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Til min datter Erin,
den oprindeligt, lettere usikre nørd,
der voksede op og blev til en modig,

klog og smuk nørd.
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SØNDAG DEN 1. DECEMBER

OMG!
Jeg har aldrig været så FLOV i hele mit liv!!

Og denne gang var det ikke min snobbede  
lipgloss-afhængige ærkefjende MacKenzie  
Hollisters skyld.

Jeg fatter simpelthen ikke, at min egen søster, 
Brianna, kan finde på at ydmyge mig på  
den måde.

Det hele begyndte i eftermiddag, da jeg opdagede, 
at mit hår var lige så fedtet som en bakke fritter 
fra grillen. Seriøst. Enten måtte jeg gå i bad, eller 
også måtte jeg få skiftet olie.

Jeg havde højst været i bad et minut, da EN 
VIS PERSON begyndte at hamre som en sindssyg 
på badeværelsesdøren. Jeg kiggede nervøst ud af 
brusekabinen og var lissom, “Hvad …??!!”
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“Er du ikke snart færdig?” skreg Brianna. 
“NIKKI …?!”

BAM!! BAM!! BAM!!

BAM!!
BAM!!
BAM!! ?!

MIG
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“Brianna, hold op med at hamre på døren! Jeg er i bad!”

“Men jeg tror nok, jeg har glemt min dukke på 
badeværelset. Hun skal ud at shoppe med frøken 
Penelope og …”

“HVAD? Helt ærligt, Brianna! I kan da bare vente 
med at gå ud at hoppe.”

“NEJ! Jeg sagde ’UD AT SHOPPE’! Du er nødt til 
at lukke mig ind, så jeg kan hente min dukke og …!”

“Du kommer IKKE ind nu. FORSVIND!!”

“Men Nikki, jeg skal på toilettet! Rigtig MEGET!”

“Du kan bare gå på toilettet nedenunder!”

“Men min dukke er ikke på toilettet nedenunder!”

“Nå, men du kan altså ikke få din dukke lige nu! 
Vent, til jeg har været i bad!”

Ti sekunder senere bankede det igen på døren …
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NIKKI, LUK NU OP! DIN MOBIL 
RINGER! NIKKI?

BAM!BAM!
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“Du er nødt til at åbne døren, så du kan tage 
telefonen.”

BAM!! BAM!! BAM!!

Helt ærligt, troede Brianna, jeg var en idiot?

Jeg havde absolut IKKE tænkt mig at falde for det 
gamle åbn-døren-for-du-har-et-meget-vigtigt-
telefonopkald-trick.

“Okay, Brianna! Bare sig, at jeg ikke gider at snakke 
lige nu.”

“Øh, hallo. Nikki siger, at hun ikke gider at snakke 
lige nu … Det ved jeg ikke. Øjeblik …! Nikki, ham, 
der ringer, vil gerne vide, hvornår han kan ringe 
tilbage.”

BAM!! BAM!! BAM!!

“ALDRIG! Sig, at han ALDRIG nogensinde skal ringe 
tilbage. Og for min skyld kan han FALDE DØD OM. 
Lige nu vil jeg bare gerne have lov til at TAGE ET 
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BRUSEBAD!! Helt ærligt, Brianna! Lad mig VÆRE I 
FRED!!”

“Øh, hallo. Nikki siger, at du aldrig skal ringe tilbage! 
Og du kan også bare falde død om! Mm. Og ved du 
hvorfor …?!”

I det øjeblik gik det op for mig, at der måske rent 
faktisk var en, der ville have fat i mig.  
Men HVEM? Der er næsten aldrig nogen, der ringer 
til mig.

“Fordi DU har DRENGELUS! Derfor!”

Brianna lo som en vanvittig dræberklovn.

Jeg blev lidt bekymret, for Briannas fornærmelse 
virkede … bekendt. I går havde hun sagt præcist det 
samme til en. Men det kunne umuligt være HAM, der 
ringede til mig!

Pludselig kunne jeg mærke, jeg blev grebet af panik, 
og min mund begyndte at skrige “NEEEEEEEJ!”
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Jeg greb et håndklæde og stormede ud af 
brusekabinen, selvom jeg var drivvåd og havde 
sæbeskum over hele kroppen.

“Okay, Brianna!!” hviske-råbte jeg. “GIV MIG DEN 
TELEFON! NU!”

Men hun rakte bare tunge ad mig og fortsatte med 
at plapre løs, som om hun snakkede med sin bedste 
ven fra børnehaven.

Det var da HELT 
utroligt. Brianna stod 
og afslørede alt muligt om MIG. Hvordan kunne hun gøre 

Nikki er HELE TIDEN 
ude på badeværelset! Mor 

skælder hende 
også tit ud, 
fordi hun 

er sådan et 
rodehoved. Og 
når hun vågner 
om morgenen, ser 

hun vildt uhyggelig ud. 
Men det er, fordi hun 
har vildt mange hår på 
benene og søvn i øjnene.
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det mod mig?! “Brianna! Giv mig den telefon, eller …!”

Kun, hvis du siger “kære, søde, rare, dejlige Brianna!”

“Okay! Kære, søde, rare, dejlige Brianna. Giv mig min 
telefon!”

“NEJ!” Og så rakte den lille, lede møgunge tunge ad 
mig (IGEN!) og plaprede videre i telefonen.

“Og så snuppede min veninde, frøken Penelope, Nikkis 
nye parfume. Selvom hun ikke har nogen lugtesans, var 
hun vild med duften. Så vi sprøjtede det på en masse 
ting for at få dem til at dufte dejligt. Både mine 
tæer og skraldespanden ude i garagen. Og det døde 
egern omme i fru Wallabangers baghave!”

Brianna havde ikke bare taget min telefon som 
gidsel. Hun havde også sprøjtet min Sassy Sasha 
parfume på alle mulige klamme ting?! Jeg havde lyst 
til at kværke hende!

“Giv mig så den telefon, din lille møgunge!” hvæsede jeg.  
Men hun sagde bare “hej-hej!” og stak af.


