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DIMECRES, 2 D’ABRIL

Les darreres vint-i-quatre hores han sigut tan
absolutament VOMITIVES que, de fet, m’estic començant
a sentir com... una bassa de... daixò... VÒMIT... de gat!!!

Per començar, he engegat en orris el meu jersei nou
de trinca amb un entrepà de mantega de cacau,
cogombrets en vinagre i gelea (és una llarga història).

Després, a l’hora d’educació física, m’han estampat una
pilota a la cara davant de TOTA la classe i he acabat
atrapada en un lamentable conte de fades.

I d’acord, puc suportar la brutal HUMILIACIÓ d’haver
voltat per tot l’institut amb un ENTREPÀ enganxat a
la panxa com si es tractés d’una «medalleta».

I també podria suportar una lleu commoció cerebral.
Però el que NO accepto de cap manera és que «algú»
hagi fet córrer un rumor ESPANTÓS sobre mi!

He sentit dues GDF (Guapes, Divertides i Famoses)
parlant-ne al lavabo.
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Segons el rumor, resulta que el NOI QUE M’AGRADA
em va fer un petó (en un acte benèfic de la setmana
passada) per a una APOSTA. Vaja, tan sols per aconseguir
una pizza gran de La pizza marejada GRATIS!

Per descomptat, quan ho he sentit, m’he quedat DE
PEDRA! Una aposta com aquesta és una broma molt cruel
per fer a una persona com ara... bé... JO mateixa!

Estava SEGURA que tot plegat era una MENTIDA podrida!
Si s’hagués tractat d’una deliciosa hamburguesa de
L’hamburguesa pirada, m’ho hauria cregut A ULLS CLUCS!

Consti que sóc la primera d’admetre que la cosa hauria
pogut ser MOLT pitjor. Però TOT I AIXÒ...!!! Ostres,
tant de bo «algú» deixés de ficar el nas en els meus
assumptes. I quan dic «algú», em refereixo a la meva
acèrrima enemiga... la MACKENZIE HOLLISTER ∆!!!

No sé per què, però aquesta paia M’ODIA A MORT!
Ei, no va ser culpa MEVA que el senyor Winston, el
director, la castigués tres dies per «comportament
antiesportiu» quan em va llançar una pilota a la cara
jugant a matar.
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MORIRÀ SI NO LI PRACTIQUEM
UNA ENCAST-DE-PILOTA-ECTOMIA

FACIAL D’EMERGÈNCIA...!!!

PILOTA
DESINFLADA

Vaja, que em sento molt AFORTUNADA de no estar
en COMA ara mateix!
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Total, com a càstig pel que em va fer, la Mackenzie ha
de netejar les dutxes del vestidor de les noies, que
estan infestades d’insectes.

Per desgràcia, avui m’han dit que el problema amb les
cuques que hi ha allà és MOLT greu!!!

En fi, estava asseguda darrere la Mackenzie acabant
els deures a classe de francès, quan m’he adonat que la
noia tenia alguna cosa enganxada als cabells.

Al principi m’he pensat que era un d’aquells passadors
tan glamurosos que li encanta portar. Però quan m’ho
he mirat de més a prop, he vist que es tractava d’un
BERNAT PUDENT gegantí mort!!! BECS ∆!!!

Llavors l’he picat a l’espatlla. «Mmm, Mackenzie!
Perdona, però només et volia avisar que...».

«Nikki, però COM goses ni tan sols dirigir-me la
paraula?! Cuida’t de TU i punt!», m’ha dit
fulminant-me amb la mirada, com si jo fos alguna cosa
que la Fifi, la seva caniche malcriada, li hagués deixat
anar a la gespa del jardí del darrere.

060-122041-Diari penjada 9. Reina drama.indd 4 26/01/16 17:17



5

LA MACKENZIE FULMINANT-ME AMB
LA MIRADA AMB CARA DE POMES AGRES!

BERNAT
PUDENT
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«Molt bé! Llavors no et diré que tens un enorme
BERNAT PUDENT mort als cabells!», li he dit
tranquil·lament. «Però d’altra banda, fa una mica la
pinta d’un passador horrorós! I et lliga perfectament
amb el color dels ulls!».

«QUÈ?!», ha saltat ofegant un crit, i ràpidament
ha tret el mirallet per maquillar-se.

«KFT! KFT! Tinc un ESCARABAT negre enorme...
amb unes potes peludes... enganxat a la cabellera
daurada! BEEEEEEEEEEECS!!!», ha cridat. Llavors
ha començat a saltar amunt i avall sacsejant-se els
cabells com una histèrica per treure-se’l de sobre.
Vaja, que li ha agafat un atac espectacular!

«Ei, ho estàs empitjorant. Ara encara se t’ha
enredat més. Tu seu i tranquil·litza’t!», li he dit
mentre agafava un mocador de paper i allargava la mà
cap als seus cabells.

«ALLUNYA’T DE MI!!!», m’ha escridassat. «No
vull tenir DOS ÉSSERS fastigosos a la meva preciosa
cabellera!».
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«A veure, vols parar de comportar-te com una
mocosa MALCRIADA!», li he etzibat. «Només
t’estic traient l’escarabat! Ho veus?».

JO TRAIENT EL BERNAT PUDENT
DELS CABELLS DE LA MACKENZIE
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«És FASTIGÓS! Llença’l lluny!».

«De res!», li he dit fulminant-la amb la mirada.

«Pff! No esperis que et doni les gràcies! Si tenia
aquest insecte als cabells és per culpa TEVA!
Segurament era en aquelles dutxes fastigoses que
m’han obligat a netejar».

De sobte, s’ha plegat de braços i m’ha mirat fixament.

«O potser TU me l’has plantat als cabells per
carregar-te la meva reputació! M’hi jugo el que sigui
que vols que tothom pensi que casa meva és plena de
cuques repugnants! Una altra vegada!».

«Mackenzie, crec que la brillantor de llavis t’ha
afectat el cervell. Això que dius és ridícul!».

«Però com has pogut posar-me aquesta IMMUNDÍCIA
als cabells?! M’estic MAREJANT només de pensar-ho».

Llavors s’ha tapat la boca i ha remugat alguna cosa.
Tot i que no he entès res de res...
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JO, MIRANT D’ENTENDRE QUÈ DIMONIS
DEIA LA MACKENZIE!

Sí que érem a classe de francès, però allò no sonava
francès ni de conya!

?!
SOGORS! GREG GUE
VAI A VOMIDÀ!!!

060-122041-Diari penjada 9. Reina drama.indd 9 26/01/16 17:17



10

I quan FINALMENT he aconseguit treure’n l’entrellat,
ja era MASSA tard.

Desesperada, ha començat a córrer cap a la paperera
que hi ha a la part del davant de l’aula.

Però, per desgràcia, NO hi ha arribat a temps.

NO em podia creure que la Mackenzie Hollister, la
REINA de les GDF hagués vomitat davant de TOTA
la classe!

Era com quan hi ha un accident de trànsit greu! No
volia veure-la coberta de vòmit de cap a peus ∆, però
no podia evitar mirar-la ∞!

Mai l’havia vist TAN avergonyida. TAN humiliada.
TAN vulnerable. TAN daixò... feta un NYAP!

I m’he quedat parada i sorpresa quan, de sobte, m’ha
envaït un sentiment d’emoció aclaparador.

MAI, MAI, en TOTA la meva vida m’havia fet
tantíssima PENA un ésser humà!
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EL POBRE CHUCK, EL CONSERGE,
TÉ UNA FEINA BEN DESAGRADABLE!
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Em semblava una injustícia tan flagrant que hagués de
netejar la repugnant vomitada de la Mackenzie...!

De vegades la vida és TAN injusta... ∆!!!

Però el paio s’ha pres la seva tasca molt seriosament,
perquè s’ha plantat una mascareta d’aquelles de paper
que duen els cirurgians al quiròfan.

Suposo que era per l’excessiva i tòxica... PUDOR!

En fi, la profe de francès ràpidament ha enviat la
Mackenzie a secretaria per tal que truqués als pares
perquè la vinguessin a buscar.

I en lloc de fer la classe en aquella aula pudenta i
contaminada, la profe ens ha fet anar a la biblioteca
a estudiar en silenci el vocabulari.

Cosa que em semblava PERFECTA perquè em permetia
treballar en el meu projecte superespecial de la
Setmana Nacional de les Biblioteques, que durem a
terme aquest mes.
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Al setembre, les meves millors amigues, la Chloe i la
Zoey, i jo vam organitzar una col·lecta de llibres per
a l’institut, que va ser un EXITÀS impressionant.

De manera que ara en volem muntar una altra encara
més gran per a la Setmana Nacional de les Biblioteques!

També viatjarem a Nova York per visitar una fira de
llibres i tindrem l’oportunitat de conèixer alguns dels
nostres autors favorits. UEEEEEEEE!!!

En fi, no em puc creure que la Mackenzie es pensi DE
DEBÒ que li he posat aquell bernat pudent als cabells!!!

Per desgràcia per a ella, sembla que els de la nostra classe
ja estan començant a FER CÓRRER el que ha passat.

Una noia ha tret el mòbil, l'hi ha ensenyat a un noi
i llavors han començat a riure com bojos.

Suposo que segurament ha enviat missatges a TOT
l’institut!

Però tot plegat ha sigut culpa de la Mackenzie!!!
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La paia n’ha FET UN GRA MASSA i ha continuat
muntant un xou increïble fins i tot després que li
hagués ofert ajuda.

La Mackenzie és la REINA DE LA VOMITADA!

UPS! Volia dir que és...

LA REINA DEL DRAMA!
Em sap greu, Mackenzie!!!

∞!!!
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