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LØRDAG DEN 1. MARTS

OMG!! Jeg kan stadig ikke helt fatte alt det, 
der skete for mig i går!! Hele TRE totalt-vilde- 
og-helt-sindssygt-ufattelige-for-gode-til-at-
være-sande-fantastisk-vidunderlige ting!!

Totalt-vilde-og-helt-sindssygt-ufattelig-for-
god- til-at-være-sand-fantastisk-vidunderlige ting 
nummer 1: JEG VAR RENT FAKTISK MED TIL 
VALENTINSFESTEN ∞!! SKRIIIG!

Yes! Det var pigerne, der skulle invitere drengene! Og 
først i allersidste øjeblik fik jeg samlet mod nok til 
LANGT OM LÆNGE at invitere mit crush, Brandon.

Totalt-vilde-og-helt-sindssygt-ufattelig-for-
god-til-at-være-sand-fantastisk-vidunderlige ting 
nummer 2: JEG BLEV VALGT TIL AT VÆRE 
VALENTINSPRINSESSE ∞!! SKRIIIIIIG!!

Jeg fatter stadigvæk ikke helt, hvordan DET kunne 
gå til. Men det gjorde det. Og jeg har min tiara som 
bevis på det.
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MIG, STADIG IFØRT MIN SMUKKE  
TIARA FRA I AFTES!
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Og sidst, men ikke mindst, det mest FANTASTISKE, 
der NOGENSINDE er sket for mig!

SKRIIIIIIIIIIIIG!!!
Totalt-vilde-og-helt-sindssygt-ufattelig-for-
god-til-at-være-sand-fantastisk-vidunderlige ting 
nummer 3: UNDER DEN ALLERSIDSTE DANS 
PÅ DEN MEST ROMANTISKE, EVENTYRLIGE 
AFTEN GAV BRANDON MIG ET …

Hey! Hvad var det? Jeg tror, det er min 
mobiltelefon, der ringer!!

JA! Det ER min telefon, der ringer!!!

Hey! Måske er det …

BRANDON!! ∞!!! 
(Jeg ser lige, hvem det er …)

NEJ!! Det er IKKE Brandon.

VENT!! OMG!!!! Det her er for vildt. Det er …
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Han er nok den mest berømte TV-producer i hele 
VERDEN! Og så er han vært på mit yndlings-TV-
show. Det er et reality-/talentshow, der hedder …

?!
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SKRIIIIIG ∞!!
Jeg må hellere svare ham!

Vi har påskeferie i den her uge. Så jeg har masser af 
tid til at skrive i min dagbog …

SENERE!!! ∞!
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SØNDAG DEN 2. MARTS

OMG! Lørdag aften var totalt MARERIDTS-agtig!! 
Hvor slem var den? Den var SÅ slem, at jeg får 
kuldegysninger og traumatiske flashbacks bare ved at 
skrive om det.

AAAAAAAAHHHHHHHH! Det var mig, der skreg!! 
Undskyld!! Må. Holde. Op. Med. At. Skrige! Nå, men 
altså … Jeg fik endnu en gang rodet mig ud i den 
VILD-E-STE situation!

Jeg spekulerede på, om man egentlig må have 
dagbøger med i FÆNGSLET! For det var lige 
præcis der, jeg risikerede at ende. Jeg tager IKKE 
gas på jer!! Myndighederne ville helt sikkert sætte 
mig bag lås og slå ∆! Men jeg havde nu ikke tænkt 
mig at overgive mig uden kamp. 
Og med kamp mener jeg, at jeg seriøst overvejede, om 
jeg skulle kravle ud ad det nærmeste vindue, klatre 
hen ad en meget smal afsats, hænge i det yderste af 
neglene fra et rækværk og så springe fem etager ned 
på jorden … helst uden at blive totalt SPLATTET 
ud på parkeringspladsen!!



7

Hmm …?!

Den ide var … DÅRLIG ∆!!

?!

?!

SPL
AT

!!

MIG?!
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Men det bliver værre endnu! Mine BFF’ere Chloe og 
Zoey ville helt sikkert også blive arresteret. Og det 
hele var MIN skyld!

Jeg er en FORFÆRDELIG person! Jeg forstår 
dem VIRKELIG godt, hvis de ikke længere vil være 
ven med mig på Facebook! Jeg skulle ALDRIG have 
trukket dem med ind i det her ROD!

Jeg sad sådan set bare stille og roligt lørdag morgen 
og passede mig selv, da jeg fik en opringning …

”Hej, Nikki! Hør lige her! Jeg er i byen i dag med 
min nye gruppe ’Bad Boyz’! Jeg vil gerne mødes med 
jer, så vi kan snakke om at få indspillet jeres sang 
’Nørder styrer!’. Problemet er bare, at vi snart skal 
af sted på en verdensturne, så jeg har kun tid til at 
mødes med dig I AFTEN. Ellers er der først en ledig 
tid i min kalender igen om syv måneder. Tror du, du 
kan dukke op til Bad Boyz-koncerten i aften?”

”OMG! Hr. Chase?! Det vil jeg rigtig gerne! Men alle 
billetterne til koncerten blev solgt på 10 minutter. 
Og det er flere måneder siden. Mine to BFF’ere lå 
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i telt uden for billetkontoret, og alligevel lykkedes 
det dem ikke at få nogen billetter.”

”Intet problem! Du får tre backstagepas, så du kan tage 
et par af bandmedlemmerne med. Du skal bare hente 
dem der, hvor de reserverede billetter ligger. Okay?”

Jeg besvimede PÅ STEDET! Eller jeg besvimede 
NÆSTEN i hvert fald. 
”Backstagepas?! Det er for SINDSSYGT! Tusind 
tak, hr. Chase! Vi ses I AFTEN!” 
Det her var FOR VILDT! Mit band ”Vi har ikke 
noget navn endnu” kunne måske få en pladekontrakt! 
Jeg skyndte mig at ringe til Chloe og Zoey for at 
høre, om de ville med til koncerten.

De havde begge to kun en ting at sige: ”SKRIIIIIIG!” ∞!! 
Vi var ret enige om, at det helt sikkert ville blive det 
sjoveste, vi nogensinde havde oplevet siden … i går!

Da vi nåede frem til arenaen, måtte vi stå i kø 
sammen med flere TUSINDE begejstrede fans. Men 
I gætter aldrig, hvem jeg tilfældigvis stødte ind i på 
vej over til billetsalget …
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MACKENZIE ∆!!!
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Og hun blev naturligvis også RET overrasket over at 
se os!

”OMG! Hvad laver I tre tabere her?” spurgte hun 
og rynkede på næsen i afsky, som om vi var en flok 
ulækre … mider … der led af dødbringende … diarre 
eller sådan noget.

”Vi skal da ind og se koncerten! Hvad ellers?” svarede 
jeg, som om det var den naturligste ting i verden.

”Nå, men hyg jer deroppe på de billige næseblods-
pladser. Jeg har heldigvis fået plads på FØRSTE 
RÆKKE! Hvis Bad Boyz kommer ned på gulvet, skal 
jeg nok hilse dem fra jer. NOT!!” vrængede MacKenzie.
Så viftede hun sine billetter lige under vores næser, 
som om de var friskbagte chokolade-cupcakes med 
ekstra krymmel eller sådan noget.

Men jeg så bare fast ind i hendes små, stikkende øjne.

”Ja-ja, lille ven!! Jeg håber, du får det rigtig 
hyggeligt på første række, for VI skal nemlig om 
BAG SCENEN!!!” sagde jeg.
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Så viftede jeg ganske langsooooomt VORES billetter 
lige under HENDES næse.

”Ja!” tilføjede Chloe og lavede jazzhands. ”Vi har 
VIP, særlig adgangs-backstagepas! Mens du sidder og 
tuder, mødes vi med drengene!”

”Og hvis VI løber ind i Bad Boyz bag scenen, skal 
vi nok hilse dem fra DIG,” sagde Zoey og blinkede 
uskyldigt. ”NOT!!”

MacKenzie stod bare og stirrede chokeret på os med 
åben mund og polypper.

Tanken om, at vi tre nørder skulle hænge ud med 
stjernerne backstage, må have givet MacKenzie 
et mindre nervesammenbrud eller sådan noget. 
For pludselig kom hun ved et uheld til at tabe sin 
vandflaske ud over Chloe, der blev totalt gennemblødt.

Heldigvis havde Zoey en pakke papirlommetørklæder 
i sin taske. Vi gjorde vores bedste for at berolige 
Chloe og få hende tørret.


