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ONSDAG DEN 4. JUNI

OMG! MIN FØDSELSDAGSFEST 
ER VILDERE END VILD! 
SKRIIIIG §!
 
Prøv at forestille dig en SUPERFESTLIG og 
HERREGRINEREN fest i Westchester Country Club 
med et liveband, DJ, spis-til-du-revner-pizza-
buffet, softice ad libitum, to hundrede af mine 
nærmeste venner, mine trofaste BFF’ere, mit lækre 
CRUSH og en gigantisk fødselsdagskage.

Det hele er bare SÅ utrolig PERFEKT, at jeg er 
nødt til at knibe mig i armen for at overbevise mig 
selv om, at det ikke er en drøm. AV!! Det gjorde 
ondt! (Jeg kneb lige mig selv i armen!).

Den GODE NYHED er, at selv ikke min ærke-
FJENDINDE, MacKenzie Hollister, kan SPOLERE 
den mest FANTASTISKE dag i hele mit liv §!

Den DÅRLIGE NYHED er, at jeg tog fuldstændig 
FEJL i det med den GODE NYHED ¶!
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ANDRÉ

MINE BFF’ERE 
CHLOE OG ZOEY
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MACKENZIE

MIT CRUSH, 
BRANDON

MIG

MIT LIV ER 
PERFEKT!
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?!

301

OMG!!



11

301

HER, NIKKI! 
TILLYKKE MED 
FØDSELSDAGEN!

*SKUB!*

?!

301

WHÅHW!!
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301

MACKENZIE! 
HOLD OP!
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301

NIKKI?!

301

UPS! UNDSKYLD, 
MEN DET VAR 
MED VILJE!!

*SPLAT!*
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301

MACKENZIE!! 
DRIK NOGET PUNCH!!

301

DET HER SKER 
BARE IKKE!!
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?!

301

NIKKI! ER  
DU OKAY?!

301

*GULP!*
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301

UPS!!

301

STAKKELS 
NIKKI!
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?!?!

*DUK!*
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Min vidunderlige fødselsdagsfest var blevet 
forvandlet til en total KATASTROFE! Det var 
FORFÆRDELIGT! Det var FRYGTELIGT! Men 
heldigvis var det bare et …

FRYGTELIGT MARERIDT ¶!!

NEEE EEJ!!
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OMG! Den drøm føltes bare så virkelig! Jeg 
vågnede med bankende hjerte, BADET i sved. Så lige 
nu kan bare tanken om at skulle holde en fest få mig 
helt UD AF FLIPPEN.

Jeg lider tydeligvis af en meget alvorlig og stærkt 
invaliderende lidelse ved navn ØFFF. Det står for 
ØDELAGT FØDSELSDAGSFESTFOBI.

Det betyder, at man har en irrationel frygt for 
fødselsdagsfestkatastrofer. 

Første gang, jeg blev konfronteret med den lidelse, 
var til min femårs fødselsdag. Jeg havde inviteret 
ALLE i børnehaven hjem til mig, og min far var 
klædt ud som klovn.

Han var MEGAGRINEREN!

Lige indtil han skulle tænde lysene på min fødselsdags-
kage, og på en eller anden måde lykkedes det ham at 
sætte ild i bagdelen på sine posede klovnebukser.

I må ikke spørge mig HVORDAN!


