
  Rachel Renée Russell

Diari
d’una

El malson de la Nikki sobre el seu 
programa de la tele:

Llums... Càmera...
Nikki Mackenzie? Què???
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No m’odiïs, Nikki! Però 
un dia seré l’estrella del 
meu propi programa de 
televisió!

Tractarà de la meva fabulosa 
vida privada, dels meus talents 
inesgotables i la meva bellesa 
encisadora... 

Ah, aix que faràs una 
comèdia? No me la penso 

perdre, Mackenzie!

, 

 

 

 

 

 

  Aurora

  Miriam                                 

 

 

 

  SIIIII

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Cartoné

  140x202

  145x208

  145x208

 

  35

X

 

    Laminado

 

X



amb la Nikki Russell i l'Erin Russell
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Aquest llibre és una obra de ficció. Qualsevol referència a fets històrics o gent real 

s’han fet servir de manera fictícia. Altres noms, personatges, llocs i incidents són 

producte de la imaginació de l’autora i qualsevol similitud amb fets o persones reals, 

vives o mortes, és totalment una coincidència.

Estrella Polar * Sèrie Diari d’una penjada * Títol original en anglès: Dork Diaries. 

Tales from a Not-so-Glam TV Star * © del text: 2014,  

Rachel Renée Russell. * Primera edició en llengua anglesa: ALADDIN  

(un segell de Simon & Schuster Children’s Publishing Division) * Tots els drets 

reservats * Disseny de Lisa Vega * Adaptació del disseny de la coberta: Aurora 

Gómez

 * Primera edició en català: març del 2015 © de la traducció: 2015, Maria Àngels 

Guiu i Vidal 

* © d’aquesta edició: 2015, Grup Editorial 62, s.l.u.  

* Estrella Polar * Pedro i Pons, 9-11, 08034 Barcelona  

* www.estrellapolar.cat * info@estrellapolar.cat  

* Fotocomposició: Víctor Igual, s.l. * Impressió: Limpergraf

Dipòsit Legal: B-669-2015

ISBN: 978-84-9057-471-3

Prohibida qualsevol mena de còpia.

Per a les meves adorables nebodes,
la Sydney, la Cori, la Presli,

la Mikayla i l’Arianna!
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AGRAÏMENTS

Mentre enllesteixo el Diari d’una penjada 7, ENCARA m’he 
de pessigar per assegurar-me que no estic somiant! Cada 
vegada que escric un nou llibre del Diari d’una penjada m’ho 
passo MOLT millor que amb l’anterior. I ara m’agradaria 
donar les gràcies a totes aquestes persones:

A les fans del Diari d’una penjada de tot el món, que 
adoreu la Nikki Maxwell tant com jo! Continueu sent tan 
maques, intel·ligents i PENJADES!

A la Liesa Abrams Mignogna, la meva INCREÏBLE editora, 
que l’any passat va aconseguir editar tres llibres del Diari 
d’una penjada mentre s’estrenava com a mare amb la Bat 
Baby! SEMPRE he sabut que tenies superpoders!!!

A en Daniel Lazar, el meu FANTÀSTIC agent i amic, 
que, de fet, (encara!) em respon els correus electrònics a 
les dues de la matinada. Gràcies pel teu suport, la teva 
dedicació i per donar ales a la meva creativitat.

A la Torie Doherty-Munro, pel teu entusiasme desbordant 
i per ajudar-nos a tenir-ho tot SUPERORGANITZAT; 
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i a la Deena Warner, per la teva magnífica tasca a 
DorkDiaries.com.

A la Karin Paprocki, la meva BRILLANT directora d’art, 
que m’ha deixat al·lucinada amb la seva feina ràpida i 
PERFECTA al Diari d’una penjada 7! M’encanta la nostra 
coberta tan GLAMUROSA!

A la Katherine Devendorf, la Mara Anastas, la Carolyn 
Swerdloff, en Matt Pantoliano, en Paul Crichton, la Fiona 
Simpson, la Bethany Buck, la Hayley Gonnason, l’Anna 
McKean, l’Alyson Heller, la Lauren Forte, la Jeannie Ng,  
la Brenna Franzitta, la Lucille Rettino, la Mary 
Marotta, a tot l’equip comercial i a la resta de gent 
d’Aladdin/Simon & Schuster. L’equip dels penjats és la 
BOMBA!!!

A la Maja Nikolic, la Cecilia de la Campa i l’Angharad 
Kowal, que s’ocupen dels drets estrangers a Writers House, 
per convertir el món en «territori penjat» de país en país.

A les meves filles, l’Erin i la Nikki, per inspirar-me aquesta 
sèrie, i a la meva germana Kim, per ser l’eterna optimista! 
Gràcies per ajudar-me a fer que el món de la Nikki 
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Maxwell cobri vida i per la vostra passió infinita per tot el 
que té un punt de penjat!

I, per últim, però no per això menys important, a tota la 
meva família! Gràcies pel vostre amor incondicional i pel 
vostre suport. Us ESTIMO!

Ah, i recordeu-vos sempre de deixar que brilli la PENJADA 
que porteu a dins!
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DISSABTE, 1 DE MARÇ

KFT! ENCARA no em puc creure el que em va passar 
ahir!!! TRES coses súper-mega-al·lucinantment-
espectaculars-i-absolutament-increïbles-però-reals-
com-la-vida-mateixa!!!

Cosa súper-mega-al·lucinantment-espectacular-i-
absolutament-increïble-però-real-com-la-vida-
mateixa número 1: VAIG ANAR A LA FESTA DEL 
DIA DELS ENAMORATS ∞!!! UEEEE!!!

Sip! La modalitat era «les noies conviden els nois»! 
I, FINALMENT, a última hora em vaig armar de valor 
per demanar-ho al noi que m’agrada: en Brandon!

Cosa súper-mega-al·lucinantment-espectacular-i-
absolutament-increïble-però-real-com-la-vida-
mateixa número 2: EM VAN CORONAR PRINCESA 
DEL DIA DELS ENAMORATS ∞!!! UEEEEEEE!!!

Encara NO sé exactament com va anar TOT PLEGAT, 
però va passar! I tinc la CORONA per demostrar-ho!!!
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JO ENCARA AMB LA CORONA ENCASQUETADA DES 
D’AHIR A LA NIT!
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I, finalment, el més AL·LUCINANT que m’ha passat MAI!

UEEEEEEEEEEEE!!!
Cosa súper-mega-al·lucinantment-espectacular-i-
absolutament-increïble-però-real-com-la-vida-
mateixa número 3: DURANT EL DARRER BALL 
D’UN VESPRE DE SOMNI PERFECTE, ROMÀNTIC  
I INCREÏBLE, EN BRANDON I JO...

Eh! Un moment! M’està sonant el mòbil?!!!

SÍ! És EL MEU mòbil!!!

Ei! Potser és...

EN BRANDON!!! ∞!!!
(Miro qui em truca...)

NO!!! NO és en Brandon.

KFT!!! No m’ho puc creure... És en...
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És el PRODUCTOR de TV més famós del MÓN 
MUNDIAL! I el presentador del meu programa de la 
tele PREFERIT: un concurs de talents anomenat...

?!
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