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Schrijf het zelf!

Schrijf 
het zelf!

IN
TE
RNATIONA

LEB
E

STSELLER

Mijn 
geMUTS

Sinds het begin van dit schooljaar houdt Nikki 
een dagboek bij. Ze neemt het overal mee 

naartoe. Maar op een ochtend kan Nikki haar 
dagboek NERGENS vinden! TOTALE PANIEK! 

Heeft Nikki haar schrift vol geheimen op 
SCHOOL laten liggen?! Tijdens haar WANHOPIGE 

zoektocht wordt ze op de hielen gezeten door 
haar aartsvijand MacKenzie. Want die is 

vastbesloten om Nikki’s dagboek te vinden en 
haar ONSTERFELIJK BELACHELIJK te maken!  

Met tips van Nikki hoe je een dagboek kunt 
bijhouden!

Sinds het begin van dit schooljaar houdt Nikki 
een dagboek bij. Ze neemt het overal mee 

naartoe. Maar op een ochtend kan Nikki haar 
dagboek NERGENS vinden! TOTALE PANIEK! 

Heeft Nikki haar schrift vol geheimen op 
SCHOOL laten liggen?! Tijdens haar WANHOPIGE 

zoektocht wordt ze op de hielen gezeten door 
haar aartsvijand MacKenzie. Want die is 

vastbesloten om Nikki’s dagboek te vinden en 
haar ONSTERFELIJK BELACHELIJK te maken!  

Met tips van Nikki hoe je een dagboek kunt 
bijhouden!

‘In Dagboek van een muts smul je 
van de grappige blunders die Nikki 

dagelijks maakt.’
Tina over Zoek ’t lekker uit!

‘In Dagboek van een muts smul je 
van de grappige blunders die Nikki 

dagelijks maakt.’

Ook JIJ kunt je 
supermomenten en 
grootste blunders in 
dit boek (op)tekenen! )))

)
)))
)
)
)

Schrijf het zelf!
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VRiJDaG, tHUis, 6.05 UUR

omG!!

ik had net een VeRsCHRikkeliJke nachtmerrie!

De ergste van mijn hele leven!

ik ben zo oVeRstUUR dat ik dit bijna niet kan 
opschrijven.

ik lig enorm te zweten, mijn hart bonkt in mijn keel 
en mijn brein is... verdoofd door zo’n intense... angst 
dat het voelt alsof het gaat eh... ontPloFFen!

ik, ComPleet oVeRstUUR
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WaaRom?!

ik DRoomDe Dat ik miJn DaGBoek  
 
Was kWiJtGeRaakt oP sCHool!!!!!! ∆

Ja!! oP sCHool!! ik bedoel maar, dat is toch 
Getikt?!

Gek genoeg voelt het alsof het echt gebeurd is. 
Want zodra ik wakker was, werd ik overspoeld door 
allerlei details uit mijn nachtmerrie, waardoor ik nog 
meer in de war raakte.

ik kan me niet voorstellen dat ik niet in mijn 
dagboek zou schrijven. ik lijk wel verslaafd.

in mijn droom was ik zo wanhopig dat ik Brianna’s 
oude tekenblok opdiepte uit haar speelgoedkist en 
daar maar in ging schrijven.

maar ik was vooral DooDsBanG dat iemand mijn 
dagboek zou vinden en al die sUPeRpersoonlijke, 
sUPeRgênante, sUPeRgeheime dingen zou lezen over...
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aaaHHH!!
Dat was ik, terwijl ik gilde.

WaaRom?
omdat ik in BRianna’s tekenBlok aan het 
schrijven ben, en dat kan maar één ding betekenen...

ik Ben GisteRen   miJn DaGBoek   kWiJtGeRaakt oP   sCHool!! ∆
 aaaHHH!!!
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tHUis, 6.12 UUR

Volgens mij heb ik een zenuwinzinking of zo, want ik 
begon net te huilen en kon niet meer ophouden.

 
mijn kamer was een puinhoop, en ik had op dat 
moment pas één doos tissues gebruikt.

ik Wil miJn DaGBoek!
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ik Wil miJn DaGBoek!

tegen de tijd dat ik me door zeven dozen tissues 
heen had gesnikt zag ik eruit als een enorme PRoP.

met oGen!

Het liefst wilde ik blijven liggen mokken, maar ik 
besloot toCH maar dat het tijd was om mezelf mijn 
bed uit te slepen.

HelP. me. alsJeBlieFt.
ik, BeGRaVen 
onDeR een 

BeRG Van 2.184 
VeRFRommelDe 

tissUes
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WaaRom?

omdat al die doorweekte tissues om me heen snel 
begonnen op te drogen en hard werden, zodat ik 
langzamerhand veranderde in een menseliJke 
piñata, zo’n papier-machéfiguur vol snoepjes!!

en Brianna is Gek op piñata’s.

Dus ik was DooDsBanG dat ze:

1. zes doosjes sinaasappel-tic tacs in mijn keel zou 
leeggieten.

2. me aan een paal zou ophangen.

3. me net zo lang zou slaan met een plastic knuppel 
tot ik uit elkaar spatte of snoepjes ophoestte.

Dat kind is namelijk echt niet goed snik.

ik zeg het maar even!! ∆
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tHUis, 6.30 UUR

niet te geloven dat mij dit overkomt!

De laatste keer dat ik mijn dagboek heb gezien was 
gisteren bij het ontbijt.

toen ik klaar was met schrijven, stopte ik het in dat 
schattige voorvakje van mijn rugzak, zoals ik altijd 
doe.

ik had een proefwerk Frans en daarna nog een 
meetkundetoets, dus ik had het zevende uur pas 
weer tijd om te schrijven.

en toen ik het voorvakje van mijn rugzak openritste 
was mijn dagboek VeRDWenen!!! ∆

Dat ik de grootste muts van de hele school ben is 
al erg genoeg. maar nu gaat iedereen ook nog mijn 
dagboek lezen!

ik ben erger dan een totale loseR!!! ik ben een
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oké! ligt het aan miJ of zijn deze tekeningen een 
wanhopige schreeuw om hulp?!

Brianna moet echt aan de medicijnen. z.s.m.!

ik zeg het maar even!

* Plan om miJn VeRloRen DaGBoek  
teRUG te VinDen *

stap 1. kijken bij de gevonden voorwerpen op school. 
(als het daar niet ligt, door naar stap 2.)

stap 2. zoeken in alle lokalen waar ik les heb. (als 
het daar niet ligt, door naar stap 3.)

stap 3. zoeken in de gangen, de kantine en de 
bibliotheek. (als het daar ook niet ligt, door naar 
stap 4.)

stap 4. in mijn locker kruipen, de deur dichtslaan 
en... steRVen!! ∆
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HeRB, De ConCiËRGe, ontDekt  

WaaRom loCkeR nR. 724 zo stinkt

ik

?!!
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Dit hele drama is zo enorm tRaUmatiseRenD 
dat ik nauwelijks meer kan nadenken.

ik lijd vast aan een of andere afschuwelijke, 
zeldzame aandoening zoals, eh, stressgerelateerde 
hersen... verstopping!

en door mijn ziekte kan ik natuurlijk geen dagboek 
meer bijhouden.

op dit moment kan ik maar één ding doen: in 
Brianna’s tekenblok voor mezelf gedetailleerde 
instructies opschrijven over Hoe ik een dagboek moet 
bijhouden.

Het goede nieuws is dat iedereen mijn persoonlijke 
tips kan gebruiken om zelf een dagboek te beginnen.

leren hoe je zelf een dagboek vol gemuts maakt, is 
een opwindende, nuttige ervaring voor iedereen.

en wie weet, misschien redt je dagboek ooit nog eens 
je leven...
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aU!

HÉ! Dit is een oVeRVal! GeeF me Je 
kostBaaRste Bezit, nU meteen!

eH... okÉ!!!

ik

oVeRValleR
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