


DIT DAGBOEK IS VAN:

Nikki J. Maxwell
GEHEIM & VERTROUWELIJK

Als je het vindt, breng het dan terug voor een BELONING!

(NIET STIEKEM LEZEN!!! )

grijpt de macht!
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in samenwerking met
Nikki Russell en Erin Russell
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WOENSDAG 2 APRIL

De afgelopen vierentwintig uur van mijn leven waren 
zo MISSELIJKMAKEND dat ik me voel als... een 
uitgekotste... plens... eh, katten... BRAAKSEL!

Eerst verpestte ik mijn gloednieuwe trui met een 
broodje pindakaas, jam en augurk (lang verhaal).

Toen kreeg ik bij gym een bal in mijn gezicht terwijl 
de HELE klas toekeek en raakte ik in een raar 
sprookje verzeild (nog veel langer verhaal!).

Oké. De ultieme VERNEDERING om ZONDER HET 
TE WETEN met een boterham op mijn buik geplakt 
rond te lopen kan ik hebben.

Zelfs een lichte hersenschudding kan ik hebben. 
Maar wat ik NIET kan hebben is dat ‘iemand’ een 
AFGRIJSELIJKE roddel over me rondvertelt!

Ik hoorde er in de wc toevallig twee MPM’s (Mooie 
Populaire Meisjes) over praten.

muts9_DEF.indd   7 07-03-16   17:11



8

De roddel is dat mijn GEHEIME LIEFDE me alleen 
maar heeft gekust (vorig weekend, tijdens een 
middag voor een goed doel) voor een weddenschap om 
een grote GRATIS Queasy Cheesy-pizza!

Natuurlijk FLIPTE ik totaal toen ik dat hoorde! 
Zo’n weddenschap is niet alleen bot en laag, maar het 
is ook een gemene streek tegenover iemand als... eh... IK!

Ik wist ZEKER dat het allemaal een dikke vette 
LEUGEN was. Sorry, maar iedereen weet toch hoe 
SMERIG die pizza's zijn? Als het om zo’n heerlijke 
Crazy Burger ging had ik het meteen geloofd! 

Ik geef toe dat de roddel nog VEEL erger had 
kunnen zijn. MAAR DAN NOG!! Ik wou dat een 
zeker iemand zich niet met mijn privézaken bemoeide. 
En met die iemand bedoel ik mijn aartsvijandin... 
MACKENZIE HOLLISTER!! ∆

Ik weet niet waarom die meid me zo HAAT! Het was 
niet MIJN schuld dat directeur Winston haar drie 
dagen liet nablijven wegens ‘onsportief gedrag’ omdat 
ze die bal in mijn gezicht had gesmeten.
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Ik mag BLIJ ZIJN dat ik niet in COMA lig! Of een 
levensbedreigende operatie moet ondergaan...

ZONDER EEN SPOED-BAL-GEZICHTS-
KNAL-HERSTELAMPUTATIE GAAT 

ZE DOOD!!

LEKKE BAL
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Maar goed, voor straf moet MacKenzie nu de 
douches in de meisjeskleedkamer schoonmaken. En die 
zitten vol vieze beestjes!

Helaas heb ik vandaag ontdekt dat het 
ongedierteprobleem daar HEEL ernstig is!!

Toen ik bij Frans achter MacKenzie mijn huiswerk 
zat af te maken, zag ik ineens iets in haar haar 
zitten.

Eerst dacht ik dat het zo’n hippe designerhaarspeld 
was die ze graag draagt. Maar toen ik beter keek, 
zag ik dat het eigenlijk een gigantische dode TOR 
was!! IEUW!! ∆

Dus ik tikte op haar schouder. ‘Eh... MacKenzie! Ik 
wil even zeggen dat...’

‘WAAROM praat je tegen mij, Nikki? Bemoei je met 
je EIGEN zaken!’ zei ze, terwijl ze me aankeek 
alsof ik iets smerigs was dat haar verwende poedel 
Fifi in haar tuin op het gras had achtergelaten.
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MACKENZIE KIJKT ME ONBESCHOFT 
EN VUIL AAN!

TOR
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‘Oké! Dan zeg ik toch niet dat er een enorme 
dode TOR in je haar zit?’ zei ik heel rustig. ‘Die 
trouwens precies op een lelijke haarspeld lijkt! En 
perfect bij je ogen past!’

‘WAT?’ zei MacKenzie en haar ogen werden zo 
groot als schoteltjes.

Ze pakte snel haar make-upspiegeltje.

‘OMG! OMG! Er zit een groot zwart... INSECT 
met harige poten in mijn gouden lokken! IEIEIEIEK!!!’ 
krijste ze. Toen begon ze hysterisch in het rond te 
springen en met haar hoofd te schudden om hem 
eruit te krijgen. Ze kreeg een complete paniekaanval!

‘Je maakt het alleen maar erger! Nu zit hij helemaal 
vast. Doe even relaxed en ga zitten!’ zei ik terwijl 
ik een tissue pakte en mijn hand al naar haar hoofd 
uitstak.

‘BLIJF VAN ME AF!!’ gilde ze. ‘Ik hoef geen 
TWEE vieze WEZENS in mijn mooie haar!’
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‘Doe toch niet zo KINDERACHTIG!’ zei ik. ‘Ik haal 
alleen even die tor eruit. Kijk maar.’ 

IK HAAL DE TOR UIT MACKENZIES HAAR
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‘Dat is zo SMERIG! Doe hem weg!’

‘Geen dank, hoor!’ zei ik, terwijl ik haar boos aankeek.

‘Hmpf! Denk maar niet dat ik je bedank! Het is 
JOUW schuld dat er een tor in mijn haar zat! Die 
komt vast uit die ellendige douches die ik moest 
schoonmaken.’

Plotseling sloeg ze haar armen over elkaar en kneep 
ze haar ogen tot spleetjes.

‘Of misschien heb JIJ hem in mijn haar gedaan om mijn 
reputatie te ruïneren! Je wilt zeker dat iedereen 
denkt dat mijn huis vol smerige insecten zit. Alweer.’ 

‘Volgens mij lekt je lipgloss je hersenen in, 
MacKenzie! Dat is belachelijk!’

‘Hoe kun je zo’n vieze TOR in mijn haar doen? Ik 
word al kotsmisselijk als ik eraan denk. GADVER!!’

Toen sloeg ze haar hand voor haar mond en 
mompelde iets. Maar ik verstond er niets van...
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IK PROBEER TE VERSTAAN WAT 
MACKENZIE ZEGT!

We hadden dan wel Frans, maar dit klonk helemaal 
niet Frans!

?!
HEWP! VOWGUS MIJ 
MOEH I OWUGEWE!! 
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Toen ik EINDELIJK begreep wat ze zei was het al 
TE LAAT.

Wanhopig rende ze naar de prullenbak voor in de klas.

Maar helaas haalde ze het NIET.

Ik kon NIET geloven dat MacKenzie Hollister, 
KONINGIN van de MPM’s, zomaar overgaf terwijl de 
HELE klas toekeek!

Het was net als bij een ernstig auto-ongeluk! Ik 
wilde haar ECHT NIET helemaal onder de kots zien 
zitten! ∆ Maar toch kon ik mijn ogen niet van haar 
afhouden! §

Ik had haar nog nooit ZO zielig gezien. ZO 
vernederd. ZO kwetsbaar. ZO, eh... GOOR!

Ik voelde ineens zo’n sterke, overweldigende emotie 
dat ik er zelf van schrok.

Nog NOOIT in mijn HELE leven had ik zo veel 
MEDELIJDEN met iemand gehad!
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ARME CONCIËRGE CHUCK!!
HIJ HEEFT ECHT SMERIG WERK!
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Het leek zo onrechtvaardig dat HIJ de 
verschrikkelijke smeerboel van MacKenzie moest 
opruimen.

Soms is het leven echt NIET EERLIJK!! ∆

Maar hij nam zijn werk heel serieus, want hij deed 
zelfs zo’n papieren kapjesgeval voor zijn mond, net 
als een arts bij een operatie.

Dat was waarschijnlijk vanwege de ongezonde en 
overvloedige... STINKZOOI!

Hoe dan ook, onze leraar Frans stuurde MacKenzie 
meteen naar de administratie zodat ze haar ouders 
kon bellen en ziek naar huis kon gaan.

En in plaats van les te krijgen in ons stinkende, 
besmette lokaal moesten wij naar de bibliotheek om 
daar rustig Franse woordjes te gaan leren.

Wat mij PERFECT uitkwam, want nu kon ik 
verder met mijn speciale project voor de Nationale 
Bibliotheekweek later deze maand.
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Mijn BFF’s Chloë en Zoey en ik hebben in 
september een boekenactie gehouden, en dat was een 
GIGANTISCH succes.

Dus nu willen we een nog grotere actie houden 
tijdens de Nationale Bibliotheekweek!

We gaan ook naar een boekenfestival in New York en 
zullen daar een paar van onze favoriete schrijvers 
ontmoeten. IEIEIEIEIEIE!!!

Maar goed. Ik kan niet geloven dat MacKenzie 
ECHT denkt dat ik die tor in haar haar heb 
gedaan!!

Helaas voor haar is iedereen in onze klas nu al aan 
het RODDELEN over wat er is gebeurd.

Een meisje had haar mobieltje in haar hand. Ze liet 
hem aan een jongen zien en toen begonnen ze als 
gekken te giechelen.

Misschien stuurde ze wel een berichtje rond aan de 
HELE school!
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Maar het is allemaal MacKenzies eigen schuld!!

Ze stelde zich ENORM aan en FLIPTE zelfs nog 
toen ik mijn hulp al aangeboden had.

MacKenzie is echt zo’n BRAAKSELQUEEN!

OEPS! Ik bedoelde...

DRAMAQUEEN!
Sorry hoor, MacKenzie!!

 §!!
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