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Til alle mine Nikkis Dagbog-fans, der har et 
hemmeligt crush på en eller anden.

I ved selv, hvem I er §!
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ONSDAG DEN 21. MAJ KL. 7:15
HJEMME

SKRIIIIG §!! Jeg er bange for, at jeg er 
alvorligt ramt af CRUSHUENZA!!

OMG! Gad vide, om jeg rent faktisk er blevet 
forelsket?

Jeg føler mig i hvert fald AFSINDIGT lykkelig. Jeg 
har det, som om jeg kunne ØRLE solskin, regnbuer, 
konfetti, glimmer og de der små vingummier 
i forskellige farver! Mit hjerte hamrer, mine 
håndflader er svedige, og sommerfuglene, der flagrer 
rundt i min mave, gør mig helt rundtosset.
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Desværre er der endnu ikke fundet nogen KUR …

MIN CRUSHUENZA-DIAGNOSE

Grunden til, at jeg er blevet så hårdt ramt af 
crushuenza, er en lang og indviklet historie. Jeg 
skulle lige til at spise morgenmad og tage i skole …

DÅRLIGT NYT! DET HER ER DET VÆRSTE TILFÆLDE 
AF CRUSHUENZA, JEG NOGENSINDE HAR SET!!

NIKKI MAXWELL FORSTØRRET, 
FORELSKET 

HJERTE

SOMMERFUGLE I 
MAVEN
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DAISY, DU KAN DA IKKE VÆRE SULTEN 
IGEN! DU HAR LIGE FÅET MAD!

VOV!
VOV!



10



11



12



13



14



15



16



17

MIG, DER SKÆLDER DAISY UD,  
FORDI HUN HAR VÆRET SLEM!

Jeg vidste slet ikke, at Daisy var sådan en SNEDIG 
PØLSETYV. Men hey! Hun er MIN lille, nuttede, 
snedige pølsetyv!

SLEM HUND, 
DAISY!

SLEM HUND!!
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Jeg fatter IKKE, hvordan sådan en lille, nuttet hund 
er i stand til at hærge HELE HUSET på under tre 
minutter.

Der er kun EN forskel på Daisy og min uartige 
lillesøster, Brianna. 

Brianna skal forestille at besørge INDENFOR, men 
har nogle gange uheld UDENFOR! Og Daisy skal 
forestille at besørge UDENFOR, men har nogle 
gange uheld INDENFOR!

Jeg var lige gået i gang med at rydde op efter 
Daisy, da jeg var nødt til at gå udenfor med hende, 
så hun kunne komme på toilettet. 

Bagefter traskede hun gennem en mudderpøl og 
sprang glad op ad mig. 

OMG! Det så ud, som om Daisy og jeg havde dystet i 
en omgang mudderbrydning. Og at jeg havde TABT ¶!

Jeg prøvede desperat at hive hende med ind i huset, 
da jeg helt uventet stødte ind i …
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BRANDON?!
HEJ, NIKKI! HVORDAN GÅR DET?

VOV!
VOV!
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OMG! Det var SYGT pinligt.

Jeg var totalt smurt ind i mudderet fra Daisys poter. 
Jeg havde mest lyst til at åbne vores postkasse, kravle 
ind i den og DØ!! Brandons øjne glimtede, mens han 
bed sig i læben. Det var ret tydeligt, at han gjorde 
alt, hvad han kunne, for ikke at YDMYGE mig endnu 
mere ved at komme til at grine.

”Øh … er du okay?” spurgte han. 

”Ja-ja, jeg har det … helt fint. Jeg er bare lige ude 
at gå tur med Daisy, og så …”

”Lad mig gætte. I fik en uimodståelig trang til at 
rulle rundt i en mudderpøl?” spurgte Brandon med et 
stort smil. 

Jeg kunne ikke lade være med at himle med øjnene ad 
ham. Brandon forklarede, at han var stået tidligt 
op for at aflevere nogle papirer til den person, der 
står for Pels og Poters hjemmeside. Pels og Poter 
er det dyreinternat, hvor Brandon arbejder som 
frivillig. 
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Daisy logrede glad med halen. Hun stirrede op på 
Brandon, som om han var en hundekiks i menneske-
størrelse. Brandon løftede hende op i sin favn og lo …

BRANDON, DER SLUDRER MED DAISY

VOV!!

HEJ, DAISY! DU HAR DA VIST 
GIVET STAKKELS NIKKI EN DEL 

AT SE TIL? HVA’?!
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Jeg fortalte ham om alle de ulykker, som Daisy 
havde lavet her til morgen. 

”Brandon, jeg er fuldstændig udmattet, og jeg har 
kun været oppe i en time. Hvis Daisy var en legetøjs-
hund, ville jeg helt sikkert tage batterierne ud af 
hende og smide dem væk!” mumlede jeg udmattet. 

”Det var synd. Måske kan noget lydighedstræning 
løse problemet!” sagde Brandon. 

”Tak for rådet. Men lydighedstræning lyder 
SUPERanstrengende. Jeg kan dårligt nok holde til 
de 10 minutters opvarmningsøvelser, vi har i idræt,” 
mumlede jeg frustreret. 

”Faktisk er det Daisy, der skal have lydighedstræning. 
Ikke DIG!” sagde Brandon og lo. ”Jeg er ret sikker på, 
at du ikke spiser af skraldespanden eller drikker af 
toilettet. Eller tager jeg helt fejl?”

Jeg stod bare og stirrede chokeret på ham. Jeg 
fattede IKKE, at han kunne finde på at spørge mig 
om noget SÅ personligt. Vildt UHØFLIGT!!
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Gad vide, om Brianna har gået og sladret om mig til 
Brandon bag min ryg.

Jeg kunne da ALDRIG NOGENSINDE finde på at 
spise af SKRALDESPANDEN! ADDRR ¶!

Altså medmindre jeg har en VIRKELIG god grund. 
Som for eksempel dengang Brianna kom til at 
smide den der lille, hvide pose med min superlækre 
chokoladecupcake ud.

Jeg havde rent faktisk LIGE købt den i Cupcake-
Cafeen. 

OKAY! Jeg må indrømme, at jeg var nødt til at 
dykke ned i skraldespanden for at finde den.

Og der lå en stor klat gele og en halvt spist 
fiskepind. Der var også lidt slimet havregryn, der 
havde klistret sig fast på ydersiden af posen. Det så 
virkelig klamt ud. 

Men min cupcake, der lå indeni, virkede okay, så den 
SPISTE jeg …
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MIG, DER SPISER AF SKRALDESPANDEN! 

Jeg kunne ALDRIG NOGENSINDE finde 
på at drikke noget så ulækkert som vand fra 
TOILETTET! ADDR ¶!

Jeg ville i hvert fald ikke drikke det med vilje. For 
et par uger siden faldt Briannas bamse, Hans, ned i 
toilettet. Så der var indtil flere liter toiletvand, 
der sjaskede op i hovedet på mig, mens jeg skreg …

MUMS!
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MIG, DER SLUGER VAND FRA TOILETTET!

Men jeg har ALDRIG stukket hovedet ned i et 
toilet og SLUBRET vand i mig, som om jeg var ved 
at dø af tørst eller sådan noget.
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Jeg fortalte ikke Brandon om skraldespanden eller 
toilettet, for så ville han sikkert bare foreslå, at jeg 
skulle have lydighedstræning SAMMEN med Daisy ¶! 
Beklager! Men jeg er en MEGET privat person, og 
jeg er ikke så vild med at få alle mine hemmeligheder 
BLÆST ud i offentligheden. Heldigvis skiftede 
Brandon emne!

”Ved du hvad, Nikki? Jeg vil gerne komme og træne 
med Daisy. Vi kan gøre det to gange om ugen her i 
jeres baghave.”

”Det lyder som en FANTASTISK ide!” udbrød jeg. 
”Hvad med hver onsdag og lørdag? Så kan vi begynde 
på lørdag?”

”Det er en aftale! Jeg glæder mig til at hænge ud. 
Det bliver sjovt!”

”Ja, Daisy elsker i hvert fald at hænge ud med DIG!” 
sagde jeg. Lige i det øjeblik STIRREDE Brandon 
direkte ned i min sjæls dybder. Så smilede han lidt 
genert og strøg pandehåret væk fra øjnene. Jeg var 
lige ved at SMELTE!
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”Faktisk, så glæder jeg mig til at hænge ud med 
DIG. Ikke din HUND!” sagde han og rødmede …

JEG KAN VIRKELIG GODT LIDE 
DIG, NIKKI! RIGTIG MEGET!
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JA! Det sagde han rent faktisk!

SKRIIIIIIIG §!
Og lige præcis i det øjeblik ramte CRUSHUENZAEN 
mig for fuld kraft! Som et TON mursten!

MIG, DER BLIVER RAMT AF CRUSHUENZA!

BOINK

ET  
TON 

MURSTEN
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”Øh, i lige måde, Brandon,” sagde jeg nervøst. ”Vi 
skal nok få det rigtig sjovt. Og med VI mener jeg 
DIG og MIG. IKKE min hund.”

”FINT!” sagde Brandon og sendte mig et skævt smil. 

”SUPERFINT!” sagde jeg og rødmede.

Så tog jeg nogle dybe indåndinger og prøvede at 
berolige sommerfuglene, der flaksede rundt i min mave. 

HVORFOR?
Fordi jeg var ret sikker på, at Brandon ville 
AFLYSE hundetræningen og NÆGTE at hænge ud 
med mig, hvis jeg begyndte at ØRLE sommerfugle 
midt på gaden!

Helt ærligt. HVEM gør også sådan noget?

Kun en komplet VANVITTIG TOSSE!!

Vi stod begge to og smilede akavet til hinanden i 
noget, der føltes som en EVIGHED!!
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Eftersom Brandon var så sød at hjælpe mig med 
Daisy, meldte jeg mig frivilligt til at hjælpe ham med 
hans hjemmeside til Pels og Poter. 

Han var så glad, at hans smil nåede fra øre til øre. 

Jeg synes, at det er en rigtig god ide, at mig og 
Brandon tilbringer mere tid sammen!

Forhåbentlig bliver vi endnu bedre venner, end vi er i 
forvejen. 

Han kan rigtig godt lide mig, og jeg kan rigtig godt 
lide ham, så HVAD skulle der kunne gå GALT?!

Beklager! Men jeg NÆGTER at lade nogen som helst 
eller noget som helst ØDELÆGGE vores helt særlige 
VENSKAB!

Nå, men nu er jeg altså nødt til at holde op med 
at skrive. Jeg skal være i skole om mindre end 30 
minutter! Og jeg mangler STADIG at gøre rent i 
huset og skifte mit mudrede tøj. OMG! Hvis min mor 
kommer hjem fra arbejde og ser det ENORME ROD, 
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Daisy har lavet, så NEDSMELTER hun totalt.

Hun ville sikkert sætte mig og Daisy af uden for Pels 
og Poter …

 

… SÅ VI KUNNE BLIVE ADOPTERET AF EN 
ANDEN FAMILIE!

BEHØVER ET 

NYT HJEM!
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Jeg glæder mig helt vildt til at fortælle mine 
BFF’er, Chloe og Zoey, at mig og Brandon skal 
hænge ud sammen og træne med Daisy og arbejde på 
hans Pels og Poter-projekt. Jeg er sikker på, at mine 
to veninder kan hjælpe mig med min CRUSHUENZA, 
for Chloe læser en masse romantiske teenagebøger, 
og Zoey ved helt vildt meget om selvudvikling. 

WOW! Jeg kom lige til at tænke på noget virkelig 
UNDERLIGT! Gad vide, om det er en SMITSOM 
lidelse?! 

 

MAN VED ALDRIG!! §!!

BRANDON ROBERTS
FORSTØRRET, 
FORELSKET 

HJERTE

SOMMERFUGLE  
I MAVEN


