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MIERCURI, 1 IANUARIE

Doamne! NU POT să cred c-am ajuns să fac una 
ca asta!

Inițial, trebuia să fie doar o glumă. Însă, trebuie 
să recunosc, sunt un pic îngrijorată. Ar trebui să 
mă gândesc serios la consecințele acțiunilor mele.

Asta pentru că, dacă lucrurile nu merg cum tre buie, 
există posibilitatea ca CINEVA să sfârșească… 
MORT!

DA, chiar așa, MORT !! 
Și anume… EU! Pentru că, dacă află ai mei ce 
manevră cretină am pus la cale, mă vor OMORÎ! 

Totul a-nceput atunci când Zoey, Chloe și cu mine 
am hotărât să facem o petrecere în pijamale în 
timpul vacanței de iarnă. 

Am numărat entuziasmate secundele rămase până la 
miezul nopții.… „ZECE… NOUĂ… OPT… ȘAPTE… 
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ȘASE… CINCI… PATRU… TREI… DOI… UNU...”

LA MULŢI ANI!!!

CHLOE, ZOEY ȘI CU MINE SĂRBĂTORIM
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De-abia așteptam să intrăm în noul an. În special 
pentru că anul trecut a fost ATÂT de dramatic.

Și cum altfel s-o iei de la capăt, dacă nu  
alături de cele mai bune prietene, la o petrecere 
de Reve lion NEBUNEASCĂ și DEZLĂNȚUITĂ,  
în pijamale, acasă la Zoey?

Ne-am îndopat cu pizza, brioșe cu strat dublu de 
ciocolată, bombonele M&M’s și înghețată, pe care 
le-am înecat apoi în suc.

În scurtă vreme, chicoteam isteric și ne îmbrânceam 
în pereți, de la infuzia masivă de zaharuri.

NE DISTRAM MUULT prea tare făcându-ne un ghiile 
cu cele mai dubioase culori de ojă și jucând ADEVĂR 
SAU PROVOCARE, ca să ne mai uităm la TV cum 
pică un glob luminos de doi lei în Times Square.

„Zoey! Adevăr sau provocare?” a întrebat Chloe, 
privind-o fix, cu un rânjet nerăbdător.

„Adevăr!” a răspuns ea.
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CHLOE, ZOEY ȘI CU MINE MÂNCÂND JUNK 
FOOD ȘI JUCÂND ADEVĂR SAU PROVOCARE 

„Am una supertare!” a chițăit Chloe. „E AȘAAA 
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romantică și e din cartea mea PREFERATĂ! Deci, 
cu cine ai prefera să te săruți, cu Tipul Mortal 
de Fraier sau cu Hunk Finn?!”

„Ah! E ușor!” a chicotit Zoey. „Îl aleg pe Hunk 
Finn. E genul artist sensibil și e megadrăguț.”

„Da, dar Tipul Mortal de Fraier e așa… frumos de-ţi 
vine rău și nemaipomenit de… fraierel”, a exagerat Chloe.

Atunci era să mă înec cu pizza.

Știu că prietena mea e o romantică incurabilă și 
o iubesc la nebunie. Dar câteodată am impresia că 
DINȚII ei ar putea fi MAI SCLIPITORI decât EA.

Să te-ndrăgostești de un tip FRAIEREL e o 
mare… GREȘEALĂ!

Serios acuma, CHIAR există cuvântul ăsta?!

Dacă ar fi să creez tipul perfect, ar trebui să fie 
BUN, să aibă SIMȚUL UMORULUI și să fie adorabil 
de DRĂGĂLAȘ (fix ca scumpul meu Brandon)… 
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EU, AMESTECÂND INGREDIENTELE, 
PENTRU A CREA TIPUL IDEAL
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„E rândul tău, Nikki”, a spus Zoey, întorcându-se 
spre mine. „Adevăr sau provocare?”

„Ah! Am una supertare!” a exclamat Chloe.

În timp ce-i șoptea ceva la ureche lui Zoey, pe 
față i-a apărut un zâmbet malițios.

Zoey a făcut ochii cât cepele. „Doamne, Chloe! 
Nikki o să MOARĂ dac-o-ntrebăm așa ceva!” a 
țipat ea printre hohote.

M-am încruntat și am început să-mi mușc buza de emoție.

Să răspunzi la întrebări despre tipi imaginari era 
distractiv și palpitant.

Dar, dacă ar fi vorba despre un tip REAL, asta 
ar fi extrem de JENANT.

Iar eu speram să EVITĂM discuția despre UN 
ANUMIT tip, se înțelege de ce.

Ceea ce însemna că nu aveam de ales.
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„PROVOCARE! Nimeni n-a avut tupeul să aleagă 
provocare până acum, așa c-o fac eu. Hai, să vedem 
ce poți!” am întărâtat-o pe Zoey.

Şi-a mângâiat bărbia, căzută pe gânduri. 

Dintr-odată, pe față i s-a ivit un zâmbet șmeche-
resc. „Ești SIGURĂ, Nikki? S-ar putea să-ți fie 
MULT mai uşor dacă alegi adevăr.”

„Sau poate că NU!” a zis Chloe, ridicând din sprâncene.

„Da, sunt sigură. PROVOCARE!” am răbufnit. „Să auzim!”

Câteodată chiar îmi doresc să mai şi gândesc 
ÎNAINTE să deschid gura.

Pentru că era destul de clar că Zoey și Chloe 
puseseră la cale ceva diabolic și fatal!

Dar NICI ÎN RUPTUL capului N-O SĂ MĂ DAU DE 
GOL de bunăvoie și nesilită de nimeni, de dragul unui joc.

Asta până am auzit provocarea lui Zoey…
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FIE, PROVOCARE! NIKKI, TE PROVOC SĂ TE DUCI PE FURIȘ 
LA MACKENZIE ȘI SĂ-I DECOREZI CASA CU HÂRTIE IGIENICĂ!

 
Am tresărit și am început să mă holbez la Zoey. 
Nu-mi venea să-mi cred urechilor.

„Doamne!” a exclamat Chloe. E-o treabă așa de 



10

periculoasă și de perfidă… și de departe cea mai TARE 
provocare din lume!! TREBUIE s-o faci, Nikki!

M-au trecut pe loc toate transpirațiile.

„N-nu știu, fetelor!” m-am bâlbâit eu. „Adică, dacă 
mă prinde cineva?! Pot s-o-ncurc grav! Se pare că 
sunt o mare… LAȘĂ! Scuze că vă stric distracția.”

„N-ai de ce să te simți prost, Nikki. Ți-am dat o 
provocare superdementă. Numai copiii DCP (drăguți, 
cool și populari) fac treburi d-astea. Chloe și cu 
mine suntem la fel de lașe!” a recunoscut Zoey.

„SĂ ȘTII că ai dreptate! Cot-cot-cot! Cotcodac!” 
a trântit Chloe. 

Cred că Zoey și Chloe au spus lucrurile alea doar 
ca să MĂ facă să mă simt mai bine după ce AM 
REFUZAT provocarea. Chiar sunt CELE MAI 
BUNE PRIETENE DIN LUME!

Ca să dăm frâu liber frustrării, am pus „The Chicken 
Dance“ și am dansat și cotcodăcit nouă minute în șir…




