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Espera! Per què els personatges 
de contes que està descobrint la 
Nikki em resulten tan familiars?

Un conte de 
princeses 
meravellós

Mmm... més aviat la vella amb 
berrugues que vola sobre una 
escombra i espanta els nens 
petits.

CMYK



amb la Nikki Russell i l'Erin Russell
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DIMARTS, 1 D’ABRIL
FAIG TARD! FAIG TARD!, 7.22

AAAAAH ∆!!! (Aquesta sóc jo cridant!)

No em puc creure que m’hagi adormit! UNA ALTRA 
VEGADA! Ara arribaré tard a l’insti! I PER QUÈ?!!! 
Doncs perquè la malcriada de la meva germaneta, 
la Brianna, ha entrat a l’habitació i m’ha pispat el 
despertador!

La nena l’ha fet servir per llevar-se més d’hora i 
preparar-se un entrepà de mantega de cacauet, gelea  
i cogombrets en vinagre per endur-se’l per dinar a l’escola. 
SÍ, molt fort! De debò que s’hi fum COGOMBRETS! 

No sé què em fa venir més VOMITERA: la Brianna  
o el seu entrepà fastigós!

Ara tinc tres minuts per dutxar-me, rentar-me els 
cabells, vestir-me, preparar-me la motxilla, esmorzar, 
posar-me la brillantor de llavis i TOCAR EL DOS!

Així ha començat aquest dia tan LAMENTABLE...
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JO

EL MEU
DESPERTADOR
DESAPAREGUT!!
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OSTRES, FAIG TARD!!!
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*BZZZZZ!!!*
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HOP!
HOP!
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KFT! M’he vestit per anar a l’insti en dos minuts  
i dinou segons! Deu ser un NOU rècord mundial!!!

He decidit posar-me un jersei que tinc nou de trinca 
amb un serrell superguapo. He estat UN PARELL de 
mesos estalviant per comprar-me’l a SWEET 16, aquella 
botiga de roba juvenil tan guai del centre comercial.

Bé, pel que fa al meu matí, sens dubte hi ha hagut 
BONES i MALES NOTÍCIES.

LES BONES NOTÍCIES...?

L’inici del dia ha sigut tan ESPANTÓS, que tenia 
SUPERCLAR que la cosa no podia empitjorar NI DE 
CONYA §!

I LES MALES NOTÍCIES...?

Doncs que m’equivocava DE TOTES TOTES en això de 
les BONES NOTÍCIES!

∆!!!
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LA BATALLA DE L’ESMORZAR, 7.25

KFT! Estava tan EMPRENYADA amb la Brianna per 
haver-me pispat el despertador, que pràcticament em 
sortia fum de les ORELLES!!!

Tenia ganes d’entaforar-la en una caixa i facturar-la
a l’illa de la princesa de sucre, perquè fos 
l’aixafaguitarres de tots aquells unicornets tan 
rebufons que li encanten.

«Brianna! M’has tornat a agafar el despertador?!», li 
he cridat. «Si faig TARD a l’insti, serà culpa TEVA!».

GRRRRR!!
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«No, jo no he sigut. Ha sigut la senyoreta Rosana! 
Pensa que necessites més hores de son per estar més 
GUAPA! T’has mirat al mirall últimament?», m’ha 
preguntat la nena, i llavors m’ha dedicat una llengota.

«Que la senyoreta Rosana PENSA que necessito més 
hores de son?! Perdona, Brianna, però la senyoreta 
Rosana NO POT pensar. No té CERVELL! Només és 
un titella de mà!», he contraatacat.

«I és clar que té CERVELL!», m’ha cridat la Brianna. 
«Em diu que ella ja anirà a l’escola de titelles per ser 
més intel·ligent, però que TU hauries d’anar al programa 
aquell de la tele, Operació New Look!».

NO m’ho podia creure ∆!!! NO em podia creure 
que la senyoreta Rosana digués aquelles BAJANADES 
de mi. Ella SÍ que necessitarà una bona operació 
new look quan arreplegui un boli i li pinti un bigoti. 
LLAVORS ja veurem quina CARA serà més espantosa: 
la MEVA o la SEVA!

En fi, la Brianna era a la cuina fent-se un entrepà 
repugnant de mantega de cacauet, gelea i cogombrets...
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LA BRIANNA ENFEINADA PREPARANT-SE 
UN REPUGNANT ENTREPÀ DE MANTEGA DE 

CACAUET, GELEA I COGOMBRETS EN VINAGRE!
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«Que vols que te’n prepari un per a tu, Nikki? És 
boníssim! MIRA!», m’ha dit plantant-me l’entrepà 
davant la cara.

Aquella gasòfia enganxosa que regalimava pertot arreu 
m’ha fet un fàstic increïble...
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ECS! La PUDOR que feia era molt pitjor que el seu 
aspecte. Com a mantega de cacauet, gelea i... mmm... 
suc de cogombrets rancis ∆!

«Ufff... no, gràcies!», he remugat aleshores mig 
marejada.

«Au, va, fes-hi només una mossegadeta!!!», 
m’ha suggerit la nena passant-me’l pels nassos. 
«T’ENCANTARÀ!».

«No, Brianna! De fet, ja no tinc gana! Ostres, una 
ullada al teu entrepà i m’ha passat DE COP!!!».

«N’estàs SEGURA? És superdeliciós!», ha insistit 
entre rialles.

M’he limitat a girar els ulls en blanc.

Quina part de la paraula NO no pescava?!

M’han vingut ganes de cridar: «Em sap greu, Brianna, 
però...
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No me’l cruspiré amb un GOS!
Ni amb un MICO! Ni amb un ÓS!

No me’l cruspiré amb un GAT!
I menys amb un RATPENAT!

No me’l cruspiré al MENJADOR.
Ni a la meva HABITACIÓ!

No me’l cruspiré NI DE CONYA
i t’ho dic sense VERGONYA!

Perquè vull que quedi CLAR
que odio aquest ENTREPÀ ∆!!!».

En fi, la Brianna ha anat a la nevera a agafar un suc de 
fruita i jo he recollit les coses i estava a punt d’enfilar 
cap a la porta quan, de sobte, ha carregat contra mi 
com un minirinoceront emprenyat amb cuetes.

LA NENA, de fet, m’ha acusat A MI d’haver-li 
pispat l’entrepà!

I llavors és quan ens hem començat a escridassar...
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LA BRIANNA ACUSANT-ME D’HAVER-LI PISPAT 
L’ENTREPÀ VOMITIU!!!

TORNA’M 
L’ENTREPÀ, 

NIKKI!!!

JO NO T’HE 
PISPAT AQUELL 

ENTREPÀ
FASTIGÓS!!!
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«El meu entrepà no hi és i me l’has pres TU!».

«Brianna! No li donaria aquest entrepà tan fastigós 
ni al meu PITJOR ENEMIC!».

I quan dic el meu pitjor enemic, em refereixo a gent 
com ara... bé... ja m’enteneu...

LA MACKENZIE HOLLISTER ∆!!!

Però, ben pensat, potser SÍ que li donaria l’entrepà,  
a la paia en qüestió.

M’ENCANTARIA entaforar-l’hi coll avall!

Ei, és broma §!
O NO ∆!!!

No, de fet, sí que faig broma §!

Jo intento ser simpàtica amb TOTHOM de l’insti, però, 
per alguna raó, la Mackenzie NO EM POT VEURE NI 
EN PINTURA!!!
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En fi, quan finalment he enfilat cap a l’insti, la 
Brianna estava enfeinada fent-se un altre entrepà.

És que, com més gran, més MALCRIADA!

Em sembla que ha arribat l’hora de tenir una 
xerradeta seriosa amb el pare i la mare pel que fa 
a les seves capacitats educatives.

I PER QUÈ?
Doncs perquè estic BEN TIPA que la Brianna...

1. M’agafi les coses sense permís (com ara el 
despertador!).

2. M’agafi el mòbil per jugar als jocs de la princesa 
de sucre i me’l deixi sense bateria.

3. Em desperti de matinada saltant amunt i avall pel 
llit (mentre jo encara hi sóc ∆!!!) perquè l’acompanyi 
al lavabo...

060-120441-DIARI D UNA PENJADA 8.indd   19 01/09/15   20:09



20

LA BRIANNA DESPERTANT-ME 
BRUSCAMENT!!

DESPERTA’T, 
NIKKI! TINC PIPÍ!!!

BOING!
BOING!

BOING!
BOING!
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És qüestió de vida o mort que els meus pares busquin 
assessorament professional pel tema Brianna abans que 
no sigui massa tard.

Li deixen fer TOT, absolutament TOT! En canvi, quan jo 
demano de fer alguna cosa, sempre obtinc un NO rotund!

Per exemple, avui tenia unes ganes enormes d’anar a 
Amics Peluts, el refugi d’animals abandonats, a fer 
de voluntària amb en Brandon, el noi de l'insti que 
m’agrada, després de classe. Però la mare m’ha dit que 
no puc!

I PER QUÈ?!!! Doncs perquè he de fer de 
cangur de la BRIANNA! TÍPIC ∆!!!

Estava superemocionada perquè aquesta seria  
la primera vegada que podria passar una estona amb  
en Brandon després de... bé, ja ho sabeu!!!

El meu primer PETÓ!!! UEEEEEEEEEE!!! §!!!

KFT! Vaig tenir un XOC tan brutal quan va passar, 
que em pensava que em MORIA!
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Va ser TAAAN romàntic...!

Tot i que vaig tenir els ulls oberts tota l’estona i a 
punt de sortir-me de les òrbites.

I quan es va acabar, vaig hiperventilar!

Vull dir, gairebé.

Daixò... L’únic problema del petó és que me’l va fer 
en un acte benèfic per recollir diners per als nens 
necessitats. De manera que ara no sé si me’l va fer 
perquè li agrado de debò o simplement perquè volia 
ajudar els nens que ho necessiten.

Total, que gràcies a la PI-RA-DA de la meva germana, 
estic histèrica i superestressada.

I ni tan sols ha començat la jornada a l’insti!

NOTA RECORDATÒRIA: Aconseguir una 
germana NOVA!!!

∆!!!
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