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Dacă-l găsiţi, vă rog să mi-l returnaţi!  
OFER RECOMPENSĂ!

(NU TRAGEŢI CU OCHIUL!!! L)
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Mamei mele, Doris,
pentru că mi-a fost ÎNTOTDEAUNA alături 

 
Această carte este o lucrare de ficţiune. Orice referire la evenimente 

istorice, persoane sau locuri care există în realitate este făcută în mod  

fictiv. Alte nume, per sonaje, locuri şi evenimente sunt produsul imaginaţiei 

autoarei, iar orice asemă nare cu evenimente, locuri sau persoane reale  

este pur întâmplătoare.

(Însemnările unei puştoaice) Rezumat: În jurnalul ei, Nikki prezintă  
un Halloween înfiorător, în care dă o mână de ajutor la petrecerea grupei  

de balet a surorii ei, fiind în acelaşi timp partenera lui Brandon la balul  

de Halloween al şcolii, după ce le promisese celor mai bune prietene  

ale sale că vor petrece seara împreună. 

[1. Povestea unei petreceri. 2. Poveste de Halloween. 3. Povestea unei 
prietenii. 4. Povestea unei tipe de gaşcă. 5. Poveste cu puşti de gimnaziu.  

6. Povestea unei şcoli. 7. Povestea unui jurnal] 
 





MULŢUMIRI

Minunaţilor fani ai Însemnărilor unei puştoaice – mul-
ţumiri deosebite pentru că aţi îmbrăţişat această serie 
în număr atât de mare şi cu atâta căldură. Amintiţi-vă 
mereu să lăsaţi puştiul din voi să iasă la lumină !

Liesa Abrams, nemaipomenita mea editoare, îţi mulţu mesc 
pentru nesfârşitul entuziasm şi energia pe care le-ai 
investit în Însemnările unei puştoaice. Sunt ATÂT de 
fericită să particip la această călătorie fabuloasă alături 
de tine şi de copilul de treisprezece ani din tine!

Lisa Vega, directorul meu artistic atât de de  di  cat, 
îţi mulţumesc pentru munca asiduă şi profe sionalismul 
creativ. Mai ales în acele nopţi târzii şi lungi după 
ce femeia de serviciu stingea toate luminile.

Mara Anastas, Bethany Buck, Bess Braswell, 
Paul Crichton şi celorlalţi membri ai echipei mele 
fantastice de la Aladdin/Simon & Schuster, vă 
mulţumesc pentru încrederea în acest jurnal.

Daniel Lazar, extraordinarul meu agent de la Casa 



Scriitorilor, îţi mulţumesc pentru tot ce însemni pentru 
mine: agent, prieten, consilier, profesor, suporter şi 
chiar terapeut. Ai contribuit la îndeplinirea celor 
mai îndrăzneţe vise ale mele. De asemenea, mulţumiri 
deosebite lui Stephen Barr pentru acele e-mail-uri 
nebuneşti care m-au făcut să râd cu lacrimi.

Maja Nikolic, Cecilia de la Campa şi Angharad 
Kowal, agenţii mei de la Casa Scriitorilor, care se 
ocupă de copyrightul pentru scriitori străini, vă 
mulţumesc pentru că aţi făcut posibilă citirea în 
mai multe limbi a Însemnărilor.

Nikki Russell, fiica mea şi foarte talentata ilustratoare, 
îţi mulţumesc pentru munca asiduă depusă pentru acest 
proiect. Nu aş fi reuşit nimic din toate acestea fără 
tine şi nici nu ştiu cum să-mi exprim recunoştinţa. Sunt 
ATÂT de norocoasă să-ţi fiu mamă!

Sydney James, Cori James, Ariana Robinson şi Mikayla 
Robinson, nepoatele mele de aceeaşi vârstă, vă mulţumesc 
c-aţi fost partenerii mei critici dureros de sinceri, care 
cumva ştiu ce urmează să fie supercool cu ceva timp 
înainte. 
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VINERI, 11 OCTOMBRIE

Nu-mi vine să cred că mi se-ntâmplă aşa ceva!

Sunt la toaleta de fete şi MĂ PANICHEZ!!

ÎN NICIUN CAZ n-o să scap cu viaţă din 
gimnaziu.

Tocmai M-AM FĂCUT DE RÂS în ultimu’ hal în 
faţa tipului de care sunt îndrăgostită în secret. 
DIN NOU! L!!

De parcă asta n-ar fi de-ajuns, dulapul meu este 
tot lângă cel al lui MacKenzie Hollister L!

Care, apropo, e cea mai populară fată din Şcoala 
Generală Westchester (ŞGW) şi o SNOABĂ desă-
vârşită. Să o numeşti „o fată rea” e prea puţin spus. 

E un RECHIN UCIGAŞ învelit în ojă cu sclipici, 
blugi de firmă şi încălţări Skechers cu platformă.

Dar, din nu ştiu ce motiv, toată lumea o ADORĂ.
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Eu şi MacKenzie NU suntem în relaţii bune. 
Probabil pentru că  

NU POATE SUFERI 
TUPEUL MEU L !!
Mă bârfeşte mereu şi spune lucruri îngrozitor de 

MACKENZIE,  
AICI!  

Eu şi băieţii  
ţi-am pregătit  

prânzul şi ţi-am 
păstrat un loc!

MERSI, DRĂGUŢĂ! 
Mi-ar plăcea să stau la masa toci-

larilor. Doar că nu mi-am făcut 
VACCINUL ANTIPĂDUCHI.  

Îmi pare rău!
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