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Könyv moly kép ző Ki adó

 „A könyvvilágban 
Kinney egy szupersztár!”

– NPR, Backseat Book Club 

„Egy ropi világuralomra tör.”

– Time magazin

„Telitalálat a motiválatlan olvasóknak, 
és mindenkinek, aki csak szeretne 

nevetni egy jót.”

– School Library Journal

„A valaha volt egyik legsikeresebb 
gyerekkönyvsorozat.”

– Washington Post

Greg Heffley-t elhagyta 
a szerencséje. A legjobb 
barátja, Rowley elfordult tőle, 
új barátokat találni pedig 
nem is olyan könnyű feladat. 
Greg megelégeli 
balszerencséjét, és úgy dönt, 
vesz egy nagy levegőt, 
és a sorsra bízza döntéseit.
Vajon a vakszerencse kegyes 
lesz hozzá, vagy Greg élete 
egy merő pech marad?
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Jeff Kinney egyéb Könyvei:

Egy ropi naplója

Egy ropi naplója: Rodrick a király

Egy ropi naplója: Az utolsó szalmaszál

Egy ropi naplója: Kutya egy idő

Egy ropi naplója: A rideg való

Egy ropi naplója: Négy fal között

Egy ropi naplója: A harmadik kerék
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Jeff Kinney

Első kiadás
Könyvmolyképző Kiadó, 2014
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CHARLIE-NAK
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MÁRCIUS
Hétfő
Anya folyton azt hajtogatja, hogy a barátok jön-
nek-mennek, de a család örökre szól. Hát, ha ez 
igaz, akkor nekem húzós életem lesz.

Félre ne érts, szeretem a családom, csak azt gon-
dolom, nem kéne együtt ÉLNÜNK. Talán később 
majd jobb lesz, amikor már mind külön házban  
lakunk, és csak az ünnepekkor találkozunk, mert 
per pillanat elég necces a szitu.

CSIP
CSIP
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Fura, hogy anya ennyire nyomatja ezt a család  
témát, mikor ő és a testvérei nemigen bírják 
egymást. Talán azt reméli, hogy ha eleget ismé-
telgeti a fiainak, akkor mi majd összetartóbbak 
leszünk. De én a helyében ebben nem nagyon  
reménykednék.

Amúgy meg szerintem anya csak fel akar vidítani  
a Rowley-ügy miatt. Mióta csak a környékünkre 
költözött, Rowley volt a legjobb barátom, de mos-
tanság eléggé megváltozott a felállás.

És mindez egy LÁNY miatt. 

De komolyan, ha van ember, akiről nem hittem  
volna, hogy valaha be fog csajozni, az ROWLEY.



9

Mindig azt hittem, hogy NEKEM lesz majd kap-
csolatom, és Rowley lesz az, akit mindenki sajnál 
egy picit.

Azt hiszem, azt kénytelen vagyok elismerni, hogy 
Rowley ügyes volt, hogy talált egy lányt, aki ked-
veli. De azért ÖRÜLNÖM hadd ne kelljen neki!

A régi szép időkben csak én és Rowley voltunk, és 
amikor együtt lógtunk, azt csináltuk, amit akar-
tunk. Ha kedvünk szottyant buborékokat fújni a 
csokis tejünkbe ebédnél, akkor buborékokat fúj-
tunk bele.

GLUGY 
BLUB 
BLUB

IFJABB GREG, NEM 
AKAROD MEGKÍNÁLNI 
EGY HOT DOGGAL 
ROWLEY BÁCSIT?

DE,  
PAPA!

BLUGY
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De most, hogy egy lány is bekerült a képbe, min-
den TÖK MÁS lett. 

Bármerre jár Rowley, ott van a barátnője, Abigail is. 
És ha MÉG SINCS, AKKOR IS olyan, mintha ott len-
ne. Múltkor áthívtam Rowley-t, hogy aludjon nálunk, 
és így bandázhassunk egy kicsit, de úgy kábé két 
óra után lemondtam arról, hogy jó legyen az este.

EZ 
GYEREKES!

NEM, TE VAGY  
AZ ÉDIBB!  
HI HI HI!

KÓLA
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És ha egy légtérben vannak, MÉG ROSSZABB  
a helyzet. Mióta járnak, Rowley-nak mintha már 
saját VÉLEMÉNYE sem lenne. 

Azt reméltem, hogy mostanra már vége lesz en-
nek az egésznek, de jelenleg nem úgy néz ki, mint-
ha egyhamar számíthatnék erre.
 

HÁT, MINKET 
NEM NAGYON 
NYŰGÖZÖTT 

LE!

BOLDOG KILENC-
ÉS-FÉL-NAPOS 
ÉVFORDULÓT!

NA, HOGY 
TETSZETT AZ AZ 

ÚJ FILM?
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Pedig szerintem MÁR AZ IS túlzás, ami most van. 
Rowley-n megváltozott pár apróság, például a haja 
meg a ruhája. És a NYAKAMAT RÁ, hogy ezek 
mögött Abigail áll.

Pedig Rowley legjobb barátja ÉN vagyok már évek 
óta, vagyis ha bárkinek joga van megváltoztatni 
őt, akkor az ÉN vagyok. 

Csak azt nem értem, hogy lehetek egyik pillanat-
ban még a legjobb barátja, a másikban meg a kis-
padra küldve. Merthogy pontosan ez történt itt.

Télen én és Rowley bepakoltunk pár hógolyót a 
fagyasztónkba, hogy hócsatázhassunk velük mele-
gebb időben is.
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Na, hát tegnap végre-valahára jó idő lett, de ami-
kor átmentem Rowley-ékhoz, ő úgy csinált, mint 
aki nem akar lealacsonyodni hozzám.

Én őszintén mondhatom, hogy kedves vagyok 
Abigaillel, Ő viszont nem kedvel ENGEM. Azóta 
próbál szétválasztani minket Rowley-val, amióta 
összejöttek.

ELNÉZÉST, DE  
MI ÉPP NEM 
ÉRÜNK RÁ!

SUTTY

JÉGKRÉMBORSÓ
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De akárhányszor felhozom ezt a témát Rowley-
nak, mindig ugyanazt a választ kapom.

Bárcsak jól helyrerakhatnám Rowley-t, de NEM 
tehetem, mert rajta áll vagy bukik ez a félévem  
a suliban.

Mr. Blakely lett az angoltanárom, akinél minden 
beadandót dőlt betűkkel kell írni. De nekem nagyon 
megfájdul a kezem, ha sokáig dőlttel kell írnom, 
úgyhogy inkább fizetek Rowley-nak egy mogyivajas 
kekszet minden oldalért, amit átmásol nekem. 

FÉLTÉKENY VAGY! 
FÉLTÉKENY VAGY!
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És ha most hirtelen a SAjÁT kézírásomra  
váltok, az új házijaim nem úgy néznek majd  
ki, mint a régiek, és Mr. Blakely rájön a  
turpisságra.

Szóval marad Rowley, hacsak nem találok valakit, 
aki pont ugyanúgy ír, mint ő, és a mogyivajas kek-
szet is szereti.

De a legnagyobb szívás az Abigail-ügy kapcsán 
nem az angolházi, hanem az út a suliig. Én és 
Rowley eddig mindig együtt mentünk, de most 
Rowley Abigailék felé indul, és VELE megy a  
suliba.
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Ez TÖBB okból is problémás. Először is, mi úgy 
egyeztünk meg, hogy nálunk Rowley feladata, hogy 
előremenjen, és ellenőrizze, nincs-e kutyakaki a 
járdán. És ez a felállás már többször is életmen-
tőnek bizonyult a szempontomból.

Van egy kutya, aki eléggé rühell minket, ezért  
nagyon kell figyelnünk, valahányszor elmegyünk  
előtte. Egy Rafkó nevű, igazán vérengzős rottwei-
lerről van szó, aki régebben mindig kiszökött a 
kertjükből, és üldözött minket.

KÉPRE
GÉNY

VIISÍÍT!
FUH.
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Rafkó gazdája kénytelen volt felszerelni egy 
elektromos kerítést. Így Rafkó most már nem 
eredhet utánunk, mert amint kilép az udvarukból, 
megrázza a nyakörve.

Mikor én és Rowley megtudtuk, hogy Rafkónak 
elektromos nyakörve van, elkezdtünk szórakozni  
a kutyával.

De aztán Rafkó rájött, hogy amíg a NYAKÖRVE 
nem ér át a telekhatáron, addig áramütést sem 
fog kapni.

MIAÚ, 
MIAÚ!

BIP
BIP

BIP

HOPSZ! AZT HISZEM, 
LEEJTETTEM A 
SZENDVICSEM!
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És hogyha Rowley nem deríti fel a terepet, biztos, 
hogy már beleléptem volna Rafkó egyik kis aján-
dékcsomagjába. 

Azért sem örülök, hogy Rowley már nem velem 
jön, mert így a suliév vége felé a tanárok elkezd-
tek elég sok házit adni.

Vagyis mindennap haza kell vinnem szinte az ösz-
szes könyvemet.

Ám az én testem nem nehéz súlyok cipelésére 
termett. Rowley viszont született málhás jószág, 
vagyis NEKI ez nem jelent gondot.

RIADÓ! 
RIADÓ!
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Sajnos Rowley Abigailnek is szívesen segít cipe-
kedni, szóval lehet, hogy a lány csak azért jött 
össze vele, hogy KIHASZNÁLHASSA őt.

És mint Rowley jó barátja, ezt nagyon csúnya do-
lognak tartom.

LIHEG
LIHEG

LIHEG
LIHEG
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Kedd
Sikerült találnom egy remek megoldást a tan-
könyvnehézségemre. Ma reggel kölcsönvettem azt 
a gurulós bőröndöt, amivel apu utazni szokott, és 
így gyerekjáték lett a könyvhurcolászás.

Ráadásul elég gyorsan be is értem, bár ez részben 
azért volt, mert egy kicsit rákapcsoltam, mikor 
Mr. Sandoval háza elé értem.

Havazás előtt Mr. Sandoval mindig rudakat szúr a 
földbe a felhajtója két oldala mentén, hogy a hó-
kotrós fickó tudja, merre van a beton.

Legutóbb, mikor havazott, én és Rowley kihúztuk 
a rudakat Mr. Sandoval kertjéből, és elkezdtünk 
bohóckodni velük.
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De azt hiszem, utána nem jó helyre szúrhattuk 
vissza őket, mert amikor a hókotrós arc befutott, 
kábé három méterrel elnézte a felhajtót.

KARD KI,
KARD!

GYÁÁÁÁ!

KLINK

VRUMM



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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Mr. Sandoval azóta is arra vár, hogy én meg 
Rowley arra tévedjünk, és ő jól lehordhasson  
minket. De én erre még nem állok készen. FŐLEG 
nem egyedül. 

Amúgy NEM Mr. Sandoval az egyetlen veszélyfor-
rás a házunk és a suli között.

Amióta feltúrták a nagyiék utcáját, a hazafelé 
úton kitérőt kell tennünk. És így pont amellett az 
erdő mellett kell elmennünk, amelyikben a Mingo 
fiúk bandáznak.




