legfontosabb dologról nem szabad megfeledkezni:
Mindig maradj NYUGODT, DISZKRÉTEN és
ÉRETTEN kezeld a személyes problémáidat!
ÉN, MIKÖZBEN MAGÁNSIKOLY-FESZTIVÁLT
RENDEZEK!
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OKTÓBER 12., SZOMBAT
Életem LEGIZGALMASABB NAPJA!
Még mindig nem tudom elhinni, hogy megnyertem az
első helyet és az 500 dolcsis díjat az iskola avantgárd
kiállításán! J
A múlt héten Chloe, Zoey és Brandon a tudtom nélkül
benevezték a tetoválós rajzaimat, amiket a srácoknak
csináltam itt a suliban.
Leesett az állam, amikor megtudtam, hogy én nyertem!
Ki hitte volna, hogy kiütöm a nyeregből MacKenzie
Hollister fantasztikus divatrajzait?
Hű, de kiakadt ettől! Főleg, hogy mindenkinek
eldicsekedett azzal, hogy úgyis ő fog nyerni.
Alig várom, hogy a kezembe kaparinthassam azt a pénzt.
Eredetileg mobiltelót akartam venni. De aztán
úgy döntöttem, illő lenne elkezdeni gyűjteni a nyári
művésztáborra.
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Befektetem az álmomba... hogy egyszer művész leszek,
és egész nap pizsamában fogok heverni a kedvenc
heverőmön, és rajzolgatok a vázlatfüzetembe... és még
pénzt is kapok érte! SZUPI!!! J
JAJ, NE,
ELKÉSEK!

IMÁDOM A
MUNKÁMAT!

VACSORA
ÉS TÉVÉIDŐ!

TOTÁL
KIVAGYOK!
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Bár tök jó lenne, ha arra használhatnám a pénzt,
hogy feldobjam egy kicsit a szekrényemet.
Egy kis furfanggal tutira a CMN csajok élén találnám
magam.

iPod dokkoló
hangszórókkal
színes TV –
számítógép-monitor
kombó
ÉN,
amint bemutatom
a zseniális
szekrényemet!

PÉNZAUTOMATA

VCR/DVD
lejátszó
saját
pénzautomata

Különben, az egész iskola ott volt ma az avantgarde
kiállítás bankettjén.
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Teljesen ledöbbentem, amikor MacKenzie odajött,
és látványosan megölelt.
Tuti, hogy ezt csak azért csinálta, hogy jó benyomást
tegyen, mert amit mondott, az egyáltalán nem volt
sportszerű.
– Nikki! Gratulálok az első helyhez! Ha tudtam volna,
hogy a bírák beérik tehetségtelen senkikkel, a pudlikutyám
hányását kereteztem volna be, és neveztem volna be
absztrakt műként.
JAJJ! Képes volt ezt a szemembe mondani!
Elég lett volna, ha kiírja a homlokára fekete filccel, hogy:

„OLYAN FÉLTÉKENY VAGYOK!”
Akkor talán kevésbé lett volna nyilvánvaló, mint így.
Én meg azt mondtam, hogy: – Köszi, MacKenzie.
Olyan CSECSEM� vagy. Gyere, bőgd ki magad, aztán
SZÍVÓDJ FEL!
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De ezt csak magamban mondtam, így rajtam kívül senki
sem hallotta. Főleg azért, mert alapvetően kedves
vagyok, és nem bírom a negatív rezgéseket.
És egyáltalán nem azért, mert tartok MacKenzie-től.

Dehogy!
Chloe és Zoey a vacsora alatt végig mellettem ült.
Szokás szerint sokat ökörködtünk, és egyre-másra
kaptuk a spontán vihogórohamokat.
Amikor Brandon odajött, és megkért, hadd fotózzon le
az iskolai újság és az évkönyv számára, azt hittem, hogy
MEGHALOK!
Azt javasolta, hogy menjünk át a folyosó másik
végén lévő zsibongóba, mert ott jobbak
a fényviszonyok.
Először örültem neki, hogy Chloe és Zoey is velünk tart,
mert tökre idegbeteg lettem.
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De mialatt Brandon a gépet kattogtatta, ezek ketten
ott álltak mögötte, és csókokat dobáltak meg pofákat
vágtak, mintha tök szerelmesek lennének.

JAJJ!!! Annyira KÍÍÍÍÍÍÍÍÍNOS volt!
ZOEY

CHLOE

Én meg annyira dühös lettem, hogy a legszívesebben addig
szorítottam volna a nyakukat, amíg felrobban a fejük.
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Ehelyett összeszorított foggal imádkoztam, nehogy
Brandon észrevegye a bohóckodásukat.
Chloe és Zoey egyébként aranyos, tündéri csajok, de néha
inkább a bébiszitterüknek érzem magam, nem a legjobb
barátnőjüknek.
Szerencsére meghallották, hogy hozzák a desszertet,
és visszarohantak az asztalhoz tömni a fejüket.
Brandon és én egyedül maradtunk!
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Csak kicsit volt kényelmetlen és kínos, mert beszélgetés
helyett hol egymásra, hol a padlóra, hol egymásra,
hol a padlóra, hol egymásra, hol meg a padlóra
meredtünk.
Ez ment egy ÖRÖKKÉVALÓSÁGIG!
VÉGÜL kisöpörte a haját a szeméből, és olyan
kicsit-félénken rám mosolygott: – Mondtam én, hogy
megnyered. Gratulálok!
A szemébe néztem, és olyan hangosan dörömbölt a szívem,
hogy még a lábujjaim is vibráltak. Mint amikor egy autó
hangszórójából felharsan a kedvenc dalod, és te ott
állsz a felhúzott ablak mellett. A dallamot nem hallod
tisztán, de a lelked legmélyén érzed a basszus vibrálását:

Ba-bamm! Ba-bamm!
A gyomrom is remegett, mintha egy rakás nagyon...
agresszív... de törékeny... pillangó támadta volna meg.
Azonnal felismertem, hogy már megint HSZ-ben, vagyis
Hullámvasút Szindrómában szenvedek!
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Összeszorítottam a fogamat, és minden erőmet
összeszedve azon voltam, nehogy boldogan visítani
kezdjek:

ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ!!!!!!!
Ehelyett valami sokkal rosszabbat böktem ki.
– Köszi, Brandon. Ettél már... az izé...
a grillezett csirkeszárnyból?
Nagyon fini!
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– Azt mondod, csirkeszárny?!
– Igen. A bóléstál mellett vannak, az első asztalon.
Van mézes és csípős-fűszeres is. De a barbecue szószos
a kedvencem.
– Ööö... még nem! Nem próbáltam.
– Pedig kellene...
– Szóval én csak azt... na... szeretnék kérdezni valamit.
– A csirkeszárnyról?
Brandon arca elkomolyodott.
– Nem. Igazából azt szeretném tudni, hogy… te…
Visszatartott lélegzettel csüggtem minden szaván.
– …Úgy értem, tök jó lenne, ha te…
– BRANDON! Hát itt vagy! JUJJ! Már mindenhol
kerestelek!
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MacKenzie rontott a terembe, és egyenesen Brandonra
vetette magát, mint egy amerikai focista, aki vissza
akarja szerezni az elorzott labdát.
– Mint az iskola hivatalos fényképészének
készítened kell néhány képet rólam és a CSILLI-VILLI
kollekció rajzairól. Lassan leveszik a kiállított
képeket!
Csak állt ott, és mosolyogva meresztgette a szemét
Brandonra, meg a haját csavargatta.
Micsoda KÉTSÉGBEESETT KÍSÉRLET, hogy
HIPNOTIZÁLJA a GONOSZ tekintetével!
– Brandon, kérlek, siess! Nehogy elkéssünk! – nyifogta
zihálva, miközben undorodva méregetett, mintha egy
gennyes pattanás lettem volna, ami bármelyik pillanatban
kifakadhat az orra hegyén. Brandon a szemét forgatta,
felsóhajtott, és bolondosan, de nagyon aranyosan
rám vigyorgott.
– Akkor később dumálunk, jó, Nikki?
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– Persze. Később.
Miközben visszamentem a bankettra, kicsit
megszédültem, és felkavarodott a gyomrom.
De JÓ értelemben!
Majd megvesztem a kíváncsiságtól.
Brandon valami fontosat akart tőlem kérdezni, amikor
MacKenzie durván félbeszakította.
Most viszont csak egy nyilvánvaló és kínos kérdésre
kellett választ kapnom:

MIÉRT VAGYOK ÉN
EKKORA IDIÓTA???
Csirkeszárny?! NEM hiszem el, hogy csirkeszárnyízesítésekről kezdtem el neki nyekegni!
Nem csoda, hogy senki sem hívott el a bulira.
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De a kép jól sikerült.

Brandon NAGYSZERŰ fotós!
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OKTÓBER 13., VASÁRNAP
A LEGESLEGSZÖRNYŰBB hangulatban vagyok!
Annyira CIDRIZEM a holnapi sulitól!!!
Ha még egy valaki meg meri említeni azt az ostoba bulit,
SIKÍTANI fogok. Remélem, hogy lesz, aki a párom akar
lenni, bár szerintem KIZÁRT dolog.
Kellene valami MÁGIKUS szerelmi bájital!

M ax w e ll

Nikki Maxwell
Szupererős
Bájitala

Szerelmi Bájital

Biztos, hogy kipróbálnám Brandonon, mert CSAK így
érhetem el, hogy megkedveljen egy hozzám hasonló
LÚZERT.
Aztán adnék belőle minden lánynak, aki ugyanettől
a problémától szenved.
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Egy fújás, puff, és a szerelmed őrülten beleesik abba
a személybe, akit először meglát!
SZUPERER�S SZERELMI BÁJITAL
– EZENTÚL MINDEN LÁNY BOLDOGAN ÉLHET
ÁLMAI HERCEGÉVEL

PUFF!!!

Vagy… MÉGSEM!
33

– NAHÁT, MRS. HOPPER! AZ A HAJHÁLÓ…
ANNYIRA DÖGÖS! ÉS AZ A FASÍRT…
A KEDVENCEM!

?!

JUJJ!!!

Na jó, ismerjük el, ez a bájital ötlet elég

BETEG!
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M ax w e ll

Szerelmi Bájital

REMÉNYTELEN
ez az egész!

L !!
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Ma este anya és a kishúgom, Brianna, elkezdte felrakni
a halloween dekorációkat.
Tudtam, mi következik, mert minden évben
ez történik.
Brianna odaoson mindenkihez, és megpróbálja
megijeszteni azzal a hatalmas, hülye műanyag
pókkal.
Lassan bevonulhat a Maxwell család halloweeni
hagyományai közé.
Anya és apa mindig eljátssza, hogy halálra rémültek,
csak hogy Brianna örüljön. Brianna meg örül, mint majom
a farkának.
Én személy szerint úgy gondolom, hogy nem szabadna
ilyesmire biztatni.
Mi lesz majd, amikor felnő, és elkezdi a középiskolát?
Hé! TUDOM, hogy mi lesz!
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Brianna elviszi a műanyag pókot az iskolába, és elkezdi
rázogatni a többiek felé, mert azt hiszi, hogy így kell
viselkedni!
És a suliban mindenki azt fogja hinni, hogy

BOLOND!
Nekem meg meg kell változtatnom a vezetéknevemet,
nehogy rájöjjenek, hogy az én tesóm.
A szüleimnek fel kellene ismerniük, hogy egy ilyen
könnyen befolyásolható gyereket, mint Brianna, csak
felelősségteljesen lehet nevelni.
Szóval, a franciadolgozatra készültem a szobámban.
Kicsit morcos voltam, mert elfelejtettem, mely francia
főnevek nőneműek, és melyek hímneműek.
Ahogy számítottam rá, Brianna meg is jelent.

TOTÁL KIAKASZTOTT!!!
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BRIANNA,
EZ A MŰPÓK TRÜKK
ANNYIRA BÉNA!

HÚÚÚ!!

NA,
MEGIJEDTÉL?

Szegény pók is sokkot kapott.
Brianna szerint nagyon vicces volt.
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HA, HA, HA, Brianna!
Nem tudom, hogyan téveszthettem össze egy igazit
Brianna műpókjával.
Hiszen a műpók lila, és rózsaszín szívek vannak rajta,
magas szárú tornacsukát hord minden lábán, és bénán
vigyorog. Mintha valami Barbie-pók lenne, de Spongyabob
haverjaként is elmenne.
Szerintem egy életre megjegyeztem, hogy franciául a pók
araignée.
De most akkor nőnemű vagy hímnemű?

A FENÉBE!
Úgyis KARÓT KAPOK erre a béna dolgozatra! L

39

