
 



Dit Dagboek is van:

Nikki J. Maxwell
geheim & vertrouwelijk 

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

(NIEt stIEkEM LEzEN!!! )
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Voor mijn dochter Erin,  
de oorspronkelijke, lichtelijk onzekere muts, 

die is uitgegroeid tot een dappere,  
slimme en prachtige muts
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zONDAG 1 DECEMBER

OMG!
Ik heb me echt nog nooit zo GEsCHAAMD!

En deze keer kwam het eens NIEt door mijn 
verwaande, aan lipgloss verslaafde vijandin Mackenzie 
Hollister.

Ik snap nog steeds niet waarom mijn bloedeigen zusje 
Brianna me zo heeft vernederd.

Het begon allemaal vanmiddag, toen ik zag dat mijn 
haar vetter was dan een patatje met. Ik moest het 
echt wassen, want het vet droop er zo’n beetje uit. 
Ik lieg dus NIEt.

Ik stond nog maar net onder de douche toen 
IEMAND als een gek op de badkamerdeur begon te 
bonken. Ik gluurde nerveus om het douchegordijn heen 
en dacht: Wat krijgen we NOU??!!
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‘Hoelang blijf je de badkamer nog BEzEt houden?’ 
riep Brianna. ‘NIkkI?!’

BENG!! BENG!! BENG!!

BENG!!

BENG!!

BENG!! ?!
Ik
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‘Brianna, hou op met dat gebonk! Ik sta onder de 
douche!’

‘Maar ik heb mijn pop daar laten liggen. ze had een 
zwembadfeestje met Penny en –’

‘WAt?! sorry, Brianna! Ik wil NIEts horen over de 
poep die je hebt laten liggen.’

‘NEE! Ik zei “POP"! Ik wil mijn pop even pakken,  
dus –’

‘Ik kan nu NIEt opendoen. GA WEG!!’

‘Maar Nikki, ik moet naar de wc! Heel erg NODIG!’

‘Ga dan beneden!’

‘Maar mijn pop ligt niet in de wc beneden!’

‘sorry, maar je kunt je pop nu niet pakken! Wacht 
tot ik klaar ben met douchen!’

Helaas, een minuut later...
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NIkkI, DOE OPEN! ER Is tELEFOON 
VOOR JE! NIkkI?!

BENG!BENG!
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‘Je moet opendoen, want er is iemand voor je aan de 
telefoon!’

BENG!! BENG!! BENG!!

Dacht Brianna soms dat ik achterlijk was? Daar 
trapte ik dus echt NIEt in, in die afgezaagde 
doe-de-deur-open-want-er-is-een-dringend-
telefoontje-voor-je-truc.

‘tuurlijk, Brianna! zeg maar dat ik nu even geen zin heb.’

‘Eh... Nikki zegt dat ze nu even geen zin heeft... 
Dat weet ik niet. Wacht even... Nikki, hij wil weten 
wanneer het wel uitkomt.’

BENG!! BENG!! BENG!!

‘NIkkI?! Hij wil weten wanneer –’

‘NOOIt! zeg maar dat het NOOIt uitkomt! En dat 
hij DOOD kan vallen. Het enige wat ik nu wil doen is 
DOUCHEN!! Dus LAAt ME ALsJEBLIEFt MEt 
RUst, Brianna!!’
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‘Eh, hallo? Nikki zegt dat het nooit uitkomt. En dat 
je dood kunt vallen! Hm-m. En weet je waarom?’

toen drong het tot me door dat er misschien ECHt 
iemand aan de lijn was. Maar WIE dan? Ik word bijna 
nooit gebeld.

‘Omdat je LUIzEN hebt! Daarom!’

Brianna lachte als een krankzinnige clown.

Ik begon me een beetje zorgen te maken, want die 
belediging klonk best wel... bekend. Een dag eerder 
had ze precies hetzelfde tegen iemand gezegd. 
Maar het bestond niet dat die iemand MIJ ooit zou 
BELLEN!

Plotseling kreeg ik een misselijkmakend, paniekerig 
gevoel diep vanbinnen, en mijn mond begon te gillen: 
‘NEEEEEEE!’

Ik greep een handdoek en glibberde drijfnat 
onder de douche vandaan, volledig bedekt met 
doucheschuim.
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