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Til alle mine nørdede  
fans i hele verden:  

Følg jeres drømme, så vil  
I også leve lykkeligt til jeres 

dages ende!
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TIRSDAG DEN 1. APRIL
 
JEG KOMMER FOR SENT! KL. 7:22

AAAAAAAAAAHHH ∆!! 
(Det er mig, der skriger af frustration!)

Jeg fatter ikke, at jeg kunne sove over mig IGEN! 
Nu kommer jeg helt sikkert for sent i skole! 
HVORFOR?!! Fordi min irriterende lillesøster, 
Brianna, har sneget sig ind på mit værelse i løbet  
af natten og stjålet mit vækkeur!

Hun har sat det til at ringe ekstra tidligt, så 
hun kan nå at lave en peanutbutter-sandwich med 
marmelade og syltede agurker, som hun kan få med i 
sin madpakke. JA! MED SYLTEDE AGURKER!!

Jeg ved ikke, hvad der er MEST ulækkert, Brianna 
eller hendes afskyelige sandwich! Nå, men jeg har i 
hvert fald kun tre minutter til at gå i bad, vaske 
hår, tage tøj på, pakke taske, spise og LØBE!

Og sådan begyndte min helt igennem ELENDIGE dag …
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MIG

INTET 
VÆKKE-

 UR!!
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ÅH NEJ!! JEG ER SENT PÅ DEN!!
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*WHIRRRR!!*
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HOP!
HOP!
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OMG!! Det tog mig kun to minutter og 19 
sekunder at tage tøj på! Jeg er sikker på, at det er 
NY komme-for-sent-i-skole-verdensrekord!!

Jeg besluttede mig for at tage min helt nye sweater 
med den lækre krave på. Det har taget mig hele TO 
måneder at spare sammen, så jeg kunne købe den i 
SWEET 16, en trendy tøjbutik henne i centeret. 

Når jeg tænker tilbage på min morgen, så var den 
helt sikkert både GOD og DÅRLIG. 

Det GODE ved den …?

Min dag var begyndt så fuldstændig RÆDSELS-
FULDT, at jeg var fuldstændig OVERBEVIST om, 
at den UMULIGT kunne blive VÆRRE ¶!

Og det DÅRLIGE …?

At jeg tog FULDSTÆNDIG FEJL med hensyn til 
det GODE!

∆!!



11

MORGENMADSKAMP – KL. 7:25
 
OMG! Jeg var så RASENDE over, at Brianna havde 
snuppet mit vækkeur, at der nærmest stod røg ud af 
ØRERNE på mig!! 

Jeg havde mest lyst til at proppe hende ned i en 
kasse og sende hende med posten til prinsesse Blåbærs 
ø. Der kunne hun samle efterladenskaber op fra alle 
de små, nuttede enhjørninger, som hun er så vild med. 

”Brianna! Har du nu stjålet mit vækkeur igen?”  
råbte jeg. ”Hvis jeg kommer for sent i skole, er det 
DIN skyld!” 

GRRRRR!!
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”Det var ikke mig, der tog dit vækkeur, det var 
frøken Penelope! Hun syntes, du havde brug for din 
SKØNHEDSSØVN! Har du egentlig set dig selv i 
spejlet for nylig?” spurgte Brianna og rakte tunge. 

”Så frøken Penelope SYNTES, at jeg trængte til 
min skønhedssøvn?! Beklager, Brianna, men frøken 
Penelope kan IKKE tænke. Hun har ikke nogen 
HJERNE! Hun er en hånddukke!” hvæsede jeg. 

”Vel har hun SÅ en hjerne!” råbte Brianna. ”Hun går 
nemlig i dukkeskole. Men DU skulle tage at melde dig 
til det der TV-show … Fælt Fjæs-makeover.”

Jeg var lissom bare: Åh. Nej. Det. Sagde. Hun. 
Bare. IKKE ¶!!! Jeg syntes, det var for meget, 
at frøken Penelope gik og BAGTALTE mig på den 
måde. Det var da nærmere HENDE, der trængte 
til en makeover!! Jeg kunne tage en tusch og tegne 
et overskæg på hende. Så kunne vi jo snakke om, hvis 
FJÆS der var det grimmeste. MIT eller HENDES! 
Nå, men Brianna sad ved køkkenbordet og var ved at 
klaske peanutbutter, marmelade og syltede agurker i 
en af sine afskyelige sandwiches …
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BRIANNA, DER HAR TRAVLT MED AT 
LAVE EN AFSKYELIG SANDWICH!
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”Skal jeg ikke også lave en til dig, Nikki? Den 
er vildt lækker! SE!” sagde Brianna og stak sin 
sandwich op i hovedet på mig.

Jeg stirrede med væmmelse på den slimede, 
dryppende masse …
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ADDRRR! Den lugtede endnu værre, end den så 
ud. Af peanutbutter, marmelade og øhhhh … sur 
agurkesaft ∆!

”Øh … nej tak!” fik jeg fremstammet uden at kaste 
op. 

”Kom nu. Tag nu bare en bid!!” sagde Brianna og 
viftede sandwichen under min næse. ”Du vil ELSKE 
den!”

”Nej, Brianna! Helt ærligt, jeg er ikke særlig sulten! 
Jeg mistede appetitten, så snart jeg kastede bare et 
enkelt blik på din sandwich!!”

”Er du HELT sikker? Den er virkelig lækker!” 
fnisede hun. 

Jeg himlede bare med øjnene ad hende. 

Hvilken del af ordet ”NEJ” er det, hun IKKE 
forstår?!

Jeg havde lyst til at skrige: Undskyld, Brianna, men …
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Jeg vil ikke spise den med en KO! 
Jeg vil ikke spise den med en SKO!

Jeg vil ikke spise den med en KAT! 
Jeg vil ikke spise den med en HAT!

Jeg vil ikke spise den i en BY! 
Jeg vil ikke spise den i et FLY!

Jeg vil ikke spise den, om den så er 
FIRKANTET eller RUND! 
Den får mig til at kaste op i min MUND!

Kald mig en SLYNGEL! Kald mig en SKURK! 
Men jeg kan ikke FORDRAGE 
PEANUTBUTTER og syltet AGURK ∆!!!

Brianna gik hen for at finde noget juice i 
køleskabet, og jeg samlede mine ting sammen. Da jeg 
var på vej ud ad døren, gik hun pludselig til angreb på 
mig som en rasende næsehornsunge med rottehaler. 

HUN beskyldte MIG for at have taget hendes sandwich! 
Og så begyndte vi at råbe ad hinanden. 
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BRIANNA, DER BESKYLDER MIG FOR AT HAVE 
STJÅLET HENDES MEGAKLAMME SANDWICH!!

AFLEVER  
SÅ MIN 

SANDWICH, 
NIKKI!!

JEG HAR IKKE 
STJÅLET 

DIN ULÆKRE 
SANDWICH!!
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”Min sandwich er forsvundet, og det er DIG, der 
har taget den!”

”Brianna! Jeg ville ikke servere den ulækre sandwich 
for min VÆRSTE FJENDE!”

Og med min værste fjende mener jeg sådan en som … 
ja, I ved … 
MACKENZIE HOLLISTER ∆!!

Nu, hvor jeg tænker nærmere over det, KUNNE jeg 
nok egentlig godt finde på at servere den sandwich 
for min værste fjende. 

Jeg ville ELSKE at proppe den ned i halsen på hende!

Det var bare for sjov ∞!
NOT ∆!! 
Nej, helt ærligt, det var bare for sjov ∞!

Jeg prøver at være venlig og have det godt med 
ALLE henne på skolen. Men af en eller anden grund, 
så HADER MacKenzie mig over alt på jorden!! 
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Da det langt om længe lykkedes mig at komme ud ad 
døren, var Brianna i gang med at lave en ny sandwich. 

Det er, ligesom om jo ældre hun bliver, jo mere 
UOPDRAGEN bliver hun. 

Jeg må vist have mig en alvorlig snak med vores 
forældre om deres opdragelsesmetoder. 
 

HVORFOR?
Fordi jeg er virkelig LED og KED af, at Brianna …

1. tager mine ting uden min tilladelse (mit vækkeur 
for eksempel!)

2. stjæler min mobiltelefon. For hun bruger al 
strømmen til at spille prinsesse Blåbær-spil på den.

3. vækker mig midt om natten, fordi jeg skal gå med 
hende på toilettet, ved at hoppe på min seng (mens 
jeg ligger i den ∆!!) …
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BRIANNA, DER VÆKKER MIG PÅ  
EN VIRKELIG UBEHAGELIG MÅDE!!

VÅGN OP, NIKKI! 
JEG SKAL TISSE!!

HOPPE!
HOPPE!

HOPPE!
HOPPE!
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Det er meget vigtigt, at mine forældre får 
professionel hjælp til Brianna, inden det er for sent.  
De lader hende slippe af sted med ALT! Men hver 
gang jeg beder om lov til et eller andet, får jeg 
bare et stort, fedt ”NEJ!”

Jeg havde glædet mig supermeget til at arbejde 
frivilligt i dyreinternatet Pels og Poter efter skole i 
dag sammen med mit crush, Brandon. Men mor sagde, 
at det kunne jeg ikke. 

HVORFOR?!! Fordi jeg skulle være babysitter 
for BRIANNA!

TYPISK ∆!!

Det var faktisk virkelig ærgerligt, for det var 
første gang, jeg havde mulighed for at hænge ud med 
Brandon siden … Nå ja, det der, I ved nok!!

Mit allerførste KYS!!! SKRIIIIGGGG!!!! ∞!!

OMG! Jeg var bare SÅ chokeret, da det skete. Jeg 
troede næsten, at jeg skulle DØ!
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Det var bare SÅ romantisk!

Jeg havde hele tiden åbne øjne, og det føltes nærmest, 
som om de var ved at trille ud af hovedet på mig. 

Og da vi havde kysset, hyperventilerede jeg helt vildt. 

Næsten. 

Det eneste problem med kysset var, at det var til 
et velgørenhedsarrangement, der skulle skaffe penge 
til børn. Så jeg ved ikke, om Brandon gjorde det, 
fordi han rent faktisk kan lide mig, eller om det 
bare var for at redde børn i nød. 

Nå, men takket være min BINDEGALE søster var 
jeg et totalt nervevrag og ved at gå ned med stress. 

Og skoledagen var ikke engang begyndt endnu!

NOTE TIL MIG SELV: Få dig en NY søster!!

∆!!


