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Sinds het begin van dit schooljaar houdt Nikki
een dagboek bij. Ze neemt het overal mee
naartoe. Maar op een ochtend kan Nikki haar
dagboek NERGENS vinden! TOTALE PANIEK!
Heeft Nikki haar schrift vol geheimen op
SCHOOL laten liggen?! Tijdens haar WANHOPIGE
zoektocht wordt ze op de hielen gezeten door
haar aartsvijand MacKenzie. Want die is
vastbesloten om Nikki’s dagboek te vinden en
haar ONSTERFELIJK BELACHELIJK te maken!
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Met tips van Nikki hoe je een dagboek kunt
bijhouden!
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VRIJDAG, THUIS, 6.05 UUR
OMG!!
Ik had net een VERSCHRIKKELIJKE nachtmerrie!
De ergste van mijn hele leven!
Ik ben zo OVERSTUUR dat ik dit bijna niet kan
opschrijven.
ik, compleet overstuur

Ik lig enorm te zweten, mijn hart bonkt in mijn keel
en mijn brein is... verdoofd door zo’n intense... angst
dat het voelt alsof het gaat eh... ONTPLOFFEN!
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WAAROM?!

IK DROOMDE DAT IK MIJN DAGBOEK
WAS KWIJTGERAAKT OP SCHOOL!!!!!! ∆
JA!! OP SCHOOL!! Ik bedoel maar, dat is toch
GETIKT?!
Gek genoeg voelt het alsof het echt gebeurd is.
Want zodra ik wakker was, werd ik overspoeld door
allerlei details uit mijn nachtmerrie, waardoor ik nog
meer in de war raakte.
Ik kan me niet voorstellen dat ik NIET in mijn
dagboek zou schrijven. Ik lijk wel verslaafd.
In mijn droom was ik zo wanhopig dat ik Brianna’s
oude tekenblok opdiepte uit haar speelgoedkist en
daar maar in ging schrijven.
Maar ik was vooral DOODSBANG dat iemand mijn
dagboek zou vinden en al die SUPERpersoonlijke,
SUPERgênante, SUPERgeheime dingen zou lezen over...
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AAAHHH!!
Dat was ik, terwijl ik gilde.

WAAROM?
Omdat ik in BRIANNA’S TEKENBLOK aan het
schrijven ben, en dat kan maar één ding betekenen...

IK BEN GISTEREN
MIJN DAGBOEK
KWIJTGERAAKT OP
SCHOOL!! ∆

AAAHHH!!!
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THUIS, 6.12 UUR
Volgens mij heb ik een zenuwinzinking of zo, want ik
begon net te huilen en kon niet meer ophouden.

ik wil mijn dagboek!

Mijn kamer was een puinhoop, en ik had op dat
moment pas één doos tissues gebruikt.
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Tegen de tijd dat ik me door zeven dozen tissues
heen had gesnikt zag ik eruit als een enorme PROP.
Met OGEN!

HELP. ME. ALSJEBLIEFT.
IK, BEGRAVEN
ONDER EEN
BERG VAN 2.184
VERFROMMELDE
TISSUES

Het liefst wilde ik blijven liggen mokken, maar ik
besloot TOCH maar dat het tijd was om mezelf mijn
bed uit te slepen.
13
muts3.5_opmaak_DEF.indd 13

21-05-13 13:54

WAAROM?
Omdat al die doorweekte tissues om me heen snel
begonnen op te drogen en hard werden, zodat ik
langzamerhand veranderde in een MENSELIJKE
piñata, zo’n papier-machéfiguur vol snoepjes!!
En Brianna is GEK op piñata’s.
Dus ik was DOODSBANG dat ze:
1. Zes doosjes sinaasappel-tic tacs in mijn keel zou
leeggieten.
2. Me aan een paal zou ophangen.
3. Me net zo lang zou slaan met een plastic knuppel
tot ik uit elkaar spatte of snoepjes ophoestte.
Dat kind is namelijk echt niet goed snik.
Ik zeg het maar even!! ∆
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THUIS, 6.30 UUR
Niet te geloven dat mij dit overkomt!
De laatste keer dat ik mijn dagboek heb gezien was
gisteren bij het ontbijt.
Toen ik klaar was met schrijven, stopte ik het in dat
schattige voorvakje van mijn rugzak, zoals ik altijd
doe.
Ik had een proefwerk Frans en daarna nog een
meetkundetoets, dus ik had het zevende uur pas
weer tijd om te schrijven.
En toen ik het voorvakje van mijn rugzak openritste
was mijn dagboek VERDWENEN!!! ∆
Dat ik de grootste muts van de hele school ben is
al erg genoeg. Maar nu gaat iedereen ook nog mijn
dagboek lezen!
Ik ben erger dan een TOTALE LOSER!!! Ik ben een
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Oké! Ligt het aan MIJ of zijn deze tekeningen een
wanhopige schreeuw om hulp?!
Brianna moet echt aan de medicijnen. Z.S.M.!
Ik zeg het maar even!
* PLAN OM MIJN VERLOREN DAGBOEK
TERUG TE VINDEN *
Stap 1. Kijken bij de gevonden voorwerpen op school.
(Als het daar niet ligt, door naar Stap 2.)
Stap 2. Zoeken in alle lokalen waar ik les heb. (Als
het daar niet ligt, door naar Stap 3.)
Stap 3. Zoeken in de gangen, de kantine en de
bibliotheek. (Als het daar OOK niet ligt, door naar
Stap 4.)
Stap 4. In mijn locker kruipen, de deur dichtslaan
en...

STERVEN!! ∆
17
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?!!
IK

HERB, DE CONCIËRGE, ONTDEKT
WAAROM LOCKER NR. 724 ZO STINKT
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Dit hele drama is ZO enorm TRAUMATISEREND
dat ik nauwelijks meer kan nadenken.
Ik lijd vast aan een of andere afschuwelijke,
zeldzame aandoening zoals, eh, stressgerelateerde
hersen... verstopping!
En door mijn ziekte kan ik natuurlijk geen dagboek
meer bijhouden.
Op dit moment kan ik maar één ding doen: in
Brianna’s tekenblok voor mezelf gedetailleerde
instructies opschrijven over HOE ik een dagboek moet
bijhouden.
Het goede nieuws is dat iedereen mijn persoonlijke
tips kan gebruiken om zelf een dagboek te beginnen.
Leren hoe je zelf een dagboek vol gemuts maakt, is
een opwindende, nuttige ervaring voor iedereen.
En wie weet, misschien redt je dagboek ooit nog eens
je leven...
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HÉ! DIT IS EEN OVERVAL! GEEF ME JE
KOSTBAARSTE BEZIT, NU METEEN!
IK

OVERVALLER

EH... OKÉ!!!
AU!
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