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JEFF KINNEY EGYÉB KÖNYVEI:
Egy ropi naplója
Egy ropi naplója 2. – Rodrick, a király
Egy ropi naplója 3. – Az utolsó szalmaszál
Egy ropi naplója 4. – Kutya egy idő
Egy ropi naplója 5. – A rideg való
Egy ropi naplója 6. – Négy fal között
Egy ropi naplója 7. – A harmadik kerék
Egy ropi naplója 8. – Pechszéria
Egy ropi naplója 9. – A nagy kiruccanás
Egy ropi naplója 10. – Régi szép idők
Egy ropi naplója 11. – Dupla para
Egy ropi naplója 12. – Lépjünk le!
Csináld magad Ropi-napló
Egy ropi filmes naplója
Egy ropi filmes naplója – A következő fejezet
Egy ropi naptára
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Jeff Kinney

Első kiadás
Könyvmolyképző Kiadó, 2018
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DEBNEK
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JANUÁR
Hétfő
Ma olyan szép idő volt, hogy a környéken mindenki kint töltötte a napot a szabadban. Pontosabban
mindenki, csak ÉN nem. Kicsit nehéz úgy ráhangolódni a nyári melegre, hogy TÉL KÖZEPE van.

A legtöbben csak annyit mondanak, „kerge az idő”,
de nekem ez nem elég magyarázat. Lehet, hogy ez
régi vágású gondolat, de szerintem nyáron legyen
meleg, télen meg HIDEG.
Én azt hallottam, hogy az egész BOLYGÓ melegszik, és hogy ez az emberek miatt van. Engem ugyan
ne hibáztasson senki, én csak nemrég jöttem!
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Ha a világ TÉNYLEG melegszik, akkor azért remélem, komótosan teszi. Mert ha ilyen ütemben haladnak a dolgok, a gimibe már teveháton fogok járni!

Azt is mondják, hogy a sarkvidéken olvad a jég,
és emiatt emelkedik a tengerszint, ezért aztán
megpróbáltam rávenni anyáékat, hogy költözzünk
át egy magasabban lévő házba. A melegedés
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ellenére őket hidegen hagyta a terv.
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Kicsit aggaszt, hogy a családban egyedül engem
zavar ez az egész. Ha nem lépünk valamit, de
GYORSAN, arra jól ráfázhatunk!
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Nemcsak az a gond, hogy emelkedik a vízszint,
hanem az is, hogy azok a sarkvidéki jégtáblák
már több millió évesek, így aztán tele lehetnek
olyasmikkel, amiket jobb lenne NEM kiolvasztani.
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Láttam egy filmet, amiben jégbe fagyott egy
ősember, és amikor több ezer évvel később
kiolvadt, MÉG MINDIG élt. Nem tudom, ilyen
tényleg megtörténhet-e, de ha igen, és vannak
köztünk kiolvadt ősemberek, az egyik takarító
a suliban szerintem az lehet.

SZP

LÖRCS

Ha még egyáltalán meg lehet oldani ezt a
felmelegedés-mizériát, akkor lehet, hogy egy
KORTÁRSAM fogja majd felnőtt korában. Ezért
vagyok én mindig jó fej az OKOS gyerekekkel:
nélkülük nagyon megszívnánk később!

GYÍK!
LÖK
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Akármi lesz is majd a megoldás, az fix, hogy a
nyitja a TECHNOLÓGIA lesz.
A felnőttek mindig azt mondják, hogy a túl sok
kütyü árt a fejlődésnek, de szerintem minél több
van belőlük, annál jobb.
Én például, amint elég gazdag leszek hozzá, egyből
veszek majd egy olyan szupermodern vécét, ami
megtanulja az ember vécézési szokásait.

HELLÓ, GREGORY!
MÁR VÁRTALAK.
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ÜLŐKEFŰTÉS

Vannak, akik szerint egy nap majd a fejünkre nő a
sok kütyü, és a robotok átveszik a VILÁGURALMAT.
Ha ez tényleg így lesz, én egy szempillantás alatt
át fogok állni az ő oldalukra.
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Sőt, már el is kezdtem KÉSZÜLNI a roboturalomra, azzal, hogy hébe-hóba mondok pár kedves szót
a háztartási készülékeinknek.

DE SZUPERÜL
NÉZEL KI!

CSAK NEM
KI LETTÉL
TISZTÍTVA?

Amikor aztán majd kitör a nagy ember-robot háború, kamatostul meg fog térülni a befektetésem.
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A bátyám, Rodrick szerint a jövőben minden embernek robotvégtagjai lesznek, vagyis mindenkiből
KIBORG lesz.
Hát, remélem, hamar eljön ez az idő, mert ha
robotlábam lenne, mindennap egy félórával többet
alhatnék.
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Biztosra úgysem lehet megjósolni, hogy mit hoz
majd a jövő. És ha túl sokat rágódsz rajta, abba
bele lehet ŐRÜLNI!
Még ha meg is oldjuk az összes jelenlegi gondunkat, hamar jön majd valami ÚJ, amire nem vagyunk
felkészülve.
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Azt olvastam, ez történt a DÍNÓKKAL is.
Éldegéltek vidáman pár száz millió évig, aztán
jött egy aszteroida, és bumm, kiirtotta őket.

Az a durva, hogy csótányok már akkor is léteztek,
és ők valahogy TÚLÉLTÉK az egészet. És valószínűleg minket is túl fognak. Én személy szerint
undorítónak találom a csótányokat, de valamit
csak jól csinálnak, ha így kibírnak BÁRMIT.
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Apropó TÚLÉLÉS: én mostanság a sulit próbálom
átvészelni. Az elmúlt pár nap elég húzós volt.
Hiába van hőhullám, a termosztát úgy van beállítva, mintha TÉL lenne. Így aztán egész nap ontja
a meleget a kazán, és így nagyon nehéz odafigyelni
az órákon.

A helyzet az EBÉDLŐBEN a legrosszabb, mert
ott még ablakok sincsenek, így szellőztetni sem
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A hőség úgy kisütötte az agyamat, hogy néhány
házim kicsit kiment a fejemből. Ma egy elég
FONTOS házit felejtettem el: be kellett volna
mutatnom egy országot társadalomismereten.
Még novemberben választhattunk, melyik országról szeretnénk kiselőadást tartani. Én Olaszországot választottam, mert IMÁDOM a pizzát.
Sajnos kiderült, hogy elég sokan akarták Olaszországot, ezért a tanárnő véletlenszerűen sorsolta
ki, ki kapja. Dennis Tracton nyert, ami tökre nem
fair, mert ő laktózérzékeny, és nem is ehet sajtot.

JU H É É!

Az én országom aztán Málta lett, amiről eddig azt
sem tudtam, hogy létezik.
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No, de ez még novemberben volt, nekem pedig
azóta eszembe sem jutott az országismertető,
egész MÁIG. És akkor is csak azért, mert
amikor beértem a suliba, mindenki különféle

IKÓ

népviseletekbe volt öltözve.

Már reggel rájöhettem volna, hogy ország
ismertető nap van, amikor Rowley barátom
becsöngetett hozzánk a suliba menet, és totál
idétlenül volt felöltözve. De ő MINDIG elég
furán viselkedik, úgyhogy fel se tűnt a dolog.
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Az első óra előtt megnéztem Rowley prezentációját, hogy mégis mennyi idő lehet egyet összerakni,
de ez nagyon rossz ötlet volt.
A kinézete alapján RENGETEG melót ölt a
bemutatójába, és az is elég egyértelmű volt,
hogy a szülei is segítettek neki. És ő még JÁRT
IS az országban, amiről beszélnie kellett, vagyis
neki még könnyebb dolga is volt, mint nekem.

A ködös A G I
ELHELYEZKEDÉSE

ÉGHAJLATA

TÖRTÉNELME

PÉNZNEM

KÖZLEKEDÉS

Mondtam Rowley-nak, hogy ha jó fej, akkor cserél
velem országot, de ő elég önző tud lenni, ezért
nemet mondott. Így aztán egyedül kellett volna a
SEMMIBŐL összedobnom egy prezentációt alig
pár óra alatt. Még KARTONOM se volt, amire
írhattam volna.
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Ekkor eszembe jutott, hogy a szekrényemben
kell, hogy legyen egy darab karton. Még
novemberben ugyanis rögtön nekikezdtem az
országismertetőmnek, nehogy elfeledkezzem
róla. Előkerestem, hogy lássam, meddig jutottam
akkor, de elég nagy pofára esés volt a dolog.
A REJTÉLYES

MÁL

Ez a bemutató adta az év végi jegy felét, úgyhogy
muszáj volt tennem valamit. Bepróbálkoztam az
OSZTÁLYTÁRSAIMNÁL, de tőlük csak annyit
sikerült megtudnom, hogy nem ártana okosabb
emberekkel barátkoznom.
HÉ,
TUDJÁTOK,
HOL VAN
MÁLTA?

A FENEKEDBEN NÉZTED?

HE HE
HE!
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A szünetekben is végig a prezentáción dolgoztam.
A könyvtárba nem volt időm elmenni, így elég sokat kellett TIPPELGETNEM. Abban egész biztos
voltam, hogy Málta valahol Oroszország környékén van, de minden más TOTÁLIS TIPP volt.

ELHELYEZKEDÉSE

A REJTÉLYES

MÁLTA
ÉGHAJLATA

OROSZORSZÁG
KÖRNYÉKÉN

KÖZLEKEDÉS

PÉNZNEM

MÁLTA

TUDNIVALÓK
A „MÁLTA”
AZ
MAJDNEM
„MÁLNA”
EGYIK
ELNÖKÜNK
SEM
SZÜLETETT
MÁLTÁN

Miután a szöveges rész megvolt, rátértem a
TÖBBI feladatra.
Mindenkinek a helyi népviseletbe öltözve kellett
bemutatnia az országát, úgyhogy ebéd felé menet
kivettem pár holmit a talált tárgyas dobozból az
igazgatói mellett.
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Szerencsére volt a dobozban pár egész korrekt
holmi, úgyhogy sikerült összehoznom egy tűrhető
jelmezt.

Be kellett mutatnunk az országunk egyik hagyományos ÉTELÉT is. Így aztán ebédnél telepakoltam a
tálcámat mindenfélével, és összedobtam belőlük valamit, amiről hihető volt, hogy egy külföldi ínyencség.
SZELET
HÚS

VIRSLI

SPÁRGA
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A bemutató az utolsó órán volt, a tornateremben.
Miközben raktam ki a prezentációm, egész jónak
éreztem az esélyeimet. Csak annak nem örültem,
hogy a máltai népviselet ilyen fülledt, mert a kazán még mindig teljes gőzzel pörgött.

EZELHELY
KEDÉSE

A REJTÉLYES

MÁLTA
ÉGHAJLATA

ZÁG
ZORS
OROS YÉKÉN
KÖRN

EKEDÉS

KÖZL

PÉNZNEM

ÁLTA

VALÓ
K
MÁLT

A”

AJDN
EM
MÁLN
A”
YIK
NÖKÜ
NK
ETETT
ÁN

A hőséget MÁSOK SEM viselték jól, és kezdett feszült lenni a hangulat. Brazília és Bulgária például úgy
összekaptak azon, kinek mekkora hely jusson az asztalon, hogy egy tanárnak kellett szétszednie őket.
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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!

Volt ott pár alsós, akik azért jöttek, hogy
tanuljanak tőlünk más országokról. Amikor tőlem
akartak kérdezni valamit, úgy tettem, mintha
csak máltaiul beszélnék, és egyből lekoptak.

QUÉ?

HÁNY EMBER
ÉL A TE
ORSZÁGODBAN?

EZELHELY
KEDÉSE

JTÉLYES

LTA
ÉGHAJLATA

ZÁ
ZORS
OROS YÉKÉN
KÖRN

EKEDÉS

ZNEM

KÖZL

MÁLTA

TUDNIVA
LÓK
A „MÁL
TA”
AZ
MAJD
NE
„MÁLNA M
”

EGYIK
ELNÖ
KÜNK
SEM
SZÜL
ET
MÁLT ETT
ÁN

Ekkor érkeztek meg a SZÜLŐK. Szerencsére az
ENYÉMEK nem értek rá, mert apa dolgozott, anya
meg egyetemen volt. Az egyik évfolyamtársam
szüleiről viszont kiderült, hogy MÁLTAIAK, ami
jó nagy pech volt nekem.

EZELHELY
KEDÉSE

A
ATA

ZÁG
ZORS
OROS YÉKÉN
KÖRN

EKEDÉS

KÖZL

MÁLTA

TUDNIVA
LÓK
A „MÁL
TA”
AZ
MAJD
NE
„MÁLNA M
”

EGYIK
ELNÖ
KÜNK
SEM
SZÜL
ET
MÁLT ETT
ÁN
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