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SZIA! ÉN 
ROWLEY 

JEFFERSON 
VAGYOK.
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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

Egy ropi naplója: Régi szép idők

Egy ropi naplója: Dupla para

Egy ropi naplója: Lépjünk le!

Egy ropi naplója: Hóháború

EZEKET A KÖNYVEKET 
A LEGJOBB BARÁTOM, 
GREG HEFFLEY ÍRTA.

JA, TE MEG 
SZÉPEN 

LENYÚLTAD AZ 
ÖTLETEMET!
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Jeff Kinney
Első kiadás

Könyvmolyképző Kiadó, 2019

TELJESEN 
EGYEDÜL ÍRTAM 
ÉS RAJZOLTAM 
AZ EGÉSZET, 
EGYETLEN 

FELNŐTT SEM 
SEGÍTETT!

AHA, ÉS AKKOR 
EZ A FICKÓ 
KICSODA?
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OKÉ, ITT 
MÁR TÉNYLEG 

KEZDŐDIK  
A KÖNYV.

REMÉLEM, 
TETSZENI 

FOG!

ÚGYSE FOG,  
HIDD EL!
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Első bejegyzésem
Szia, én Rowley Jefferson vagyok, ez pedig a 
naplóm. Remélem, eddig tetszik!

Azért kezdtem naplót írni, mert a legjobb ba-
rátom, Greg Heffley is ezt csinálja, és mi álta-
lában mindent együtt csinálunk. Nem árt, ha 
tudod, hogy ő 

Most biztos azt gondolod: „Kafa, mesélj még 
erről a Greg nevű srácról!” Csakhogy ez a 
könyv RÓLAM szól, nem RÓLA.

A E J B

B R M
PACSI
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Azért az a címe, hogy egy Bitang Jó Fej Srác 
Naplója, mert apukám mindig ezt mondja ró-
lam.

Mint már mondtam, a legjobb barátom Greg, 
vagyis az apukám már csak a MÁSODIK leg-
jobb barátom lehet. Ezt előle viszont titko-
lom, mert nem akarom, hogy megbántódjon.

ROWLEY, TE  
TÉNYLEG EGY BITANG 
JÓ FEJ SRÁC VAGY!

MI VAGYUNK A 
LEGJOBB BARÁTOK, 

IGAZ, FIAM?

HAJJ
AJ…

TAP
TAP
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Van egy olyan érzésem, hogy az apukám nem 
igazán kedveli Greget. Abból gondolom, hogy 
folyton ezt mondja:

Szerintem ez csak azért van, mert apa nem 
igazán érti Greg humorát.

NEM 
KEDVELEM 
GREGET.
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Most biztos azt gondolod, „Hékás, Rowley, 
nem úgy volt, hogy ez a könyv RÓLAD szól?”. 
És igazad is van, szóval mostantól ÉN leszek 
a főszerepben.

A legfőbb dolog, amit tudnod kell rólam, hogy 
anyukámmal és apukámmal élek, a Surrey 
utca végén. A barátom, Greg ugyanebben az 
utcában lakik.

Apukámat már említettem, de az anyukám is  
nagyon rendes. Vigyáz, hogy egészséges dol-
gokat egyek, és segít, hogy rendesen tisztál-
kodjak.

SIKA-
MIKA
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Minden reggel Greg barátommal megyek suli-
ba. Általában szuperül elvagyunk, de néha tu-
dok olyasmit csinálni, ami bosszantja.

LEGINKÁBB az bosszantja, ha utánozom. 
Szóval azt hiszem, nem említem majd neki, 
hogy naplót írok, mert az csak felidegelné.

Egyébként kemény munka ám ez az írás, 
úgyhogy mára én be is fejeztem. Holnap 
majd folytatom, és beszélek még kicsit 
Gregről, mert mint említettem, ő a legjobb 
barátom.

NE  
FÜTYÜLJ MÁR!
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Második bejegyzésem
Oké, van egy kis rossz hírem: Greg megtudta, 
hogy naplót írok.

Olyan büszke voltam magamra, hogy nekem is 
vannak már emlékirataim, hogy végül megmu-
tattam neki. Jól gondoltam: felidegelte a dolog.

Greg azt mondta, hogy lenyúltam az ötletét, 
és ezért be fog perelni. Én erre azt mond-
tam neki, perelj csak, de nem te vagy az 
ELSŐ ember a világon, aki naplót írt!
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Erre Greg azt mondta, hogy az övé EMLÉK-
IRAT, nem napló, és fejbe kólintott a saját 
könyvemmel.

Mondtam Gregnek, hogy ha nem lesz kedves 
velem, akkor csúnya dolgokat fogok írni róla 
a naplómba, aztán megmutattam neki, mit ír-
tam eddig.

Először kiakadt azon, hogy mindig elfelejtek 
orrot rajzolni az emberekre, de aztán azt 
mondta, hogy a könyvemtől támadt egy ÖT-
LETE.

Greg szerint amikor nagy korában gazdag és 
híres lesz, mindenki tudni akarja majd, milyen 
volt a gyerekkora. Azt mondta, hogy ezt NE-
KEM lenne érdemes megírnom.

PÜFF
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Én erre azt feleltem, hogy hát azt hittem, 
erre van a TE emlékiratod, de ő elmagyaráz-
ta, hogy az ÖN-életrajz, az én könyvem meg 
lehetne SIMA életrajz.

Greg azt mondta, felnőttkorában rengeteg 
életrajzot fognak majd írni róla, de ő most 
megadja az esélyt, hogy az enyém legyen kö-
zülük az első.

Nekem ez tök jó ötletnek tűnt, mert Greg 
az én legjobb barátom, és nálam jobban senki 
se ismeri.

Úgyhogy most újrakezdem a könyvet, és 
Greg lesz benne a főszereplő, nem én. De 
azért ne aggódj, rólam is lesz szó!

Írta Greg Heffley 
Legjobb Barátja
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GREG 
HEFFLEY 

Rowley Jefferson

Írta Greg Heffley 
Legjobb Barátja
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A KORAI ÉVEK

Az elnökökről meg más hírességekről szóló 
könyvek mindig azzal kezdődnek, hogy milye-
nek voltak kis korukban. A baj csak az, hogy 
én negyedik előtt nem ismertem Greget, szó-
val nem tudom, milyen volt akkoriban.

Láttam náluk pár bekeretezett képet róla, 
és azok alapján csak egy sima baba volt. Ha 
csinált is valami érdekeset, az a képekből nem 
derül ki.
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Na de ugorjunk inkább a negyedik osztály ele-
jére, mert arról az időszakról sokkal több ér-
dekességet tudok mesélni!

Mi akkoriban még egy másik államban éltünk, 
de apukám új munkát kapott, ezért költöz-
nünk kellett. Vettünk egy házat a Surrey 
utca végén, és nyáron beköltöztünk.

Eleinte ki se mentem a házból, mert féltem 
az ismeretlen környéken.

Most biztos azon gondolkozol, hogy: „Oké, 
ember, de mikor ismerkedsz meg végre 
Greggel?” Na várjál csak, már majdnem ott 
tartunk!
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Anyukám azt mondta, szereznem kellene pár 
kis barátot, és segítségképpen vett is nekem 
egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy „Ho-
gyan szerezzünk új barátokat költözés után”.

A könyv tele volt tippekkel, például azt írta, 
hogy meséljünk kopp-kopp vicceket azoknak, 
akikkel össze akarunk barátkozni. Hát Greggel 
ez nem igazán jött be.

Szerencsére Greggel ennek ellenére sikerült 
összebarátkoznunk.

KOPP-
  KOPP!

HÉ, MONDOM 
KOPP-KOPP!

NEM HALLOTTAD, 
HOGY KOPP-KOPP?

ANYA, ITT EGY 
FURA GYEREK  
A HÁZ ELŐTT!
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Mondtam neki, hogy az utca végében lévő ház 
a miénk, mire azt mondta, hogy hát ezt jól 
benéztük, mert amikor üres volt a telek, ő ki-
tűzte rá a zászlóját, vagyis hivatalosan az 
övé az egész ház, meg minden, ami benne van.

Később apukám elmagyarázta, hogy ez nem 
így működik, és elment Greghez, hogy vissza-
szerezze tőle a bringámat.
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Azt hiszem, akkor mondta el nekem apukám 
először a véleményét Gregről.

Én viszont NAGYON kedvelem. Folyton hü-
lyéskedik; például mindig grimaszol, ha épp tele 
a szám tejjel.

Néha meg is tréfál, de azokon a vicceken álta-
lában én is mindig nagyokat nevetek.

NEM  
KEDVELEM 
GREGET.

BUHAHAHA!
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Most már biztos érted, miért vagyunk leg-
jobb barátok már negyedik óta. Még egy 
elfelezhető barátságmedált is vettem ket-
tőnknek, de Greg azt mondta, az lányoknak 
való, úgyhogy ő nem fogja hordani.

Egy egész könyvet meg lehetne tölteni azzal 
a sok hóbortos kalanddal, amit az évek során 
átéltünk, de mivel ez egy életrajz, talán jobb 
lenne, ha írnék pár sort Greg családjáról.

HA
   HA!

EZ NEM 
ESETT LE.

ÖRI 
BARIK
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Gregnek is van anyukája meg apukája, de 
mindketten elég hétköznapiak, úgyhogy nem 
nagyon tudok mit mondani róluk.

Gregnek viszont vannak testvérei is, nem úgy, 
mint nekem. A bátyját Rodricknak hívják, és 
van egy bandája, aminek Tele Pölu a neve.

Egy-két számukban vannak csúnya szavak is, 
ezért a szüleim megtiltották, hogy átmenjek 
Gregékhez, amikor Rodrickék próbálnak.
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Gregnek van egy öccse is, Manny, aki még 
csak hároméves. Ne kérdezd, miért, de ami-
kor először voltam Gregéknél játszani, 
Manny minden ok nélkül letolta a gatyóját, és 
odamutatta nekem a popóját.

Azóta, amikor találkozunk, Manny mindig úgy 
tesz, mintha lenne valami közös kis titkunk, és 
engem ez eléggé zavar.

Hát, azt hiszem, ez így elég is lesz első feje-
zetnek. És ha esetleg épp azon tűnődsz, hogy 
„Rowley, mikor jönnek már az izgis részek?”, 
hát kapaszkodj meg!

PSSSZT!



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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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/jeff-kinney-egy-puszedli-naploja-rowley-jefferson-mindennapjai-8508?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/jeff-kinney-egy-puszedli-naploja-rowley-jefferson-mindennapjai-8508?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/janet-mcnally-lanyok-a-holdban-8300?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/jeff-kinney-egy-puszedli-naploja-rowley-jefferson-mindennapjai-8508?ap_id=KMR
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AMIKOR ELŐSZÖR ALUDTAM  
OTT GREGÉKNÉL

Később aztán elkezdtünk átjárogatni egy-
máshoz játszizni Greggel. Jut eszembe,  
Greg nem szereti, ha „játszizást” mondok 
játszás helyett, úgyhogy ezt majd át kell ír-
nom a kéziratomban, különben megint fejbe 
kólint.

Lényeg a lényeg, Greg és én sokat „lógtunk” 
együtt, amiből végül az lett, hogy egy napon 
áthívott magukhoz PIZSIPARTIRA.

Egy kicsit megijedtem, mert azelőtt még 
sosem aludtam másnál. Sőt, akkoriban még 
saját ÁGYAM sem volt, mert féltem egyedül 
aludni.




