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Könyv moly kép ző Ki adó

„Ha rajongsz a Ropi-sorozatért – és a sikerét figyelembe véve 
nagy eséllyel vagy te magad szereted, vagy ismersz valakit, aki szereti –, 

akkor tudod, hogy mozifilm készült Greg szenvedéseiről. 
Kinney megérti a kamasz élet traumáit, és a kíváncsiságot is, 

ami a filmkészítés folyamatát övezi. Most felfedi a titkokat.” – Booklist

Tízéves kortól ajánljuk!

Szereted a filmeket, de nem tudod, hogyan készülnek? Ne 
aggódj, nem vagy egyedül! A szerző-illusztrátor Jeff Kinney sem 
tudta, de amikor sikersorozatát, az Egy ropi naplóját elkezdték 
élőszereplős filmmé formálni, megtanulta, hogyan is készül egy 
könyvből mozifilm.
Sok képpel, forgatókönyv-részlettel, storyboard-vázlatokkal, 
jelmeztervekkel és új Jeff Kinney rajzokkal, az Egy ropi filmes 
naplója a tökéletes kiegészítő kötet kedvenc sorozatodhoz.

Ropi a moziban? Kötelező!

AZ OLVASÓK KEDVENCE AZ EGY ROPI NAPLÓJA-SOROZAT:
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JEFF KINNEY EGYÉB KÖNYVEI:

Egy ropi naplója

Egy ropi naplója 2. – Rodrick, a király

Egy ropi naplója 3. – Az utolsó szalmaszál

Egy ropi naplója 4. – Kutya egy idő

Egy ropi naplója 5. – A rideg való

Egy ropi naplója 6. – Négy fal között

Egy ropi naplója 7. – A harmadik kerék

Egy ropi naplója 8. – Pechszéria

Egy ropi naplója 9. – A nagy kiruccanás

Egy ropi naplója 10. – Régi szép idők

Egy ropi naplója 11. – Dupla para

Csináld magad Ropi-napló
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Jeff Kinney

Első kiadás
Könyvmolyképző Kiadó, 2016

Jeff KinneyJeff Kinney

Első kiadás
Könyvmolyképző Kiadó, 2016Könyvmolyképző Kiadó, 2016

Első kiadás
Könyvmolyképző Kiadó, 2016Könyvmolyképző Kiadó, 2016
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zachnek és roBertnek



7

Greg Heffl ey-t 1998 januárjában találták ki egy 
massachusettsi kis lakásban. Elsőre nem volt egy 
nagy durranás. Csak egy cerkával lefi rkantott raj-
zocska volt egy olcsó jegyzetfü-
zetben.

Egy hónappal később Zachary 
Gordon is megszületett az or-
szág másik felén, Kaliforniában. 
Akkoriban nem sok közös vonás 
volt Gregben és Zachben.

De tizenegy évvel később út-
jaik találkoztak, mert Zachet 
választották ki, hogy eljátsz-
sza Greg szerepét az Egy ropi 
naplója élőszereplős fi lmjé-
ben.

Ez a könyv annak a története, hogyan lett egy kis 
ötletből nagy mozifi lm, és hogyan vált egy kitalált 
rajzfi gura valódi fi úvá.

EGY ROPI SZÜLETÉSE
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Greg Heffl ey sem a végleges formájában látta meg 
a napvilágot. Mint bármelyik gyereknek, Gregnek is 
változnia és alakulgatnia kellett, mielőtt készen állt 
arra, hogy megmutassa magát a világnak.

Valójában nagyon is hosszú idő telt el, míg Greg 
azzá a szereplővé fejlődött, akinek ma ismerjük. 
Ami elég furcsa, fi gyelembe véve, hogy igazából 
csak egy pálcikaember.

Ahogy láthatod, Greg kissé nyersen indult, de idő-
vel sokat fejlődött.

nehéz kezdet

hé!

vel sokat fejlődött.



9

Miközben Greg kinézete csiszolódott, a törté-
netei is elkezdtek összeállni. Az Egy ropi naplója 
minden ötletét abba a vázlatfüzetbe jegyezték le, 
amelyben Greg először megjelent.
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A vázlatfüzet elején minden egyes oldal kidolgo-
zása órákat vett igénybe.
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Idővel egyre több ötlet került egy-egy oldalra. Az 
utolsó néhányat HóNAPOKBA telt teleírni.
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Négy évig tartott megtölteni a vázlatfüzetet a 
Ropivilág szereplőivel és eseményeivel. Körülbelül 
akkor, amikor az utolsó ötletet is papírra vetet-
ték, Zach Gordon épp a negyedik születésnapját 
ünnepelte.

A vázlatfüzet oldalait lefénymásolták, aztán minden 
egyes viccet kivágtak és hatalmas poszterpapírokra 
ragasztottak. Utána beletelt MÉG pár évbe, mire 
az összes kis papírdarab a megfelelő sorrendbe ke-
rült és összeállt egyetlen történetté.

A végeredmény egy óriási, 1300 oldalas könyv 
lett, ami először az interneten jelent meg. A váz-
latfüzetbe írt anyagok több mint 90%-a nem ke-
rült bele a végleges változatba.
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Egy évvel később egy New York-i szerkesztő úgy 
döntött, érdemes kiadni az Egy ropi naplóját. És így 
tette meg a nagy ugrást Greg Heffl ey, hogy egy váz-
latfüzet fi rkálmányából egy valódi könyv hőse legyen.

Néhány hónappal később Zach Gordon, aki ekkor 
már színészként dolgozott tévésorozatokban és 
fi lmekben, elolvasta a könyvet, és azt mondta az 
édesanyjának, reméli, valaki fi lmet készít belő-
le. És ha igen, folytatta, ő akarja játszani Greg 
Heffl ey szerepét.



14

Nem Zach volt az egyetlen, akinek eszébe jutott, 
hogy filmet kéne forgatni az Egy ropi naplójából. 
Kiderült, hogy egy sor filmes gondolkozott ugyan-
ezen Hollywoodban.

De mindenkinek más elképzelése volt arról, mi-
lyennek is kellene lennie a filmváltozatnak.

ÖTLETBŐL VALÓSÁG

GrEG LEGyEn 
csak rajz, de 
mindEnki mÁS 

iGAzi!

GrEGET jÁTSSzA 
EGy fELnŐTT, 
mindEnki mÁS 

LEGyEn GyErEk!

GrEG éS  
rowLEy mEnTSék 
mEG A SuLijukAT 

A fÖLdÖn-
kíVüLiEkTŐL!

EGy SzÓ: 
BÁBfiGurÁk!
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Sokan nagyon meg akarták változtatni a történe-
tet és a szereplőket. De végül egy stúdió előállt 
egy működőképes ötlettel.

Az élőszereplős Ropi-ötlet egy sor kérdést fel-
vetett. Hogy tetszik majd a könyvrajongóknak, 
ha Greget igazi színész játssza? Vajon úgy fest 
majd, ahogy elképzelték? De voltak még ezeknél 
is égetőbb kérdések.

Mi lenne, ha 
oLyAn LEnnE  
A fiLm, minT  
A kÖnyV?

ez  
zSEniÁLiS!

akkor 
cSinÁL- 
juk!

kAphATok inGyEn 
popcornt a 
prEmiErEn? persze!
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A stúdió vezetői és producerei a felelősek azért, 
hogy egy film tényleg megszülessen. Az egyik első 
dolguk, hogy írókat szereznek, akik előadják az öt-
leteiket arról, minek is kéne történnie a filmben.

Amint a stúdió és a producerek olyan javaslatot 
hallanak, ami tetszik nekik, szerződtetik az írókat, 
hogy elkezdhessenek dolgozni a forgatókönyvön. Egy 
forgatókönyvben leírnak mindent, ami a filmben tör-
ténik, hogy miket tesznek és mondanak a szereplők.

Íme, így néz ki az Egy ropi naplója film nyitójele-
nete a forgatókönyvben:

irÁny hoLLywood

A fiLm EGy SuLiudVAr TÁVoLi 
fELVéTELéVEL indíT. hűVÖS SzéL 
SÖpÖr VéGiG SzÁrAz LEVELEkET 
A koSÁrLABdApÁLyÁn. A kAmErA 

rÁkÖzELíT EGy dArABkA 
penészes sajtra…
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GREG SZOBÁJÁBAN 1
FEKETE KÉPERNYŐ. Halk lélegzés.

FELIRAT: „SZEPTEMBER” keresztben 

a képernyőn, Greg kézírásával.

Aztán VAKÍTÓ FÉNY.

RODRICK (képernyőn kívül)

   Greg!

GREG SZEMSZÖGE: az arcunkba hajolva 

látjuk RODRICK HEFFLEY-t, egy pimasz 

tizenhat éves srácot. Rodrick már fel 

van öltözve, kész indulni az iskolába.

RODRICK (FOLYT.)
   Greg!

GREG
(félig még alszik)

   Mi van?

Rodrick rázni kezdi GREG HEFFLEY-t 

(12 éves), aki felébred az ágyában.

RODRICK
    Kelj már fel! 

Anyáék egy órája szólongatnak, 

már első nap elkésel a suliból.

GREG
   Mi?

Greg ránéz az órájára. 8:01-et mutat.
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Az írók próbálják átemelni a könyv legfontosabb 
részeit, de azért meg is változtatnak dolgokat. 
Néhány könyvbeli jelenetet és szereplőt kivágnak, 
és újakat tesznek hozzá. Néha az írók új poéno-
kat és jeleneteket találnak ki, hogy meglepjék a 
nézőket. Mert legyünk őszinték – ha minden pont 
úgy történne a filmben, mint a könyvben, semmi 
értelme nem lenne elmenni, megnézni a filmet.

A forgatókönyv sok-sok változáson megy keresztül, 
ahogy a stúdió és a producerek újabb javaslatokkal 
állnak elő. Minden alkalommal, amikor az írók bele-
nyúlnak a forgatókönyvbe, új változat születik. Az 
Egy ropi naplójából körülbelül tíz különböző válto-
zat készült, mire a forgatás elkezdődött.

ez azt 
jELEnTi, hoGy 
cSÓkoLÓzhATok 

hoLLy 
hiLLSSzEL?

neM, de az arcod 
rodrick hÓnALjÁBA 

LESz nyomVA!
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Nem minden ötlet kerül bele a végleges változat-
ba. Itt egy jelenet részlete, ami eleinte benne 
volt a forgatókönyvben, végül azonban kivágták.
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RODRICK
  Hé, gyökér, Apa hozott egy kis 

fagyitortát, úgyhogy ha akarsz 
belőle, húzzál le érte!

GREG
  Nem is tudom, azt hiszem, 

büntiben vagyok.

RODRICK
  Na, pont ezért vették. Anya és 

apa rosszul érzik magukat, amiért 
túlságosan megbüntettek.

Greg felpattan, és az ajtó felé rohan.

A HEFFLEY FOLYOSÓ – PONT EZUTÁN

Greg leszalad a lépcsőn, de a 
nappaliba vezető átjáró előtt lefékez.

A HEFFLEY NAPPALIBAN – FOLYTATÁS

Látjuk, hogy a Heffl ey szülők 
visszafogott koktélpartit tartanak 
néhány MÁSIK PÁRRAL. Mindenki 
elegáns, a dohányzóasztalon sajt és 
ropogtatnivaló stb. van. A felnőttek 
mind az alsónadrágos Gregre merednek, 
aki kínjában próbálja eltakarni magát.
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Miközben a stúdió és a producerek az írókkal a for-
gatókönyvön dolgoztak, igyekez-
tek megtalálni a legjobb rendezőt 
is. Hosszú keresés után végül 
Thor Freudenthalt választották.

Azért Thorra (ejtsd: Tor) esett 
a választás, mert sok érdekes 
ötlete volt arra, hogyan is lehet-
ne a könyvet visszaadni a képernyőn. Különböző 
fi lmkészítői stílusokat akart használni, hogy képes 
legyen megragadni a könyv lényegét, és azt érez-
tetni a nézőkkel, hogy Greg fejében vannak éppen.

Mielőtt rendezni kezdett volna, Thor speciális ef-
fektekkel foglalkozott és animátorként dolgozott. 
Ezek a tapasztalatai sokat segítettek neki Greg 
Heffl ey világának életre keltésében. De volt még 
valami, ami segített meggyőzni a producereket, 
hogy Thor a megfelelő ember az Egy ropi naplója 
rendezésére.

nA dE ki LEGyEn 
A rEndEzŐ?
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Kisfi úként Thornak volt egy naplója, tele rajzok-
kal, pont, mint Gregnek. És ha azon gondolkozol, 
miért nem angolul íródtak a feljegyzései, ez azért 
van, mert Thor Németországban nőtt fel.

FORDÍTáS:

KEDVES KöNYV!

MA AZ OSZTáLYBAN 
VáLTóT FUTOTTUNK.

A CSAPATOM LETT 
AZ UTOLSó.

MOSóGÉP, 
MINŐSÉGBELI 

PROBLÉMáKKAL.
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Amint kiválasztották a rendezőt, elkezdődött a ku-
tatás a fi ú után, aki majd Greg Heffl ey-t játszhatja.

Egyáltalán nem volt könnyű olyan srácot találni, 
aki képes lehet Greg jól megrajzolt bőrébe búj-
ni. Talán feltűnt, hogy a könyvekben nem mindig 
olyan szerethető szereplő.

A srácnak, akit kiválasztanak Greg szerepére, 
nem lesz könnyű dolga: néha kicsit szemétnek kell 
lennie, de közben el kell érnie, hogy a közönség 
ennek ellenére is szurkoljon neki.

Több tucat tévés és fi lmes színészt hívtak be a 
szerep meghallgatására. Azt kérték, tanulják meg 
fejből Greg nyitó monológját, és mondják vissza a 
kamera előtt.

AzT hiSzEm, Ez nAGyon 
hASznoS TAnuLSÁG VoLT 
mindkETTŐnk SzÁmÁrA.

éS íGy LETT mEG GrEG:
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De senki sem passzolt tökéletesen. A stúdió és 
a producerek úgy döntöttek, országszerte kezdik 
keresni Greget. Írtak egy rövid összefoglalót ar-
ról, milyen gyereket keresnek, és kiküldték min-
denhová.

ELŐSzÖr iS, 
hAdd SzÖGEzzEk 
LE VALAmiT…
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denhová.denhová.

Greg Heffley karaktere nyüzüge, testileg 

nem különösebben megkapó, és nem cuki vagy 

koraérett. Mókás, könnyen megjegyezhető 

arca van, egyébként értelmes és szabatosan 

fejezi ki magát, és igen élénk a fantáziája 

– de a pokolba kívánja a suliba járást. 

A meghallgatáson részt vevő színészeknek 

képesnek kell lenniük a párbeszédek kezelésére, 

és jó, ha van érzékük a gúnyos humorhoz.
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Még egy weboldalt is létrehoztak, hogy segítsen a 
keresésben. Különböző alkatú és külsejű gyerekek 
ezrei jelentek meg a szereplőválogatásokon és 
osztották meg a meghallgatásukat online.

Végül Zachary Gordon kapta meg a szerepet. Zach 
nagy sikert aratott a meghallgatásán, és kétsé-
get sem hagyott afelől, hogy képes életre kelteni 
Greg Heffley karakterét. És ki tudja? Talán ez a 
rajz, amit Zach küldött a producereknek néhány 
nappal a tizenegyedik születésnapja előtt, szintén 
segített neki megkapni a munkát.

direkt 
MondtaM neki

ELŐSzÖr 
is…

TiSzTÁzzunk 
VALAmiT

Ez EGy 
eMlékirat, neM 

EGy nApLÓ.

iGEn, 
Tudom, 

mi ÁLL Az 
elején

de aMikor 
AnyA 

elMent 
mEGVEnni



TeTszik?
Mi is nagyon szereTjük.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
Élvezd MihaMarabb!

MosT 
kedvezMénnyel 

lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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http://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/kylie-scott-play-futam-stage-dive-2-7315
http://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/jeff-kinney-egy-ropi-filmes-naploja-greg-heffley-meghoditja-hollywoodot-7602?ap_id=KMR
http://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/jeff-kinney-egy-ropi-filmes-naploja-greg-heffley-meghoditja-hollywoodot-7602?ap_id=KMR
http://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/jeff-kinney-egy-ropi-filmes-naploja-greg-heffley-meghoditja-hollywoodot-7602?ap_id=KMR
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zach azt Írta, az a 
SzüLinApi kíVÁnSÁGA, 

hoGy mEGkApjA 
A SzErEpET.




