Régen minden jobb volt.
Vagy mégsem?
Greg Heffley is ezt a kérdést
teszi fel magának, amikor
a városa úgy dönt, egy időre
hanyagolja az elektromosságot.
Csakhogy a modern világnak
igenis vannak szépségei,
a régimódi életet pedig
nagyon nem Gregnek találták ki.
A feszültség egyre csak nő
a Heffley-házban és azon kívül is: Greg vajon át tudja ezt vészelni?
Vagy a „régi szép idők” leiskolázzák szegényt?

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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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
Egy ropi naplója: Pechszéria
Egy ropi naplója: A nagy kiruccanás
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Jeff Kinney

Első kiadás
Könyvmolyképző Kiadó, 2015
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APUNAK
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SZEPTEMBER
Szombat
A felnőttek folyton a „régi szép idők”-ről áradoznak, meg arról, hogy régen minden mennyivel jobb
volt.
De szerintem igazából csak irigykednek, mert az
ÉN generációmnak már van egy csomó frankó kütyüje, ami NEKIK még nem volt.
Egy dolog fix: mikor nekem lesznek gyerekeim, én
pont ugyanúgy fogok viselkedni velük, mint a szüleim VELEM.
AZ ÉN KOROMBAN
MÉG A LÁBAINKAT
HASZNÁLTUK
SÉTÁLÁSRA!

JÓ,
HALLOTTUK,
PAPUS!

SiR
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Anyu folyton azzal jön, hogy az Ő kiskorában mindenki ismert mindenkit a városban, és hogy ez
nagyon szuper volt, mert olyanok voltak, mint
egy nagy család.
SZERINTEM viszont ez nem igazán hangzik szuperül. Nekem kell a privát szféra, nem akarom,
hogy mindenki mindent tudjon rólam.
HOGY S MINT,
SZOMSZÉD?

Anyu szerint az a nagy gond a mai világgal, hogy
csak a képernyőt bámuljuk egyfolytában, és nem
ismerjük meg igazán az embertársainkat.
Nekem erről egész más a véleményem.
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Szerintem egy kis távolságtartás kifejezetten
HASZNOS.
A LEVELEID
ÁTHULLOTTAK
HOZZÁM.
LOL
NYOM
N Y IM
NYOM

NYIM

I T I N YI M
NY OM

Nemrég anyu petíciót indított, amiben arra szólítja fel az embereket, hogy negyvennyolc órára hanyagolják kicsit a telóikat meg minden
ketyeréjüket.

A KIKAPCSOLÁS
KIKAPCSOLÓDÁS!
Agyunkra ment az elektronika! Tegyük félre
a kütyüinket egy hétvégére, és ismerjük meg
közelebbről egymást! Kire számíthatunk?
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Száz aláírásra lenne szüksége ahhoz, hogy előterjeszthesse a városházán a petíciót, de csak nem
akarnak gyűlni a nevek.
Én remélem, hogy mielőbb letesz az egészről,
mert mi, többiek már kezdjük unni, hogy folyton
el kell játszanunk, hogy nem ismerjük.

A

KORP

AUTÓK
O
NY

M

NYOM
NY OM

Nem is nagyon értem, miért hiszi anyu, hogy jó
ötlet VISSZALÉPNI az időben. Ha jól képzelem,
a régi idők nem lehettek túl felhőtlenek.
Gondolj csak bele: a fekete-fehér fotókon sosem
mosolyog SENKI.
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ITT
REPÜL A…
SÍP
SÍP

Az emberek régen sokkal KEMÉNYEBBEK voltak,
mint manapság.
De aztán TOVÁBBFEJLŐDTÜNK, és most már
szükségünk van elektromos fogkefékre, plázákra
meg csavaros fagyira a túléléshez.

B LÍ P
B LÚP
B LÖRP
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Az őseink valószínűleg a fejüket fognák, ha látnák, mi lett belőlünk. De a légkondi feltalálása
után már nem volt megállás a lejtőn.

Hozzászoktunk a jó élethez. Lassan már a lábunkat sem kell kitennünk a házból, ha nem akarjuk.
ELKÉSZÜLT A
HAMBURGERE.

DIREKT SZÓLTAM,
HOGY NEM
KELL MAJONÉZ!

B ZZ Z
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Ha ez így megy tovább, ezer év múlva szerintem
már GERINCÜNK sem lesz!
SIK

LI
K

Sokan azt hajtogatják, hogy tiszta PUHÁNYOK
lettünk ettől a sok ketyerétől. Csakhogy szerintem ez nem feltétlenül ROSSZ.
A világ TELE VAN mindenféle cuccal, amitől frankóbb az élet. Itt van például a popsitörlő. Az emberek évszázadokon keresztül sima vécépapírral
törölték a babák fenekét, mígnem egyszer csak
egy zseni előállt egy korszakalkotó ötlettel.

Üd e jó
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Egész elképesztő, mennyit kellett várni erre a találmányra! Komolyan hihetetlennek tartom, hogy a
villanykörte feltalálójának pölö eszébe sem jutott
a popsitörlő!

És ki tudja, miféle őrületes találmányokat fognak
MÉG feltalálni, hogy szebbé tegyék az életünket!
Egy biztos: amint feltalálják őket, én azonnal venni fogok belőlük.
Viszont ha anyun múlna a dolog, egy számítógépek,
mobiltelók és popsitörlők nélküli világban élnénk.
Én viszont bele sem akarok gondolni, milyen lehet
egy popsitörlő nélküli világ.
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Vasárnap
Apa azt mesélte, hogy amikor Ő volt fiatal, nyáron
a gyerekek egész addig kint játszottak, amíg este
haza nem hívták őket vacsorázni.
IN G
NGAL
CSI CSING
NG
CSI

SIKÍT
C
SPRIC
C
SPRIC
C
C
I
SPR

Hát az ÉN idei nyaram ezzel pontosan ELLENTÉTESEN telt.
Július-augusztusban filmtáborban voltam, ahol
napi nyolc órában filmeket néztem egy légkondis
teremben.
Alapból azért jelentkeztem a filmtáborba, mert
azt hittem, olyanok lesznek ott, mint ÉN, akiket
KOMOLYAN érdekelnek a filmek.
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De aztán kisült, hogy a tábor igazából csak arra
van, hogy a szülőknek legyen hová olcsón lepaszszolniuk a gyerekeiket egy kis időre.

PSSSSZT!

N YA M
NY AM

Megvolt a hátulütője is annak, hogy ilyen sok időt
töltöttem egy sötét szobában: a nap végén a szememnek fél óráig kellett szoknia a napfényt.

KIJÁRAT
P ISL
P ISL

16

Ropi10_v06_vegleges.indd 16

2015.10.16. 8:53:09

Még egy oka volt annak, hogy feliratkoztam a táborba: ki akartam szabadulni a HÁZUNKBÓL. Mióta van egy malacunk, nem olyan muri otthon az
élet. Főleg nem VACSORAIDŐBEN.
NYELDEKEL
CSÁMCS
SZLÖRCS
HAMM

Szerintem amúgy SZÖRNYŰ ötlet hagyni, hogy a
disznó az asztalnál egyen. Már amúgy is azt hiszi,
hogy ő egy ember, így meg még a végén azt fogja
hinni, hogy egyenrangú is velünk.
Mikor hozzánk került a malac, anya úgy döntött,
tanít neki pár trükköt. Ezért aztán elkezdte sütivel jutalmazni, amikor a hátsó lábára állt.

ÜGYI!
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Csakhogy aztán a malac JÁRNI is megtanult, és
azóta nem is ereszkedett többé négy lábra. A kisöcsém, Manny, pedig még tovább rontott a szitun
azzal, hogy ráadott egy nadrágot a disznóra. Így
most olyan, mintha egy rajzfilmfigurával élnénk

MB
SÁ

CS

Á

M
B

C

egy fedél alatt.

Miután a malac megtanult két lábon járni, úgy
döntött, már nem méltó hozzá az, hogy pórázra
kötve sétáltassuk.

LEGYINT

Anya aggódni kezdett, hogy ha a malac el találna szaladni, sosem találnánk meg újra, ezért vett
neki egy nyomkövető-chipes nyakörvet.
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De akárhányszor ráadta a nyakörvet, a malac öt
perc alatt mindig lehámozta magáról. Ne is kérdezd, hogyan, mikor a malacoknak még HÜVELYKUJJUK sincs!

DO B

Így aztán a malac most kénye-kedve szerint járkálhat bármerre, nekünk meg LÖVÉSÜNK SINCS,
merre kószál. És az a leggázabb, hogy nekem van
takarodóm, a disznónak meg NINCS.
TIK
TIK
TIK
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Szerintem NAGYON rossz ötlet ilyen különleges
bánásmódban részesíteni a malacot. Egy nap majd
disznók fogják uralni a bolygót, és az én családom
hibája lesz, hogy így alakultak a dolgok!
Nem nagyon izgatna a disznó, ha nem kavarna bele
az ÉN életembe is. De a suli első napján pölö miatta késtem el, mert befoglalta a fürdőt.

SIESS
MÁR!
KOPP
KOPP
KOPP

A disznó miatt idén egészen VÁRTAM már, hogy
kezdődjön a suli. De mikor aztán elkezdődött, rá
kellett jönnöm, hogy ugyanaz a lejárt lemez, mint
eddig.
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Tök őszintén szólva, olyan, mintha már EZER ÉVE
általánosba járnék.

FVUSS

RÁZ RÁZ
RÁZ

P
GLO

NG

TVE

Y

PLOTT

TÖRÖL

Kellett valami újdonság, különben beleőrültem
volna. Így aztán az első héten feliratkoztam
leckementornak.

MENTORKODJ!
SEGÍ T S EGY A LSÓ S
DI ÁKNAK M EGÍ R NI
A LEC K ÉJ ÉT !

LEGY ÉL
TE IS
LECK EM ENT O R!
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Igazából azért iratkoztam fel, hogy ne kelljen
bejárnom a harmadik órámra, ami ének, Mrs.
Grazianóval.
Mrs. Graziano olyan régóta zenetanár már, hogy
még APUT is ő tanította, amikor ennyi idős volt,
mint én. És azt hiszem, egy kicsit kikezdi az ember idegeit, ha harminc éven át azt hallgatja, hogyan kornyikálnak a kisiskolások.

T
FV

U

VÍ

ÍP!

NEM, NEM,
Í
FV

ÍP!

T VA R

NEM!

TY

R
P!

!
TVÚ
ÚP

!

FLARB!

Múlt héten találkoztam a leckementoráltammal,
Frew-val. Fogalmam sincs, minek kell neki segítség, mikor tudományos szaklapokat meg egyetemi
tankönyveket olvasgat SZÓRAKOZÁSBÓL!
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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!

FREW

Amikor először találkoztunk, Frew megmutatta
a háziját. Színezős feladatok voltak, meg egy szókereső. Azt mondta, nincs szüksége a segítségemre, aztán pedig elkérte az ÉN házimat!
LEGALÁBB egyórányi matekházim volt, plusz egy
föcileckém, ami úgy MÉG KÉT órámba került volna – Frew viszont kábé negyedóra alatt letudta az
egészet.
RMÖL
KÖ
RMÖL
Ö
K
RMÖL
Ö
K

És nemcsak gyorsan dolgozott, de JÓL is. Másnap leadtam a házijaimat, és amikor visszakaptam
őket kijavítva, hibátlanok voltak!
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