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Diari
d’una

La festa d’aniversari de la Nikki 
serà ÈPICA o PATÈTICA? 

CMYK

PER MOLTS ANYS, NIKKI!
Gràcies, Mackenzie!

No calia que 
ho fessis!

Sabia que ho diries. Així 
que l’he comprat de la 

MEVA talla!

No et perdis 
les aventures de 

l’amic de la Nikki!

 13    13   

Quin

desastre

d’aniversari! 

KFT!

DÓNA-M’HO!

diaridunapenjada.blogspot.com



Nikki Russel� i Erin Russel� 
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DIMECRES, 4 DE JUNY

KFT! LA MEVA FESTA D’ANIVERSARI 
ÉS SUPERAL·LUCINANT!

UEEEEEE ∞!!!
 
Imagineu-vos una festassa BRUTAL i SUPERDIVERTIDA 
al Westchester Country Day amb banda de música, DJ, 
bufet lliure de pizza, barra de gelats, dos-cents dels 
meus amics, les meves lleials íntimes amigues, EL NOI 
QUE M’AGRADA, un penjat encantador, i un pastís 
d’aniversari gegant.

Tot és TAN increïblement PERFECTE, que m’he de 
pessigar per assegurar-me que no estic somiant. AU!!! 
Quin mal! (m’acabo de pessigar!).

La BONA NOTÍCIA és que ni tan sols la meva pitjor  
ENEAMIGA, la Mackenzie Hollister, pot ESPATLLAR-ME 
el dia més ESPECTACULAR de la meva vida ∞!

Però la MALA NOTÍCIA és que M’EQUIVOCAVA de 
totes totes pel que feia a la BONA NOTÍCIA ¶...!
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L’ANDRÉ

LES MEVES MILLORS AMIGUES, 
LA CHLOE I LA ZOE
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LA MACKENZIE 

EL NOI QUE M’AGRADA,  
EN BRANDON

JO

LA MEVA VIDA 
ÉS PERFECTA!
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301

KFT!
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301

TÉ, NIKKI! 
FELIÇ ANIVERSARI!

*PAM!*

?!

301

AU!!!
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301

MACKENZIE! 
PARA!
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301

NIKKI?!

301

UPS! PERDONA, 
PERÒ TANT 

SE ME’N DÓNA!

* XOF!*

Diari d'una penjada 13.indd   7 3/10/18   9:38



8

301

MACKENZIE!! 
TÉ, UNA MICA DE CÒCTEL 

DE FRUITES!!!

301

AIXÒ NO POT 
ESTAR PASSANT!!!
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NIKKI! 
ESTÀS BÉ?!

301

*GLUPS!*
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OOPS!!

301

POBRA 
NIKKI!
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?!?!

*ZUM!*
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La meva increïble festa d’aniversari s’havia convertit 
en una TRAGÈDIA absoluta! Era HORRIBLE! Però, 
per sort, tot plegat no era més que un...

MALSON TERRORÍFIC ¶!!

NOOO OOO!!
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KFT! Aquell somni semblava TAN real... que m’he 
despertat SUPERTRASBALSADA i amb una suor 
freda brutal.

I ara només de pensar a fer una festa, 
M’ESCAGARRINO VIVA!

Òbviament estic patint un episodi greu i molt 
debilitant d’aquell trastorn anomenat FFAP, o FÒBIA 
A LES FESTES D’ANIVERSARI PATÈTIQUES.

És un pànic irracional als daltabaixos de les festes 
d’aniversari.

Em sembla que la primera vegada que vaig contraure la 
malaltia va ser quan vaig fer cinc anys. Havia convidat TOTA 
la classe a la festa i el pare es va disfressar de pallasso.

Estava SUPERDIVERTIT!

Fins que encenent les espelmes del pastís, sense voler es 
va calar foc al cul dels folgats pantalons de pallasso 
que duia. Però no em pregunteu COM! 
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Al principi li va agafar un atac de pànic i va començar a 
córrer amunt i avall per l’habitació cridant: «FOC! FOC!».

Però llavors el va apagar en un tres i no res plantant 
el CUL en un bol enorme de còctel de fruites...!

EL MEU PARE, EL PALLASSO, AMB EL CUL EN REMULL!

*XOF!*
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Tota la canalla va riure i va aplaudir perquè es van 
pensar que la cosa formava part del seu divertit 
número. Però jo em vaig disgustar TANT, que no vaig  
ni tastar el pastís d’aniversari.

I fins a dia d’avui, encara tinc un PÀNIC brutal als 
pallassos. Per sort, no a TOTS. Només als CRIDANERS 
amb CULS en FLAMES!

Ho dic DE DEBÒ! Pràcticament em CAGO viva.

NO RIGUEU! NO fa gràcia ¶!

D’acord, potser SÍ que en fa una mica ∞.

Però tot i això...!

En fi, el meu aniversari és dissabte 28 de juny i les 
meves millors amigues, la Chloe i la Zoey, m’estan 
SUPLICANT que faci una festassa.

Estan tan emocionades, que demà vindran a casa per 
ajudar-me a organitzar-ho tot plegat.
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Per desgràcia, es quedaran SUPERFETES pols quan els 
deixi anar les males notícies i els digui que he canviat 
de parer. Aquell malson terrorífic m’ha fet veure que 
només que el MÉS PETIT detall anés malament, el meu 
aniversari es podria convertir en un DALTABAIX 
absolut. 

Ei, M’ENCANTARIA ser la típica PRINCESA DE  
LA FESTA superguapa i popular.

Però, au, va! A QUI vull enganyar?!

LA MEVA vida NO és un conte de fades.

NI jo sóc la Ventafocs.

Perdoneu, però si marxés sobtadament del ball reial a 
mitjanit amb un glamurós vestit i perdés la meva 
preciosa sabateta de cristall, segur que trepitjaria una 
pila de MERDA DE GOS!

¶!!!
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