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MULŢUMIRI
Acum, când închei cel de-al şaptelea volum al
Însemnărilor, mă TOT ciupesc pentru a mă asigura
că nu visez! Fiecare carte din serie a însemnat
MAI multă distracţie şi amuzament. Aş dori să le
mulţumesc următoarelor persoane:
Fanilor Însemnărilor din toată lumea, pentru că
o iubesc pe Nikki la fel de mult ca mine! Rămâneţi
drăguţi, isteţi şi PUŞTANI!
Liesei Abrams Mignogna, ULUITORUL meu editor,
care în ultimul an a reuşit să editeze trei volume
ale Însemnărilor, deşi a fost o mămică foarte ocupată
cu micuţul ei Batman! MEREU am ştiut că ai
superputeri!!
Lui Daniel Lazar, SPLENDIDUL meu agent şi
prieten, care chiar (în continuare!) îmi răspunde la
mailuri la ora 2:00 dimineaţa. Îţi mulţumesc pentru
sprijin, dedicare şi bunăvoinţa cu care mă laşi să fiu
neaşteptat de creativă.

Lui Torie Dorothie Munro, pentru entuziasmul său
nemărginit şi pentru că ne-a organizat excelent;
iar Deenei Warner, pentru treaba grozavă pe care
a făcut-o cu site-ul nostru (DorkDiaries.com).
Lui Karin Paprocki, STRĂLUCITUL meu director de
imagine. M-a uimit prin munca rapidă şi PERFECTĂ
depusă pentru volumul 7! Îmi place la nebunie noua
noastră copertă ŞIC!
Katherinei Devendorf, Marei Anastas, lui Carolyn
Swerdloff, lui Mat Pantoliano, lui Paul Crichon, Fionei
Simpson, lui Bethany Bick, Hayley Gonnason, Annei
McKean, Alyson Heller, Lauren Forte, Jeannie Ng,
Brennei Franzitta, Lucille Rettino, Mary Marotta,
echipei de vânzări şi întregului colectiv Aladdin/Simon
& Schuster. Echipa de Puştangii e cea mai TARE!!
Majei Nicolic, Ceciliei de la Campa şi lui Angharad
Kowali, agenţii mei de la Casa Scriitorilor, care se
ocupă cu drepturile de autor în străinătate, pentru
că aţi recrutat constant noi puştangii, luând fiecare
ţară la rând.

Fiicelor mele, Erin şi Nikki, pentru că m-aţi inspirat
în scrierea acestei serii, şi surorii mele, Kim, pentru
că este o optimistă incurabilă! Îţi mulţumesc pentru
că m-ai ajutat să creez lumea lui Nikki Maxwell, prin
pasiunea ta nesfârşită pentru Puştime!
Şi ultimii, dar nu şi cei din urmă, membrii familiei
mele! Vă mulţumesc pentru dragostea şi sprijinul
neclintite. Vă IUBESC!
Nu uitaţi să lăsaţi PUŞTIUL din voi să iasă la
lumină!

SÂMBĂTĂ, 1 MARTIE
Frăţioare!! ÎNCĂ nu-mi vine să cred ce mi s-a întâmplat
ieri!! TREI lucruri încântătoare-minunate-absolut-genialecomplet-incredibile-prea-frumoase-pentru-a-fi-adevărate!!
Primul lucru încântător-minunat-absolut-genialcomplet-incredibil-prea-frumos-pentru-a-fi-adevărat:
CHIAR AM MERS LA BALUL
ÎNDRĂGOSTIŢILOR !! IEEEI!
Dap! Era faza aia cu fetele care invită băieţii! Şi,
ÎN ULTIMA CLIPĂ, mi-am făcut curaj să-l invit pe
băiatul visurilor mele, Brandon!
Al doilea lucru încântător-minunat-absolut-genialcomplet-incredibil-prea-frumos-pentru-a-fi-adevărat:
M-AU ÎNCORONAT PRINŢESA
ÎNDRĂGOSTIŢILOR !! IEEEEEI!!
Încă nu-mi dau seama cum s-a întâmplat una ca asta.
Dar s-a întâmplat! Şi am DIADEMA ca dovadă!!
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EU, PURTÂND ÎNCĂ DIADEMA NĂUCITOARE
DE NOAPTEA TRECUTĂ!
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Şi, în cele din urmă, cel mai UIMITOR lucru DIN LUME!

IEEEEEEEEEEEEEEI!!!
Al treilea lucru încântător-minunat-absolut-genialcomplet-incredibil-prea-frumos-pentru-a-fi-adevărat:
ÎN TIMPUL ULTIMULUI DANS AL CELEI MAI
PERFECTE, ROMANTICE ŞI DE POVESTE SERI,
BRANDON ŞI CU MINE…
Hey! Stai aşa! Îmi sună telefonul?!!
DA! Îmi SUNĂ telefonul!!!
Hey! Poate că e…

BRANDON!! !!!
(Mă uit să vad cine mă sună…)
NUP!! NU e Brandon.

STAI AŞA!! Doamne!!! Nu pot să cred că e…
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E doar CEL mai cunoscut producător TV din
LUME! Şi prezentatorul emisiunii mele preferate,
un reality show/tabără de recrutare pentru tinere
talente, care se numeşte…
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