Wat
lees je?

De column van
Wijsneus. Ik heb
advies nodig!

Hoe zorg ik ervoor dat
Brandon valt op een
knappe, rijke, populaire,
hippe, lieve DIVA zoals…
IK?

Sorry hoor! Jij hebt
geen advies nodig,
maar een TOVERFEE!

Nikki maakt zich zorgen: haar aartsvijand
MacKenzie krijgt een roddelrubriek in de
schoolkrant. Wat als ze over Nikki’s GEHEIME
LIEFDE Brandon gaat schrijven?
Om MacKenzie in de gaten te houden (en
om dichter bij Brandon te zijn), gaat Nikki
ook bij de schoolkrant. Als WIJSNEUS geeft
ze leerlingen advies over jongensgeuren,
vervelende broertjes en liefdesperikelen.
Nikki's column wordt een MEGAHIT, maar
MacKenzie kan Wijsneus wel VILLEN. Wat nu?

NIKKI WEET RAAD

De serie Dagboek van een muts is razend
populair onder meiden vanaf 10 jaar!

MEER ID!
MoeUkTvSanIGeeHnmEuts.nl

dagb

‘Een onwijs leuk boek’
Chicklit.nl over Mijn gemuts
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DIT DAGBOEK IS VAN:

Nikki J. Maxwell
GEHEIM & VERTROUWELIJK

Als je het vindt, breng het dan terug voor een beloning!

(NIET STIEKEM LEZEN!!! )
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VAN

Rachel Renée Russell
verschenen:

Dagboek van een muts (1)
Dagboek van een muts – Zoek ’t lekker uit! (2)
Dagboek van een muts – In de spotlights! (3)
Dagboek van een muts – Mijn gemuts (3½)
Dagboek van een muts – Zak er lekker door! (4)
Dagboek van een muts – Nikki weet raad (5)
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Voor mijn geweldige zussen en BFF’s
Damita en Kimberly.
Wat fijn dat jullie mijn echte Chloë en
Zoey zijn! Ik ben er trots op (en heel
blij) dat ik jullie grote zus ben.
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WOENSDAG 1 JANUARI
OMG! Ik kan gewoon NIET geloven dat ik dit echt
ga doen!
Het is als geintje bedoeld. Maar eerlijk gezegd maak
ik me wel zorgen. Ik moet echt goed nadenken over
de gevolgen van mijn daden.
Want als het misloopt, bestaat de kans dat een
zeker IEMAND... zelfs DOODgaat!
JA, je leest het goed.

DOOD ∆!!

En die iemand ben... IK! Want als mijn ouders
erachter komen wat voor idiote stunt ik ga uithalen,
VERMOORDEN ze me!
Het begon allemaal toen Chloë, Zoey en ik een
slaapfeestje hielden met oud en nieuw.
Opgewonden telden we de seconden af tot
middernacht... ‘TIEN... NEGEN... ACHT... ZEVEN...
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ZES... VIJF... VIER... DRIE... TWEE... ÉÉN...

GELUKKIG NIEUWJAAR!!!

CHLOë, ZOEY, EN IK VIEREN FEEST!!

8
Muts5.indd 8

19-03-14 11:21

Ik verheugde me echt op het nieuwe jaar. Vooral
omdat het afgelopen jaar één groot DRAMA was.
Was er een betere nieuwe start denkbaar dan een
WILD en HEFTIG pyjamafeest met mijn twee BFF’s,
bij Zoey thuis?
We propten ons vol met pizza, chocoladecupcakes,
M&M’s en roomijs en spoelden dat alles weg met
liters frisdrank.
Al gauw waren we hysterisch aan het giechelen en
stuiterden we de hele kamer door in een megasuikertrip.
We hadden VEEEEEEEL te veel LOL met onze
nagels in bizarre kleuren lakken en Doen, durven of
de waarheid spelen om de tv aan te zetten en te
kijken hoe dat suffe discobol-ding om middernacht
naar beneden kwam op Times Square in New York.
‘Zoey! Doen, durven of de waarheid?’ vroeg Chloë,
en ze keek Zoey aan met een ondeugende grijns.
‘Waarheid!’ antwoordde die.
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CHLOË, ZOEY EN IK ETEN JUNKFOOD EN
SPELEN doen, durven of de waarheid

‘Ik weet een supergoeie!’ riep Chloë opgewonden.
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‘ZOOOO romantisch, hij komt uit mijn FAVO
boek! Oké, wie zou je liever zoenen, de Fatale
Fantasiejongen of Hunk Finn?!’
‘O! Dat is makkelijk!’ giechelde Zoey. ‘Dan kies ik
Hunk Finn. Hij is gevoelig én artistiek én superknap.’
‘Ja, maar Fantasiejongen is zo... dodelijk...
aantrekkelijk en zo fataal... fantasie-ig,’ zei Chloë
ademloos.
Ik stikte bijna in mijn pizza.
Ik weet dat mijn BFF hopeloos romantisch is en ik
ben echt dol op haar. Maar soms ben ik bang dat het
LICHT uit is in haar BOVENKAMER.
Verliefd zijn op een FANTASIE-IGE jongen is
gewoon zo... FOUT!
Ik bedoel maar, is dat eigenlijk wel een WOORD?!
Als ik de perfecte jongen zou creëren zou hij
AARDIG zijn, veel gevoel voor HUMOR hebben en
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onweerstaanbaar KNAP zijn (precies zoals mijn
geheime liefde Brandon)...

IK, TERWIJL IK DE INGREDIËNTEN MIX VOOR
MIJN DROOMJONGEN
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‘Jouw beurt, Nikki,’ zei Zoey, en ze draaide zich
naar mij toe. ‘Doen, durven of de waarheid?’
‘Ooooo! Ik weet een supergoeie!’ riep Chloë weer uit.
Met een valse grijns op haar gezicht fluisterde ze
iets in Zoeys oor.
Zoey zette grote ogen op. ‘OMG, Chloë! Nikki gaat
echt DOOD als we haar dat vragen!’ gilde ze door
haar gegiechel heen.
Ik vertrok mijn gezicht en beet nerveus op mijn lip.
De waarheid vertellen over een niet-bestaande
jongen was grappig en spannend.
Maar zo’n vraag beantwoorden over een ECHTE
jongen kon wel eens enorm GÊNANT worden.
Ik hoopte vooral een gesprek te vermijden over ÉÉN
bepaalde jongen, als je begrijpt wat ik bedoel.
En dus had ik geen keuze.
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