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DECEMBER
Hétfő
Én kiskorom óta gazdag és híres akarok lenni, de 
mostanában kicsit elbizonytalanodtam, hogy a pénz 
meg a hírnév tényleg megéri-e a sok vesződést.

Biztos menő dolog celebnek lenni, mert tök jó le-
het, ha mindenhol a kedvedben akarnak járni, és 
plakátokon láthatod viszont a nevedet.

De nem lehet folyton a fi gyelem középpontjában 
élni, fi x, hogy az gyorsan az ember idegeire tud 
menni.
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Lábgomba-Lábgomba-
kezeléskezelés

VÁRÓ-VÁRÓ-
TEREMTEREM

Aki híres, az folyamatosan híres. És nem lehet jó, 
ha folyton autogramokért meg selfi e-kért nyag-
gatják az embert.

Celebként még a magánügyeidet sem intézhetnéd 
békében, mert valaki úgyis megtudná és kitenné 
a netre.
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VÉGE!
KotnyélKotnyél

TRISHA 
DOBTA 
GREGET

KATASZTROFÁLIS 

PLASZTIKAI 

MŰTÉTEK

A fika 
miatt?

EXTRA!

Az ott 
  takony?

HOZZÁSZÓLÁSOK
@mixmax98823
Undorító!

@bethaneeZs
A lábgomba vagy 
a takony?

@trizzy72harris
LOL

@trizzy72harris
Épp a lábgombáját kezeltette 
ma délután…

És az is biztos, hogy pont akkor készítene 
rólad képet, amikor nem a legvonzóbb oldala-
dat mutatod. 

Plusz mindenki mindig mindent tudni akarna a ma-
gánjellegű kapcsolataidról, ami szintén nem lehet 
túl kellemes.
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Heti PLETYI
Greg Anyukája Kitálal!

„Régen 

megette a 

fülzsírját!”

EXTRA: Végre megszólal Manny is!

Ha már kapcsolatoknál tartunk, celebként sosem 
tudhatnád, KIBEN bízhatsz meg. Mert még a hoz-
zád legközelebb állók is örömmel kiteregetnék a 
szennyesedet, ha elég pénzt kapnak érte.

Azoknak a celebeknek a LEGGÁZABB, akik kisgye-
rekként lettek sztárok, mert miután felnőnek és 
eltűnnek szem elől, nekik meg kell tanulniuk átlag-
emberként élni.
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MONDD AZT, MONDD AZT, 
HOGY „JESSZUM HOGY „JESSZUM 

PEPI”! NA!PEPI”! NA!
AZ NEM IS AZ AZ NEM IS AZ 
ÉNÉN SZÖVEGEM! SZÖVEGEM!

CELEBEK: MI LETT VELÜK?

AKKOR MOST

Közterület-
fenntartó

És hát gondolom, nem lehet túl nagy buli EGYKO-
RI hírességnek lenni.

Az emberek még felnőttként is fel szokták ismer-
ni a volt gyereksztárokat. Én viszont szeretnék 
majd úgy elmenni étterembe a családommal, hogy 
közben nem zaklatnak a rajongók.
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ÁHHH!ÁHHH!

Félre ne érts, tök jó lenne villában élni meg drá-
ga kocsikat vezetni meg élvezni a hírnév egyéb 
előnyeit! Én csak az árnyoldalakat szeretném 
megúszni.

Ezért lenne szuper egy híres ember BARÁTJÁ-
NAK lenni. Akkor aztán csak a hírnév napos olda-
lából jutna az embernek!

A hírességek folyton utazgatnak meg luxusnyara-
lásokra járnak. Én úgy érzem, könnyen hozzá tud-
nék szokni ehhez az élethez, főleg ha nem nekem 
kéne fi zetnem.
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MAGA SZERINT EZ EGY MAGA SZERINT EZ EGY 
FÉLIG ÁTSÜLT STEAK?FÉLIG ÁTSÜLT STEAK?

„Alig ad 

borravalót!”

Heti PLETYI
Greg Heffley Kitálal!

JACHTRA TELIK, 

JATTRA NEM?

Rowley Jefferson

Ha van egy nálad gazdagabb barátod, úgyis mindig 
ő állja a cechet.

És ha véletlenül összevesznél a híres haveroddal, 
az sem a világvége. Sokan vannak ugyanis, akik jó 
pénzt fi zetnek a szaftos pletykákért.
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AZ EMBERI AZ EMBERI 
ÁGYÚGOLYÓÁGYÚGOLYÓ

Az az egy baj a tervemmel, hogy egyetlen have-
rom sincs, akiről el tudnám képzelni, hogy híres 
lesz. Hiába próbáltam rávenni Rowley barátomat, 
hogy kezdjen végre valamit magával, mintha a fal-
nak beszélnék.

Így aztán arra jutottam, hogy nem rossz, ha az 
ember barátja híres, de még jobb, ha az egyik 
ROKONA az. Az fi x, hogy SOKKAL menőbb kará-
csonyi ajándékokra számíthat az ember, ha van 
egy gazdag tagja is a családnak.

A bátyám, Rodrick amúgy pont híres zenész sze-
retne lenni.
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A CSOKIS TEHÉN A CSOKIS TEHÉN 
LEVADÁSZ, LEVADÁSZ, 

AKÁRMERRE VAGY!AKÁRMERRE VAGY!

De nem tudom, mennyi esélye van úgy befutni, 
hogy a bandája neve Tele Pölu.

A nevükön túl is áll még pár akadály a Tele Pölu 
előtt. Az első például az, hogy még mindig a mi pin-
cénkben próbálnak, anyáék legnagyobb bánatára.
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Aztán ott van az is, hogy a Tele Pölu már több 
mint egy éve nem koncertezett sehol sem. Plusz 
csak egy bandatag van, aki már nem gimis, a 
frontember, Bill. De ő meg harmincöt éves, és a 
nagymamája alagsorában él.

Mindennek ellenére, Rodrick szentül hiszi, hogy 
a Tele Pölu még befuthat. És már terve is van rá, 
hogy hogyan.

Van egy Bandák Csatája nevű verseny, amit min-
den évben megrendeznek, és Rodrick szerint, ha 
eleget gyakorol a Tele Pölu, akár meg is NYER-
HETIK.
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EB
U
R
A FAFAKÓ

Rodrick kedvenc bandája, a Metálcsivava is nyert 
a versenyen a karrierjük elején.

Én nem igazán szeretem az ilyen zenét, a 
Metálcsivaváról is csak azért hallottam, mert 
Rodrick szobája tele van ragasztva a posztereikkel.
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SEBASTIAN SLEEVES, 
SEBASTIAN SLEEVES, 

METÁLCSIVAVA: 
METÁLCSIVAVA: 

A BANDA, AMI EBEN GUBÁT KERES

A BANDA, AMI EBEN GUBÁT KERES

HAVI HAVI METÁLMETÁL

KUTYA
KUTYA

UGAT?UGAT?

Hogyan mérgezi meg 
Hogyan mérgezi meg 

a heavy metal a fiatalokat

a heavy metal a fiatalokat

AGGÓDÓ SZÜLŐK 
AGGÓDÓ SZÜLŐK 

LAPJALAPJA

V ESZETT ÜGY ?
V ESZETT ÜGY ?

DOBOSDOBOS DOBERMAN  DOBERMAN 
BÓLBÓL 

– EGY HARAPÁS– EGY HARAPÁS

Rodrick szerint a Bandák Csatája miatt lett is-
mert a Metálcsivava. Miután nyertek, minden ma-
gazin címlapján ők voltak.



A Metálcsivava még azelőtt feloszlott, hogy 
Rodrick láthatta volna őket élőben, így amit tud 
róluk, azt mind magazincikkekből és régi koncert-
felvételekből tudja. Billt viszont tízéves korában 
elvitte a nagymamája a Metálcsivava utolsó turné-
jának egyik koncertjére. A fi ckó pedig folyamato-
san ezzel menőzik Rodricknak.

Sőt, Bill néha még mindig fel szokta venni azt a 
pólót, amit azon a koncerten kapott, pedig már 
NAGYON nem kéne.



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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Lövésem sincs, hogy a Tele Pölunak van-e valós 
esélye megnyerni ezt a versenyt.

De ha Rodrick bandájából valahogy mégis világhí-
res zenekar lesz, akkor ÉN leszek az, aki megírja 
a történetüket. Ha már úgyis muszáj végigszen-
vednem a Tele Pölu próbáit, akár meg is szedhet-
ném magam belőlük.

A Világ Legundorítóbb 

A Világ Legundorítóbb 

Bandájának Színigaz Története

Bandájának Színigaz Története

írta írta 
Greg HeffleyGreg Heffley




