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VISUALIZACIÓN

ALTRES
PENJADESPENJADESPENJADES

 10 10
Quina 

UAU!
cangur! 

KFT!

Nikki! QUÈ coi han fet 
aquestes bèsties sarnoses 
amb la meva bossa???

Ara fa una CATIPÉN 
increïble! BECS!

AH! Em pensava 
que era el teu perfum!

OPERACIÓ: Grapes
MISSIÓ DE LA NIKKI: Amagar 7 cadells 

de tot 1 institut i d’1 paia diabòlica 
que busca revenja!

ALTRESALTRES

Diari
d’una



amb la Nikki Russell i l’Erin Russell
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DIMECRES, 30 D’ABRIL — 16.05
A L’ARMARIET

Molt bé, he intentat PER TOTS ELS MITJANS ser
educada en tot moment! Però... EM SAP GREU!!!
N’ESTIC FINS AL CAPDAMUNT!!!

Si sento el nom de la Mackenzie Hollister una vegada
més, em sembla que... CRIDARÉ!!!

No em puc creure que tothom d’aquest institut
ENCARA en parli. És com si estiguessin obsessionats
o alguna cosa!

«A la Mackenzie, això li ENCANTARIA!».

«A la Mackenzie, això li faria molta RÀBIA!».

«Aquest institut mai serà el mateix sense la
Mackenzie!».

«KFT! Trobo a faltar TAAANT la Mackenzie...!».

MACKENZIE! MACKENZIE! MACKENZIE ∆!!!
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JO, ENFILADA PER LES PARETS,
PERQUÈ ESTIC FARTA QUE TOTHOM PARLI

DE LA MACKENZIE!

AAAAAAAAH!!!
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Escolteu, gent! Ja fa una setmana que la Mackenzie
va TOCAR EL DOS i NO tornarà!!!

Així que ploreu tot el que vulgueu, però passeu pàgina
d’una punyetera vegada!!!

Molt bé, ho he d’admetre.

Quan va marxar d’aquella manera tan sobtada, vaig
flipar moltíssim, com tothom.

Però la Mackenzie M’ODIA A MORT i M’AMARGAVA
la vida vilment.

I per ser sincera, sembla que ENCARA corri per aquí.

Ja sé que sona molt estrany, però gairebé és com si
pogués SENTIR-NE la presència fins i tot ara mateix
escrivint el diari.

Però segurament això és perquè les LAMENTABLES
PARIDES que la gent li està deixant a l’armariet
ESTAN ACAPARANT L’ESPAI DEL MEU ∆!!!!
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JO, ABSOLUTAMENT FASTIGUEJADA AMB TOTA
LA MÀ DE RELÍQUIES I NOTETES PATÈTIQUES

QUE EM FEIEN UNA NOSA BESTIAL ∆!!!

?!
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Estic segura que està ENCANTADA que la seva
exmillor amiga, la Jessica, li hagi convertit l’armariet
en una mena de santuari del pal «T’enyorem,
Mackenzie!!!», amb la seva pròpia pàgina al Facebook!

PER FAVOOOR!!!

Tinc claríssim que la Mackenzie CONTINUA manipulant
la gent.

Sobretot després d’aquella CARTA DE COMIAT
carrinclona i superdramàtica que ha enviat per correu
electrònic al diari de l’institut aquest matí.

De fet, l’editor l’ha publicat en línia perquè tot
l’institut la pogués llegir.

KFT! La paia s’ha enrotllat com una persiana dient
que estava cansada de patir innecessàriament i que
havia decidit acabar amb tot plegat, deixant l’institut
per anar a un lloc molt millor.

Estic segura que ha dit tot això per fer PENA a
tothom.

060-123992-DIARI D'UNA PENJADA-GUAU!.indd 5 21/07/16 8:30



6

Per si de cas, he decidit TREURE A LA LLUM totes
les BARBARITATS que va fer abans de marxar.

Només de pensar-hi, m’emprenyo tant que... TREC
FOC PELS QUEIXALS ∆!!!

Sé que segurament no hauria de dir el que diré, perquè
sona molt barroer, però la Mackenzie em recorda un
d’aquells bolquers per a nadons d’un sol ús!!! Per què?

DONCS PERQUÈ TOTS DOS
SÓN SINTÈTICS, SUPERABSORBENTS

I VESSEN DE MERDA!!!
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ENCARA no he superat totes les males passades que
la Mackenzie em va fer. Com ara robar-me el diari,
fer-se passar per mi al web de la doctora Setciències,
per enviar cartes superbèsties als estudiants i
esbombar mentides i rumors desagradables.

I ara es fa la VÍCTIMA només per un vídeo ridícul que
algú ha fet córrer d’ella megahistèrica amb una cuca
als cabells?! Sí, és clar!

En fi, la Mackenzie va posar fi al seu suposat patiment
a l’Institut de Secundària Westchester Country Day,
marxant cap a un lloc suposadament millor...

Com ara l’Acadèmia Internacional de North Hampton
Hills!

És una escola molt elitista per als fills de famosos,
polítics, magnats i la reialesa. De fet, ara que ho
penso, la Mackenzie encaixaria superbé amb la reialesa.

Perquè és la REINA DEL DRAMA més gran de tota
la història de l’univers ∆...!!!
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LA MACKENZIE, LA REINA DEL DRAMA

TOT ÉS TAN ESPANTOSAMENT
FASTIGÓS! ÉS QUE FLIPO...!!!
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Tothom diu MERAVELLES de la seva nova escola.

Segons la Mackenzie, té un cuiner francès, un
Starbucks, hípica, piscina d’hidromassatge, heliport
i un espai de botigues exclusives perquè els alumnes
puguin comprar durant l’hora de dinar i després de
les classes.

I no us ho perdeu! Ha dit que a tots els passadissos
hi ha màquines de snacks i d’aigua de set sabors de
fruites diferents.

Però com que la Mackenzie és una MENTIDERA
patològica de campionat, m’he començat a preguntar
si de debò existeix aquesta escola tan FABULOSA.

No m’estranyaria gens que s’ho hagués inventat tot
només per impressionar la gent, mentre en realitat
està escolaritzada a casa.

De manera que he «googlejat» l’escola i, de fet, n’he
trobat el lloc web oficial.

KFT! NO m’ho podia creure...!
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Qualificar l’Acadèmia Internacional de North Hampton
Hills d’«ELITISTA» és quedar-me molt curta!

Aquest lloc és INCREÏBLE!!!

Em recorda una passada Hogwarts, l’escola del Harry
Potter.

Només espero que finalment la Mackenzie sigui feliç
(suposant que de debò hi vagi).

Daixò... Em pregunto si North Hampton Hills concediria
una beca a una estudiant amb qualitats inqüestionables
a canvi de serveis de control de plagues?

ÉS CONYA ∞!!!
Ei, però no seria la primera escola que fes un tracte
d’aquest estil. OI?!

En fi, ara que la Mackenzie ha desaparegut del mapa,
LA MEVA vida serà PERFECTA!

I LLIURE DE DRAMES ∞!
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Bé, he de parar de dir fàstics d’escriure i posar-me
en marxa.

Se suposa que he quedat amb la Chloe, la Zoey i en
Brandon a la botiga dels cupcakes d’aquí a vint minuts
i ENCARA m’he de canviar i posar-me el meu vestit
favorit.

Els cupcakes d’allà són INCREÏBLES!!!

UEEEEEEEEEE!!!
∞!!!
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