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Mătuşicii Betty şi unchiului Phil.
Vă mulţumesc pentru că întotdeauna mi-aţi fost
alături şi m-aţi tratat ca pe o adevărată fiică.
Vă iubesc nespus de mult!
MULŢUMIRI

Uau! Nu-mi vine să cred că am ajuns la volumul
şase din Însemnările unei puştoaice! Aş vrea să le
mulţumesc următorilor membri ai echipei puştoaicei:
Fanilor puştangii din toată lumea! Însemnaţi foarte
mult pentru mine!
Lui Daniel Lazar, agentul meu de vis (pentru
că mi-ai sprijinit ideile câteodată cam sărite de
pe fix); Liesei Abrams Mignona (zisă şi Batgirl),
redactorul meu fabulos şi de gaşcă (care aproape că
mă face să NU percep scrisul ca muncă); Jeaninei
Henderson, directorul meu artistic super eficient
şi talentat (care a supravieţuit acestei cărţi); lui
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Torie, corespondentul meu extrem bine organizat şi
Deenei Warner, magicianul meu de pagini web.
Marei Anastas, Carolynei Swerdloff, lui Matt Pantoliano,
Katherinei Devendorf, lui Paul Crichton, Fionei Simpson,
Lydiei Finn, lui Alyson Heller, lui Lauren Forte, lui Karin
Paprocki, Lucillei Rettino, lui Mary Marotta şi
întregii echipe de vânzări, alături de ceilalţi colegi
de la editura Aladdin/Simon & Schuster. Sunt
extrem de norocoasă că m-aţi ales!
Majei Nikolic, Ceciliei de la Campa şi lui Angharad Kowal,
agenţii mei de la Casa Scriitorilor, care se ocupă de
drepturile de autor în străinătate, pentru că aţi recrutat
constant noi puştangii, luând fiecare ţară la rând.
Şi ultima, dar nu şi cea din urmă, familiei mele
PUŞTANGIOAICE! Vă mulţumesc pentru că mi-aţi
servit ca model în scrierea acestei serii.
Amintiţi-vă mereu să lasaţi PUŞTIUL din voi să
iasă la lumină!
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SÂMBĂTĂ, 1 FEBRUARIE
UFF! M-a lovit cel mai grav caz de ÎNDRĂG OS
TEALĂ din toate timpurile!
Azi-dimineaţă stomacul mi-era plin de fluturi care
fâlfâiau şi-mi dădeau o SUPERgreaţă ! Dar de
fapt era aşa de BINE !
Eram atât de nebună de fericire, mai că-mi venea să...
VOMIT raze de soare, curcubeie, confeti, scântei şi...
hm... şi chestiile-alea, delicioasele bombonele Skittles!
Încă nu-mi vine să cred că băiatul visurilor mele,
Brandon, mi-a scris un sms aseară, după ce-am
plecat de la petrecerea de ziua lui.
Şi n-o să ghiciţi NICIODATĂ ce s-a întâmplat!!

M-A INVITAT LA CRAZY
BURGER!! IUPIIIIII!!
Şi, da, OK, ştiu că NU e o întâlnire de-adevăra
telea, dar ORIŞICÂT!
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Eram AŞA de încântată, că mi-am dat la maximum
muzica mea DE SUFLET şi-am dansat prin dormitor
ca o MANIACĂ...
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Hei! Eram FIOROŞENIA întruchipată! O maşină de
dansat şi cântat la chitară!
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După ce-am dansat la mine-n cameră
o oră-ntreagă, eram atât de obosită,
că de-abia mai puteam să respir.
Şi-atunci m-am prăbuşit grămadă,
o grămadă puturoasă şi epuizată,
transpirată leoarcă, trăgându-şi
cu greu sufletul…

PAF!
ZBANG!
BUF!
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O grămadă foarte FERICITĂ, puturoasă şi epuizată,
transpirată leoarcă, trăgându-şi cu greu sufletul.

EU, CU UN SURÂS MARE ŞI TÂMP
LIPIT DE-A CURMEZIŞUL FEȚEI!!

DE CE? Pentru că dintr-o clipă-ntr-alta urma să sune
Brandon, ca să punem la cale ieşirea la Crazy Burger.

IUPIIIIIIIIIIIIIIIIII !

Aşa că m-am tolănit într-un fotoliu confortabil şi
m-am tot holbat la telefon, aşteptând răbdătoare
să mă sune.
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AM AŞTEPTAT...

ŞI-AM
AŞTEPTAT...

(după 2 ore)
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ŞI-AM
AŞTEPTAT...

(după 4 ore)

ŞI-AM
AŞTEPTAT...

(după 6 ore)
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Nici nu mi-am dat seama că se făcuse ora de
culcare. Parc-aş fi aşteptat o VEŞNICIE...!!

PÂNZE DE
PĂIANJEN

OFF!

EU, LUNGITĂ-N PAT, ÎMBUFNATĂ

Dar n-am primit niciun telefon! Niciun mail! Nici măcar
un sms! Ba chiar mi-am verificat telefonul, să fiu
sigură că nu m-a lăsat bateria sau ceva de genul ăsta.
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Din păcate, ultimul apel era de la PMCMB (prietenele
mele cele mai bune), Chloe şi Zoey. Mă sunaseră aseară,
târziu, pentru nişte bârfe EXTREM de savuroase.
Se pare că cineva şi-a făcut apariţia pe
neaşteptate la petrecerea lui Brandon, puţin după
ce-am plecat eu, ca să lase un cadou.
N-o să ghiciţi NICIODATĂ cine-a fost!

MACKENZIE !!

OK, sunt de acord că a fost tare drăguţ şi dulce
din partea ei să facă asta. Doar că a trecut complet
cu vederea un detaliu micuţ, dar foarte important…

NU FUSESE INVITATĂ!
!!
Ceea ce înseamnă că, de fapt, DOMNIŞOARA
PAPARUDĂ a dat buzna la petrecerea lui
Brandon! Pe bune, CINE face aşa ceva?
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PMCMB mi-au spus că MacKenzie îşi tot răsucea părul,
hlizindu-se şi flirtând ca nebuna cu Brandon. Apoi s-a
dat superserioasă şi-a cerut să aibă o discuţie cu el în
PARTICULAR despre o chestie extrem de importantă!!
MINUNAT ! Acum chiar că încep să mă îngrijorez
PANICHEZ!
Ce mă fac dacă MacKenzie i-a îndrugat minciuni gogonate
despre mine şi-acum n-o să mai vrea să fim prieteni?!!
Întotdeauna m-a vorbit pe la spate şi a băgat strâmbe
de genul „Nikki e-o NĂTÂNGĂ fără pic de încredere
în ea, nu ştie ce-i la modă, e obsedată de jurnalul ei!“
Ceea ce NU e adevărat! Ei, bine… poate doar un pic.
OK! De fapt, e DESTUL de adevărat. Dar ORIŞICÂT!!
De ce trebuiau să se-ntâmple toate astea taman
când eu şi cu Brandon eram pe cale să ieşim la primanoastră-întâlnire-care-nu-e-chiar-o-întâlnire ?!

TE ROG, TE ROG, TE ROG, TE ROG,
TE ROG, fă să mă sune Brandon mâine!!
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DUMINICĂ, 2 FEBRUARIE
Sunt trează deja de

7 ore, 11 minute şi 39 de secunde
şi Brandon ÎNCĂ n-a sunat

!!

Încep să-mi fac griji că i s-a întâmplat ceva cu
adevărat RĂU!
Cred că el chiar VOIA să mă sune.
Şi chiar a ÎNCERCAT să mă sune.
Doar că N-A PUTUT!
Pentru că, cine ştie… l-au răpit… ăă…

EXTRATEREŞTRII !!
Hei, nu râdeţi!!
Se poate întâmpla!!
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„NU POT SĂ CRED CĂ PĂȚESC AŞA CEVA! MI-A CĂZUT
TELEFONUL ŞI NU MAI POT S-O SUN PE NIKKI!“
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Deşi încă sufăr de o formă severă de îndrăgosteală
ŞI chiar am avut o zi NASOALĂ, ai mei m-au
PUS să am grijă de surioara mea, Brianna.
Şi asta numai ca să meargă ei la film împreună! Pe
bune, cât de INSENSIBILI pot să fie?! Uneori mă
gândesc că Mami şi cu Tati ar trebui să urmeze
un curs de „cum să fii părinte“.
Ultima oară când am încercat să vorbesc la
telefon cu Brandon în prezenţa Briannei, a fost
un adevărat dezastru. S-a apucat să-i povestească
despre picioarele mele păroase şi despre cojiţele
urduroase de la ochi. A fost AŞA de umilitor!
În ultima vreme, Brianna a devenit obsedată de
show-urile alea cu saloane de coafură pentru dive
de la televizor. Şi să vezi ce chestie! Acum îşi zice
domnişoara Bri-Bri, Modista Hairstilistă a Stelelor!
M-a şocat s-o văd cum se furişează în baia
părinţilor ca să fure şampon şi parfum şi-alte
chestii. Era ca şi cum aş fi fost martoră la un
MIRACOL!
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Brianna încerca ÎN SFÂRŞIT să-şi amelioreze
igiena ei extrem de SCÂRBOASĂ !

UHUU!!
Dar mai târziu, când am tras cu ochiul în camera
Briannei, am descoperit că DISPĂRUSE!
Iar în locul ei era o femeiuşcă ciudată.
Purta ochelari ochi-de-pisică cu diamante false,
o eşarfă lungă, papuci din satin – patru numere mai
mari – şi un şorţuleţ pentru copii, cu buzunarele
pline cu colecţia de instrumente de machiaj a lui Mami.
Habar n-am CINE naiba era.
Îmi venea să urlu: „Cine eşti TU? Şi ce-ai făcut
cu sora MEA?“
Dar, vitează cum sunt, mi-am zis că-i mai bine să
fug REPEDE şi să sun la POLIȚIE!
Apoi mi-a zâmbit cu toată gura şi mi-a zis:
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