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MaMának, papának, RÉnek, 
scottnak És patRicknak
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Szeptember
Kedd
Először is hadd szögezzek le valamit: Ez EMLÉK-
IRAT, nem napló. Tudom, hogy ez áll a borítón. 
Pedig  mikor anyu elment ezt az izét megvenni, 
KIFEJEZETTEN kértem, hogy olyat hozzon, 
amelyiken nincs  „napló” felirat.

Remek. Már csak az kell, hogy valami barom el-
kapjon ezzel a könyvvel, és rossz következteté-
sekre jusson.

A másik, amit tisztázni akarok már az elején: ez 
a MAMA ötlete volt, nem az enyém.

De ha azt hiszi, hogy leírom az „érzéseimet” vagy 
valami, akkor megbuggyant. Szóval senki ne várja 
tőlem, hogy „Kedves Naplóm” így, meg „Kedves 
Naplóm” úgy.

HÉ, KISLÁNY!
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Csak azért mentem bele ebbe az egészbe, mert 
rájöttem, hogy ha majd gazdag és híres leszek, 
jobb dolgom is lesz, mint egész álló nap az embe-
rek ostoba kérdéseire felelgetni. Akkor majd jól 
jön ez a kis könyv.

Mint mondtam, egyszer majd gazdag és híres 
leszek, de egyelőre itt dekkolok a felső tagozat-
ban egy csapat idióta társaságában.

katt
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Az igazság kedvéért hadd mondjam el, hogy sze-
rintem a felső tagozat a világ leghülyébb talál-
mánya. Végy néhány kölyköt (mint én), akik még 
nem lendültek növésbe, és keverd össze azokkal 
a gorillákkal, akiknek már naponta kétszer kell 
borotválkozniuk.

És csodálkoznak, hogy az erőszak olyan nagy 
probléma az iskolában.

Ha rajtam múlna, az osztályba sorolás a magassá-
gon és nem az életkoron múlna. De szerintem ez 
azt jelentené, hogy az olyan srácok, mint Chirag 
Gupta, még mindig az első osztályban lennének.
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Ma kezdődött az iskola, és épp arra várunk, hogy 
a tanár haladjon már, és fejezze be az ültetést. 
Azt találtam ki, hogy elütöm az időt, és írok 
ebbe a könyvbe.

Egyébként hadd adjak pár jó tanácsot! Az első 
napon alaposan gondold meg, hogy hova ülsz! 
Mert előfordulhat, hogy  bemész az osztályba, 
levágod a cuccod valami ócska padra, és már csak 
azt hallod, hogy a tanár így szól:

Szóval idén Chris Hosey ül előttem és Lionel 
James mögöttem.

REMÉLEM, MINDENKINEK
TETSZIK, AHOL ÜL,

MERT EZ LESZ
AZ ÁLLANDÓ HELYETEK.
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Jason Brill később jött, és majdnem mellém ült, 
de szerencsére az utolsó pillanatban sikerült 
megakadályoznom.

A következő félévben egy csomó dögös csaj közé 
kéne ülnöm, mikor belépek az osztályba. De azt 
hiszem, ez csak azt bizonyítaná, hogy nem tanul-
tam semmit az előző évből.

GREG
GYAGYÁ

S
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Öregem, fogalmam sincs, mi ütött manapság a 
lányokba. Az alsó tagozatban sokkal egyszerűbb 
volt minden. Ha te voltál a leggyorsabb futó, az 
öledbe hullt az összes lány.

És ötödikben Ronnie McCoy futott a leggyorsab-
ban.

Manapság sokkal komplikáltabb az ügy. Most 
az számít, milyen ruhát viselsz, milyen gazdag 
vagy, jó feneked van vagy valami. És a Ronnie 
McCoyhoz hasonló srácok csak a fejüket vakar-
ják, és nem értik, most mi a rák van.

Az évfolyamon Bryce Anderson a legmenőbb 
csávó. Az a gáz, hogy én MINDIG jó voltam a 
csajoknál, és az olyan fószerek, mint Bryce csak 
az utolsó pár évben rúgtak labdába.
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Emlékszem, Bryce miket művelt alsóban.

De persze most már semmit sem kapok azért, 
hogy olyan hosszú ideig a pártjukat fogtam.
Ahogy mondtam, Bryce a legmenőbb fej az évfo-
lyamon, úgyhogy mi, többiek a maradék helyekért 
tülekedünk.

Legoptimistább számításaim szerint én most va-
lahol az 52. vagy 53. legnépszerűbb lehetek. De 
szerencsére mindjárt egy hellyel előbbre lépek, 
mert Charlie Davies fogszabályzót kap a jövő 
héten.
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Megpróbáltam elmagyarázni a barátomnak, 
Rowley-nak ezt a népszerűség dolgot (aki felte-
hetően a 150. hely körül áll), de azt hiszem, az 
egyik fülén be, a másikon ki.

Szerda
Ma tesi órán, mikor kiértünk, első dolgom volt 
lelépni a kosárpálya felé, és megnézni, hogy ott 
van-e még a Sajt. Tutira ott volt.
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Az a darab Sajt a múlt tavasz óta díszíti az 
aszfaltot. Azt hiszem, valakinek a szendvicsé-
ből eshetett ki vagy valami. Pár nap múlva a Sajt 
kezdett megolvadni és bűzleni. Senki nem kosa-
razott a sajtos pályán, pedig ott van az egyetlen 
hálós gyűrű.

Aztán egyszer egy srác, Darren Walsh megérin-
tette az ujjával a Sajtot, és ezzel elindította a 
„sajtos tapizós” nevű játékot. Alapvetően olyan, 
mint a fogócska. Ha kaptál egy sajtos tapit, addig 
ragadsz tőle, míg valaki másnak  tovább nem adod.

Csak úgy védekezhetsz sajtos tapi ellen, ha ke-
resztbe teszed az ujjaidat.
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De nem túl könnyű arra figyelni, hogy a nap min-
den pillanatában keresztbe legyen az ujjad. Végül 
összeragasztottam az enyémeket, hogy folyton 
keresztben legyenek. Egyest kaptam ugyan az 
írásomra, de megérte.

Egy Abe Hall nevű srác hozzáért a Sajthoz ápri-
lisban, és az év további részében senki sem ment 
a közelébe. Nyáron Abe Kaliforniába költözött, 
és elvitte magával a sajtos tapit.

Csak remélni tudom, hogy nem kezdi el megint 
valaki a sajtos tapizóst, mert semmi szükség az 
efféle stresszre az életemben.

Csütörtök
Komolyan megvisel, hogy hozzá kell szoknom a 
tényhez: vége a nyárnak, és minden nap fel kell 
kelnem, hogy iskolába menjek.

A nyaram – hála a bátyámnak, Rodricknek – nem 
indult valami fényesen.
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Épp csak megkezdődött a szünet, amikor Rodrick 
egyszer fölkeltett az éjszaka közepén. Kijelen-
tette, hogy végigaludtam az egész nyarat, de 
szerencsére a tanév első napjára felébredtem.

Most biztos azt gondolod, hogy milyen ostoba 
vagyok, hogy ezt beveszem, de Rodrick az iskolai 
egyenruhájában feszített, és előreállította az 
ébresztőórámat, mintha már reggel volna. Ráadá-
sul behúzta a függönyömet is, hogy ne lássam, 
hogy kint még sötét van.

Így miután felkeltett, felöltöztem és lementem, 
hogy reggelit készítsek magamnak, mint minden 
rendes iskolanapon.
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De azt hiszem, jó kis zajt csaphattam, mert 
a következő percben már apa is lent volt, és 
ordított velem, hogy miért eszem Cheeriost 
hajnali háromkor.

Eltartott egy percig, mire kisütöttem, mi a fene 
történt.

Mikor rájöttem, megmondtam apának, hogy 
Rodrick átvágott, VELE kellene ordítani.

Apa le is ment az alagsorba, hogy kirázza 
Rodrickot a bundájából, én meg követtem. Alig 
vártam, hogy lássam, hogy kapja meg a magáét.
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De Rodrick mindig ügyesen kihúzza a fejét a 
hurokból. Szerintem apa  a mai napig biztosra 
veszi, hogy nincs ki minden kerekem.  

Péntek
Ma osztották be a csoportokat.

Nem árulják el, hogy a tehetséges csoportba 
vagy a könnyítettbe kerültél-e, de könnyű kita-
lálni, ha az ember megnézi a kiosztott könyvek 
címlapját.
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Rohadt csalódott lettem, mikor rájöttem, hogy a 
tehetséges csoportba kerülök, mert az egy cso-
mó plusz munkát jelent.

Mikor az előző év végén felmértek, mindent elkö-
vettem, hogy a könnyített csoportba kerüljek az 
idén.

Mama keményen rámászott az igazgatóra, úgy-
hogy lefogadom, ő lépett közbe és intézte el, 
hogy újra a tehetséges csoportba kerüljek.

Mama mindig azt mondja, hogy okos kölyök va-
gyok, de egyszerűen nem „fordítok elég figyel-
met a tanulásra”.
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Viszont egy dolgot megtanultam Rodricktól: 
csökkentsd a veled szembeni elvárásokat a mini-
mumra, így aztán azzal is meglepsz másokat, ha 
gyakorlatilag nem csinálsz semmit. 

Rff

Rodrick, elvarom,
hogy a piszkos

alsod tunjon el
a konyhaasztalrol,

mire hazajovok
a munkabol.
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Valójában egy kicsit örülök, hogy nem sikerült a 
könnyített csoportba kerülnöm. 

Láttam pár embert a „Husi mondja hű” csoport-
ból, akik fejjel lefelé tartották a könyvet, és 
szerintem nem viccből.

Szombat
Hát, végre vége az első hétnek az iskolában, úgy-
hogy ma tovább alszom.

A legtöbb srác korán kel szombaton, hogy 
rajzfilmet nézzen, vagy valamit, de én nem. Az 
egyetlen oka, hogy kibújok az ágyból hétvégén, 
egyszerűen az, hogy nem bírom tovább elviselni a 
szájszagomat.
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Sajnos apa 6:00-kor kel, tekintet nélkül arra, 
hogy milyen nap van, és egyáltalán nem érdekli, 
hogy normális ember módjára próbálom élvezni a 
szombatot.

Ma nincs semmi dolgom, úgyhogy elindulok 
Rowley-hoz.

Rowley gyakorlatilag a legjobb barátom, de ezen 
rövidesen változtatni akarok.

Év eleje óta kerülöm Rowleyt, mert olyasmit mű-
velt, amitől tényleg elszállt az agyam.

HR
RRRR
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Amikor a nap végén kiszedtük a holminkat a 
szekrényből, Rowley odajött hozzám, és megkér-
dezte:

Legalább egymilliószor mondtam Rowley-nak, 
hogy most már felsősök vagyunk, és ebben az 
életkorban az ember azt mondja, hogy „jössz 
lógni?”, nem pedig azt, hogy „jössz játszani?”. De 
mindegy, hányszor rágom a szájába, legközelebb-
re úgyis elfelejti.

Megpróbálok ügyelni a hírnevemre, mióta felsős 
vagyok. De Rowley egyáltalán nem tesz jót az 
imázsomnak.
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Rowleyval pár éve ismerkedtem meg, mikor a 
szomszédunkba költözött.

A mamája vett neki egy könyvet „Hogyan szerez-
zünk barátokat új helyen” címmel, és átjött hoz-
zánk, hogy kipróbálja ezeket a hülye trükköket.

Azt hiszem, megsajnáltam Rowley-t, és úgy dön-
töttem, hogy a szárnyaim alá veszem.

Szuper volt vele lenni, főként, mert minden poé-
nomat elsüthettem rajta.

Kopp kopp!

MIT
SZERETNÉL?

Hogy?

TESSÉK?
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Huh!
Ezt kapd ki!

HÁT…
PRÓBÁLJUK KI

ÚJRA!

AZ ÉN 
INTELLIGENCIÁM

ALACSONY?
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Hétfő
Tudod, miért tesztelek minden kitolást Rowley-n? 
Nos, van egy öcsém, Manny, és SOHA egyetlen 
trükkömet se veszi be.

Anyáék úgy óvják Mannyt, mintha valami kisher-
ceg lenne. Sose kerül bajba, még akkor sem, ha 
megérdemelné.

Tegnap Manny önarcképet rajzolt a szobám aj-
tajára. Azt hittem, hogy most tényleg befűtenek 
neki, de mint mindig, most is tévedtem.
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De legjobban az böki a csőröm, ahogy engem 
szólít. Kiskorában nem tudta kimondani, hogy 
„bratyóm”, ezért elkezdett „Bubinak” nevezni. És 
MÉG MINDIG így hív, bár megpróbáltam elérni  
a szüleinknél, hogy állítsák le.

Szerencsére egyetlen haverom sem tud még róla, 
de hidd  el, volt pár meleg helyzet.
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Mannynak én segítek reggelente készülődni. 
Amint elkészítem  a zabpelyhét, bevonul vele a 
nappaliba, és letelepszik a műanyag bilijére.

És mikor itt az ideje, hogy óvodába menjen, fel-
áll, és a maradékot egyenesen beleönti a retyóba.

Anya mindig azzal gyilkol, hogy nem fejezem be 
a reggelimet. De ha neki kellene minden reggel 
kikaparnia a zabpelyhet egy műanyag bili aljáról, 
neki sem lenne túl sok étvágya.

,
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Kedd
Nem tudom, említettem-e már, de SZUPER jó 
vagyok a videójátékokban. Lefogadom, bárkit 
laposra vernék a korosztályomból.

Sajnos apa nem igazán díjazza ez irányú képes-
ségeimet. Folyton azzal nyaggat, hogy menjek ki 
és „mozogjak”.

Szóval ma este vacsora után, mikor elkezdett ki-
felé terelgetni, megpróbáltam elmagyarázni neki, 
hogy a videójátékokkal az ember sportolhat, 
például focizhat, és még ki sem melegszik.

De szokás szerint nem értette a logikámat.
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Apa általában egész okos figura, de mikor a józan 
paraszti eszét kéne használnia, néha meglepi az 
embert.

Biztos vagyok benne,  hogy legszívesebben 
szétszerelné a játékomat, ha rá tudna jönni, 
hogyan kell csinálni. De szerencsére a gyártók 
szülőbiztossá tették.

PUFF
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Valahányszor apa kirúg a házból, hogy valami spor-
tos tevékenységet űzzek, egyszerűen elmegyek 
Rowleyék-hoz, és ott folytatom a videójátékot.

De sajnos ott csak autóversenyzést meg hasonló-
kat lehet játszani.

Mert valahányszor én hozok valamit, a papája 
megnézi valami szülői weboldalon. És ha bármiféle 
harc vagy erőszak szerepel benne, nem engedi, 
hogy játsszunk vele. 

Rohadt uncsi Forma 1-es autóversenyt játszani 
Rowley-val, mert ő – velem ellentétben – nem ko-
moly játékos. Ahhoz, hogy legyőzzem, csak any-
nyit kell tennem, hogy valami röhejes nevet adok 
a kocsimnak a játék elején. 

HÜMM-HÜMM...
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És mikor megelőzöm Rowley-t, ő egyszerűen 
szétesik.

Miután ma is lemostam Rowley-t a pályáról, haza-
indultam. Párszor átszaladtam a szomszéd locso-
lója alatt, hogy úgy nézzek ki, mint aki megiz-
zadt. Apa bevette.

Pf



34

De a trükk visszaütött, mert ahogy anya meglá-
tott, azonnal elzavart zuhanyozni.

Szerda
Azt hiszem, apa egész elégedett lehetett magá-
val, hogy tegnap kizavart, mert ma sem úsztam 
meg.

Tényleg marhára zavaró, hogy Rowley-ékhoz kell 
mennem, ha videójátékot akarok játszani. Ott 
az a Fregley nevű lökött srác, aki félúton lakik 
a mi házunk és Rowley-éké között, és mindig az 
előkertjükben lebzsel. Úgyhogy rohadt nehéz 
megúszni.
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Fregley az én csoportommal jár tesire, és valami 
kitalált nyelven beszél. Mikor vécére akar menni, 
azt mondja:

Mi, többiek, mostanra már egész jól kiismertük 
Fregley-t, de a tanárok, azt hiszem, még nem 
igazán kapiskálják, mi az ábra.

Ma azt hiszem, magamtól is elmegyek Rowley-
ékhoz, mert a bátyám, Rodrick és bandája az alag-
sorban próbál.

DzsÚsz!
DzsÚÚÚsz!

Rendben,
fiam… itt van,

 igyÁl!
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Rodrick zenekara TÉNYLEG borzalmas. Képte-
len vagyok otthon maradni, ha gyakorolnak.

A banda neve „Telepelus”, csak Rodrick kocsijá-
ra úgy írták ki „Telepölu”. 

Az ember azt hinné, hogy azért írták így, 
hogy szuperebb legyen, de lefogadom, ha va-
laki elárulná Rodricknak, hogyan kell írnia a 
„Telepelust”, meglepődne.

Apának nem tetszett, hogy Rodrick zenekart 
alapít, de anya odavolt érte.

Ő vette Rodricknak az első dobszerkót is.

TELE
PÖLU
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Azt hiszem, anya lelki szemei előtt az lebegett, 
hogy valamennyien megtanulunk valamilyen hang-
szeren játszani, és amolyan családi zenekarként 
működünk, amilyet a tévében látott.

Apa tényleg rühelli a heavy metált, de Rodrick és 
bandája éppen ezt nyomja. Szerintem anyát nem 
igazán érdekli, mit játszik vagy hallgat Rodrick, 
mert számára minden zene egyforma. Ma reggel 
is, mikor Rodrick az egyik CD-jét hallgatta a nap-
paliban, bejött anya és nekiállt táncolni.
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Ettől Rodrick tényleg bepörgött, úgyhogy leron-
gyolt a boltba, és tizenöt perccel később egy 
fülhallgatóval jött vissza. Ez egész jól megoldot-
ta a problémát.

Csütörtök
Rodrick tegnap kapott egy új heavy metal CD-t, 
és volt rajta valami „Szülői figyelmeztetés” fel-
iratú matrica.

Még sose sikerült ilyen szülői figyelmeztetéssel 
ellátott CD-t hallgatnom, mert anyáék soha nem 
engedték, hogy ilyet vegyek. Végül rájöttem: 
csak úgy hallgathatom meg Rodrick CD-jét, ha 
kicsempészem a házból.

Ma reggel, miután Rodrick elment, felhívtam 
Rowleyt, hogy hozza el a CD lejátszóját az isko-
lába.
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Aztán bementem Rodrick szobájába, és leemel-
tem a CD-t a tartóról.

Nem szabad saját zenelejátszót vinni a suliba, 
úgyhogy meg kellett várnunk az ebédet, mikor 
kiengednek bennünket. Amint lehetett, visszalo-
póztunk az iskolába, és betettük Rodrick CD-jét.

De Rowley elfelejtett elemet tenni a lejátszójá-
ba, úgyhogy teljesen használhatatlan volt.

Szerencsére kitaláltam egy jó játékot: felteszed 
a fejedre a fülhallgatót, és anélkül, hogy a ke-
zeddel segítenél, igyekszel lerázni.
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Az a győztes, akinél hamarabb lepotyog.

Én tartottam a csúcsot hét és fél másodperccel, 
de azt hiszem, egy kis „tölteléket” is sikerült 
felráznom magamból.

Épp a játék közepén  jött arra Mrs. Craig, és 
természetesen lebuktunk. Elvette a lejátszót, és 
kezdődött a leszúrás.
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De azt hiszem, tévedésben volt a működésünk 
tárgyát illetően. Arról kezdett beszélni, hogy 
mennyire „káros” a rock and roll, és hogy eleszi 
az agyunkat.

Már éppen meg akartam neki mondani, hogy 
még elem sincs a lejátszóban, de látszott, hogy 
nem hagyja félbeszakítani magát. Úgyhogy 
vártam, míg befejezi, és azt mondtam: – Igen, 
tanárnő.

De mikor Mrs. Craig már éppen elengedett volna 
minket, Rowley elkezdett bömbölni, hogy nem 
akarja, hogy a rock and roll elegye az agyát.

Őszintén, képtelen vagyok kiigazodni a fickón.
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Péntek
Nos, mostantól a saját kezembe veszem a dolgot.
A múlt éjjel, miután mindenki lefeküdt, leoson-
tam meghallgatni Rodrick CD-jét a sztereó leját-
szón a nappaliban.

Föltettem az új fülhallgatót, és tényleg baromi 
hangosra tekertem. Aztán lenyomtam a lejátszó 
gombot.

Először is hadd jegyezzem meg, kifejezetten 
megértem, miért ragasztották a „Szülői figyel-
meztetés” feliratú matricát a CD-re.

De csak úgy harminc másodpercet hallgattam az 
első számból, mikor félbeszakítottak.
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Kiderült, hogy nem dugtam be a fülhallgatót a 
sztereólejátszóba. Úgyhogy a zene valójában a 
HANGSZÓRÓKON keresztül jött, nem a fejhall-
gatón.

Apa felhajtott a szobámba, becsukta maga után 
az ajtót, és vészjóslóan kijelentette:

Most beszÉlgessÜnk
egy kicsit,

HAVER!
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Ha apa ilyen hangsúllyal „havernak” nevez, már 
tudom, hogy baj van. Mikor apa először szólított 
így, nem értettem, hogy gúnyolódik. Úgyhogy nem 
voltam résen. 

Többé nem követem el ezt a baklövést.

Ma este nagyjából tíz percig ordított velem, 
aztán szerintem rájött, hogy mennyivel jobb az 
ágyban, mint alsóneműben ordítani az én szobám-
ban. Kijelentette, hogy két hétre el vagyok tiltva 
a videójátékoktól. Nagyjából erre számítottam. 
Azt hiszem, örülhetek, hogy ennyivel megúsztam.

Az a jó apában, hogy amilyen gyorsan bepöccen, 
olyan gyorsan le is higgad, és vége. Általában,  

Haver = jÓ
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ha valami disznóságot követek el apa előtt, akkor 
hozzám vágja, ami épp a keze ügyébe akad.

Anya TELJESEN más típus, mikor büntetésre 
kerül a sor. Ha valami disznóságot követek el, 
és anya kap el, pár napig eltart, míg kitalálja, mi 
legyen a büntetés.

Megfelelo idopont 
                 a rendetlenkedesre:´

˝˝

nem Megfelelo idopont 
                 a rendetlenkedesre:´

˝˝
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És miközben várja az ember a büntetést, min-
denfélét elkövet, hogy enyhítsen rajta.

De pár nap után, mikorra már el is felejted, hogy 
bent vagy a lekvárban, akkor áll elő a büntetés-
sel.

LetÖrÖltem
az asztalt,
csak Úgy!

Milyen
gondos
vagy!

JÓl
szÓrakozol?

aha!
Egy hÉtig

nincs
videÓjÁtÉk!
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Hétfő
Ez a videójáték tilalom keményebb, mint gondol-
tam. De legalább nem én vagyok az egyetlen a 
családban, aki nyakig ül a szószban.

Rodrick is kihúzta a gyufát anyánál. Mannynak 
megtetszett az egyik heavy metal újságja. Az 
egyik oldalon egy nő feküdt egy kocsi csomag-
tartóján. És Manny bevitte az óvodába, mikor az 
volt a feladat, hogy vigyenek egy képet, amiről 
mesélni tudnak.

Szerintem anya nem igazán örült az ezt követő 
telefonhívásnak.

Láttam én is a magazint, és őszintén semmi 
olyasmi nem volt benne, amiért fel kellett volna 
kapni a vizet. De anya nem engedi, hogy ilyesmi 
legyen a házban.
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Rodricknek büntetésből felelnie kellett egy cso-
mó kérdésre, amiket anya írt neki.

Jobb ember lettél azáltal, hogy 
megvetted azt a magazint?

nem.
Népszerûbb lettél tõle az 

iskolában?

nem.
Hogy érzed magad most, hogy ilyen 

magazin van a birtokodban?

szÉgyellem 
magam.

Van valami mondanivalód a nõi 
társadalomnak, hogy birtokában 

vagy egy ilyen felháborító 
magazinnak?

nagyon sajnálom, 
hölgyeim.
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Szerda
Még mindig büntetésben, és nem játszhatok 
videójátékot, úgyhogy Manny használja a gépe-
met. Anya hozott egy csomó oktató célzatú játé-
kot, de iszonyú kín nézni, amikor Manny játszik.

Jó hír, hogy rájöttem, hogyan csempésszek be 
pár játékot Rowley papájának háta mögött. Az 
egyik lemezt betettem Manny „Fedezzük fel az 
ábécét” feliratú tokjába, és ennyi az egész.

Melyik szÁm jÖn
 a ketto utÁn,

És rÍmel arra a szÓra,
 hogy „pÁrom”?

˝
HÁrom!
HÁrom!HÜMM...

HÜMM
HÜMMMM!
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Csütörtök
Az iskolában ma bejelentették, hogy közelednek 
a diákönkormányzati választások. Hogy őszinte 
legyek, mindig hidegen hagyott a diákönkormány-
zat. De csak egy kicsit kellett gondolkodnom, 
hogy rájöjjek, ha megválasztanak pénztárosnak, 
TELJESEN megváltozik a helyzetem.

A PONPONLÁNYOKNAK
ELEGÜK VAN ABBÓL,
HOGY EGY A BUSZON
KELL UTAZNIUK EGY
CSOMÓ IDIÓTA FIÚVAL.

LÁssuk,
mit tehetÜnk…
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Sőt, van még jobb is…

Soha senki nem gondolt arra, hogy pénztárosi 
posztért induljon, mert mindenki az olyan nagy-
ágyú helyekért indul, mint az elnök vagy alelnök. 
Szóval kitaláltam, ha holnap jelentkezem, a pénz-
tárosság szépen az ölembe hullik.

Péntek
Ma feliratkoztam a pénztáros-jelöltek listájára. 
Sajnos egy Marty Porter nevű srác is jelentke-
zett pénztárosnak, ráadásul valóságos matekzse-
ni. Úgyhogy nem lesz olyan könnyű, mint gondol-
tam.

A fiÚknak szÜksÉgÜk
van egy pumpÁra, hogy

fel tudjÁk fÚjni
az egyetlen

focilabdÁjukat.
Igeeen…
SajnÁlom,

nem
segÍthetek.
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Mondtam apának, hogy indulok a diákönkormányzati 
választáson, és nagyon izgatott lett. Kiderült, hogy 
az én koromban ő is indult, és meg is nyerte.

Aztán feltúrt egy csomó régi dobozt a pincében, 
és megtalálta az egyik kampányplakátját.

A plakát jó ötlet, gondoltam, és megkértem apát, 
hogy vigyen el a boltba hozzávalókért. Karton-
papírral és tollakkal szerelkeztem föl, és az est 
további részét a kampányanyagom összeállításá-
val töltöttem. Remélem, működik a plakát!

BecsÜletessÉg
tisztessÉg
hozzÁÉrtÉs

Frank Hoffley-t
titkÁrnak!

válaszd
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Hétfő
Ma bevittem a plakátjaimat az iskolába, és bát-
ran kijelenthetem, hogy nagyszerűek lettek.

Akarod

Marty Portert
pÉnztÁrosnak?

Srr,
srr…

HÉ, kipotyog
az Összes
pÉnzed,

te bolond!

EmlÉkeztek, mÁsodikban
Marty Porter tetves volt?

Vakar
vakar

TÉnyleg azt akarjÁtok,
hogy a pÉnzeteket kezelje?




