Egy kirándulás a családdal jó móka
– kivéve, persze, ha az a család
Heffley-éké! Az utazás ígéretesen
indul, de aztán hamar beüt a balhé.
Benzinkúti mosdók, megkergült
sirályok, egy kis koccanás, meg
egy elszabadult malac – Greg
Heffley frankóbb nyári szünetet is
el tudna képzelni ennél. De még a
legcudarabb kirándulásból is válhat
kaland – ezt a kalandot pedig nem
fogják egyhamar elfelejteni sem
Heffley-ék, sem az olvasók!

AZ OLVASÓK KEDVENCE AZ EGY ROPI NAPLÓJA-SOROZAT:

„A könyvvilágban
Kinney egy szupersztár!”
– NPR, Backseat Book Club

.”
„Egy ropi világuralomra tör
– Time magazin

„A valaha volt egyik legsikeresebb
gyerekkönyvsorozat.”
– Washington Post

„Telitalálat a motiválatlan olvasóknak,
és mindenkinek, aki csak szeretne
nevetni egy jót.”
– School Library Journal
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PRANAVNAK
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JÚNIUS
Péntek
Ha van valami, amit megtanultam gyermekéveim
alatt, hát az, hogy NULLA beleszólásod van a saját
életedbe.
Miután véget ért a suli, végre nem kellett sehová
eljárnom, vagy akármit is csinálnom. A légkondi
szuperált, a távkapcsolóban volt elem, vagyis minden adott volt egy nyugis kis nyári szünethez.
Ám akkor derült égből lesújtott EZ:
NYOMÁS PAKOLNI!
KIRÁNDULUNK
EGYET!
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Anya NEM most először dobott minket figyelmeztetés nélkül a mély vízbe. Tavaly a nyár első napján
bejelentette, hogy meg fogjuk látogatni Loretta
nénit az idősek otthonában, ahol él.
Hát én nem éppen így akartam elkezdeni a nyaramat. Egyszer, amikor Loretta néninél jártunk,
a szobatársa átkarolt, és addig nem eresztett,
amíg egy ápoló le nem szerelte egy csokis
sütivel.

ESEMÉNYEK

S Z E MÉ LY Z E T I

Aztán kisült, hogy anya csak falból mondta, hogy
az idősek otthonába megyünk. Másnap reggelinél
bejelentette, hová megyünk IGAZÁBÓL.
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DISNEY
WORLDBE
MEGYÜNK!

Én és a bátyám, Rodrick, ennek nagyon megörültünk, mert már a gondolattól is irtóztunk, hogy
gerinctornával kell töltenünk a nyarunk első hetét
egy öregek otthonában.
De amikor az öcsém, Manny meghallotta, hogy változott az útiterv, TOTÁL kiakadt. Anya annyit fényezte neki a Loretta nénis utat, hogy Manny már
tökre el AKART menni.
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Így aztán végül ELHALASZTOTTUK a Disney
world-ös tervet, hogy előbb elmehessünk Loretta
nénihez. Az ember azt hinné, ezek után anyának
eszébe sem jutna újabb meglepetésutat szervezni.

HUS S

Én PONTOSAN tudom, honnan jött ez a kirándulós
ötlet, ugyanis a „Csodacsalád” magazin legújabb
számát épp ma hozta a postás.
Ha tippelnem kéne, azt mondanám, anya úgy kábé
a családi programjaink 90%-ához abból a lapból
veszi az ötletet. És amikor megláttam a legfrissebb számot, rögtön tudtam, hogy be fog tőle indulni az anyám.
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CSODACSALÁD
ÚTRA FEL!

TELE TUTI ÚTI TIPPEKKEL!
Végiglapoztam már pár Csodacsaládot, és be kell,
hogy valljam, a képeken tényleg mindig minden
elég királynak néz ki.

Újra itt a nyár, úgyhogy ideje
beizzítani a grillt és megtölteni
a hűtőládát üdítőkkel! Ne csak
a nap süssön: csapjanak Önök is
egy igazi grillpartit! Az alábbi
tanácsok garantálják, hogy az
élmény felejthetetlen legyen az
egész családnak!

P US ZIT A
S ÉF NE K!
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De a mi családunkkal valami gond lehet, mert
nálunk soha semmi nem sikerül olyan jól, mint
a képeken.

PLA

CCS

BZZ Z

B ZZ

Z

De anya csak nem adja fel. Azt mondta, hogy ez
a kirándulás állati lesz, meg hogy a hosszú autókázás alatt jól „összehangolódhat” az egész
család.

Próbáltam rávenni, hogy csináljunk inkább valami
NORMÁLISAT, pölö menjünk el egy élményfürdőbe egy napra, de anya erről hallani sem akart.
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Azt mondta, épp az a kirándulás lényege, hogy
olyasmit csináljunk, amit még sosem, és hogy „hiteles” élményekkel gazdagodjunk.
Gondoltam, anya azért apát csak beavatta a tervébe, de tévedtem. Amikor ugyanis hazaért a
munkából, ő is ugyanúgy meg volt lepve, mint mi,
gyerekek.

LÁD
ACSA
CSODÚTRA FEL!

Apa azt mondta, hogy most nem igazán tudja otthagyni a munkahelyét, és csak akkor szeretne szabadságot kivenni, ha NAGYON muszáj. De anya
erre azt felelte, hogy a családnál semmi sem fontosabb.
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Erre aztán apa azt mondta, hogy úgy tervezte,
a hétvégén kiviszi a vízre a csónakját, de akkor
nem tudja, ha elutazunk.
Anya és apa alapjáraton elég jól kijönnek egymással, de van egy téma, amitől garantáltan egymás
torkának ugranak: apa csónakja.
Pár éve anya elküldte apát tejért, de ő útközben
kiszúrt egy eladó hajót valakinek a kertjében. És
mielőtt észbe kaptunk volna, a csónak már a mi
udvarunkban állt.

Anya nagyon pipa volt apára, amiért ezt nem beszélte meg vele, mert csónaktulajnak lenni nem
kevés meló.
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De apa azt mondta, ő mindig is akart egy hajót,
és hogy ezentúl minden hétvégét a vízen tölthet
majd az egész család.

Apa végül megtarthatta a csónakot, és ennek nagyon örült is. De aztán hamar beütött a krach.
Pár nap múlva bekopogott hozzánk pár arc a környék lakótestületéből.
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Azt mondták, a mi környékünkön tilos a ház előtt
parkolni hajóval, így aztán apának a hátsó udvarba
kellett vinnie a csónakot.

A csónak az egész nyarat ott töltötte, mert
apának túl sok dolga volt ahhoz, hogy foglalkozzon vele. Aztán ősszel apa egyik kollégája szólt,
hogy télre FAGYBIZTOSSÁ kell ám tenni egy
hajót.
Apa megtudta, hogy többe kerülne téliesíteni a
csónakot, mint amennyiért vette, szóval úgy döntött, inkább kockáztat. Ez hiba volt, ugyanis két
hét múlva, amikor a hőmérséklet fagypont alá
esett, elkezdett berepedni a hajótest.
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Amikor leesett az első hó, apa betolta a csónakot a
terasz alá, és egész télre ott is hagyta. Tavasszal
anya elkezdett mindenféle limlomot tárolni benne.

A rá következő nyáron apa elhatározta, hogy
rendbe szedi a csónakot.
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De amikor ki akarta húzni a terasz alól, kisült, hogy
a régi mosógépünkbe beköltözött egy mosómedvecsalád.

SZ!
SZIS

JÁÁÁÁJ!!!

Apa hívni akart egy kártevőirtót, hogy tüntesse el
a mosómedvéket, de amikor meghallotta, hogy AZ
mennyibe kerülne, úgy döntött, inkább maga veszi
kézbe a dolgokat.
Addigra azonban Manny is értesült arról, hogy bébi mosómedvék élnek a mosógépben, így anya közbelépett.
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KÚÚ!

A csónak azóta is ott dekkol. Egy ideje viszont
már nem hallok kaparászást a terasz alól, szóval
szerintem a mosómedvék már kiköltözhettek.
Ma anya azt mondta apának, hogy ott lesz még
a nyár összes többi napja arra, hogy kivigye
a vízre a hajóját, apa pedig ez után feladta a
hadakozást.
Anya bejelentette, hogy másnap kora reggel indulunk, úgyhogy ideje elkezdenünk pakolni. Mondta,
hogy mindenki csak a „legszükségesebbeket” hozza, különben nem férünk majd be a furgonba.
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De mire minden cuccunkat kihordtuk a felhajtóra,
egyértelművé vált, hogy lesz egy kis gond a bepakolással.

ELS

ŐSE

GÉL

Y

Anya elkezdte két halomba szortírozni a holmikat:
ami tényleg kell, és ami nem. Rodrick eléggé le volt
törve, amikor egy-két „létfontosságú” cuccának
búcsút kellett mondania.
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Anya miatt pár apróságot nekem is otthon kellett
hagynom, ami elég nevetséges volt, figyelembe
véve, hogy Manny műanyag bilije meg befért.

ELS

ŐSE

Valahányszor tizenöt percnél hosszabb útra megyünk, anya hozza Manny bilijét is, „hátha kell”.
Én meg mindig tök kényelmetlenül érzem magam,
amikor Manny használja is.

MIHÁÁÁLY!

Anya megtiltotta nekem meg Rodricknak, hogy vigyük az elektromos ketyeréinket, pedig azok alig
foglalnak helyet.
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GÉL

Y

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!

2014.11.22.-i állapot

Rendeld meg most a kiadónál!
Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.
Imádom a jó könyveket. Kérem máris!

Mindig azt hajtogatja, hogy a mai gyerekek azért
nem tudnak barátkozni, mert folyton valaminek a
képernyőjét bámulják.
Én viszont amondó vagyok: ha nekem lesznek gyerekeim, azok annyi ketyerével játszhatnak majd,
amennyivel csak akarnak. Szerintem a boldog család titka a sok modern kütyü.
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Hiába szanált ki minden felesleges cuccot a felhajtóról anya, még ÍGY IS túl sok minden maradt
ahhoz, hogy jól elférjünk a furgonban.
Felvetettem, hogy béreljünk egy olyan óriási lakóautót, mert abban mindenünk elférne, sőt még maradna is hely.
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