


DIT DAGBOEK IS VAN:

                  
GEHEIM EN VERTROUWELIJK

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

(NIET STIEKEM LEZEN!!! )
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VAN  
Rachel Renée Russell 

verschenen:

Dagboek van een muts (1) 
Dagboek van een muts – Zoek ’t lekker uit! (2) 

Dagboek van een muts – In de spotlights! (3) 
Dagboek van een muts – Mijn gemuts (3½) 

Dagboek van een muts – Zak er lekker door! (4) 
Dagboek van een muts – Nikki weet raad (5) 
Dagboek van een muts – Hopeloos verliefd (6) 

Dagboek van een muts – Drama voor de camera (7) 
Dagboek van een muts – Er was eens... (8) 
Dagboek van een muts – Afblijven! (8½)
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in samenwerking met  
Nikki Russell en Erin Russell
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Opgedragen aan JOU, mijn BFF! § 
Liefs, Nikki Maxwell

 
VOORWOORD

Medemutsen, pak jullie pennen!

Als jij net zo’n dagboekfanaat bent als IK, zul je dit 
invuldagboek ECHT geweldig vinden! In dit dagboek 
staan 365 vragen plus een bonusvraag (bedacht door 
ondergetekende) die je aan het denken zetten, je 
aan het lachen maken en je verrassende dingen over 
jezelf laten ontdekken.

Je gaat lekker schrijven over de SAPPIGSTE 
roddels, de grappigste verhalen en je meest gênante 
momenten! Ik zal je ook vragen je dromen, verlangens 
en geheime gedachten te delen.

Je kunt TWEE hele jaren lang elke dag in dit 
dagboek schrijven! En als je later terugbladert, zal 
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het je verbazen hoeveel je bent veranderd of juist 
hetzelfde bent gebleven.

Ik heb al deze vragen helemaal zelf bedacht. En om 
het interessant te maken, ben ik ook uit de school 
geklapt! Maar ik maak me totaal geen zorgen over 
de antwoorden die ik heb gegeven. Ik weet dat mijn 
geheimen helemaal veilig zijn bij jou! ƒ

Je kunt met dit boek beginnen op 1 januari of op 
de datum van vandaag. Als je toevallig een dag 
overslaat: geen punt! Je kunt altijd terugbladeren en 
de vraag later beantwoorden.

Veel plezier met schrijven! En vergeet nooit om je 
innerlijke muts te laten stralen.

Je uitmutsende vriendin, 

Nikki Maxwell
∞
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1 JANUARI: Waarom zou JIJ tot PRINSES aller 
MUTSEN gekroond moeten worden?

JAAR 1:

JAAR 2:
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2 JANUARI: Wat is je goede voornemen? Waarom is 
dit belangrijk voor je? Wat kun je VANDAAG nog 
doen om het te bereiken?

JAAR 1:

JAAR 2:

3 JANUARI: ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...’ 
Als je een TOVERspiegel had die altijd de waarheid 
sprak, WAT zou je dan vragen?

JAAR 1: 

JAAR 2: 
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4 JANUARI: Je drinkt een grote, dampende beker 
warme chocolademelk! Extra slagroom of extra 
marshmallows?

JAAR 1:

JAAR 2:

SLAGROOM
MARSHMALLOWS
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5 JANUARI: Welke boodschap zou je graag in een 
gelukskoekje vinden? Waarom?

JAAR 1:

JAAR 2:

 
6 JANUARI: Welke drie nummers kun je honderd keer 
horen zonder er genoeg van te krijgen? Welk NIEUW 
nummer moet je aan je playlist toevoegen? 

JAAR 1:

JAAR 2:
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7 JANUARI: Kijk in de spiegel en vul in: 
Mijn is/zijn SUPERSCHATTIG! 

JAAR 1:

JAAR 2:
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