HEJ! JAG
HETER ROWLEY
JEFFERSON.

HÄR ÄR NÅGRA BÖCKER
SOM MIN BÄSTA KOMPIS
GREG HEFFLEY HAR
SKRIVIT.

DAGBOK FÖR ALLA MINA FANS
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Gregs bravader
7 Femte hjulet
Rodrick regerar
8 Värre än vanligt
Ett hopplöst fall
9 Det långa loppet
Usla utsikter
10 Helt ute
Den bistra sanningen 11 Satsa allt
12 På ny kula
Mannys manöver

VISST, OCH
SEN SNODDE
DU HELA MIN
IDÉ!

JAG HAR
SKRIVIT ALLA
ORD OCH RITAT
ALLA BILDER
SJÄLV, HELT
UTAN HJÄLP AV
NÅGON VUXEN!

av Jeff Kinney
Översättning av
Johan Andreasson

OK, VILKA
ÄR DET DÄR
DÅ?

Awesome Friendly Kid text and illustrations copyright © 2019, Wimpy Kid Inc.
DIARY OF AN AWESOME FRIENDLY KID™ and ROWLEY JEFFERSON’S JOURNAL™
are trademarks of Wimpy Kid, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
Cover design: Jeff Kinney, Lora Grisa, and Chad W. Beckerman
Book design: Jeff Kinney
First published in the English language in 2019
By Amulet Books, an imprint of Harry N. Abrams, Incorporated, New York
ORIGINAL ENGLISH TITLE: DIARY OF AN AWESOME FRIENDLY KID
(All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc.)
DAGBOK FÖR ALLA SUPERSCHYSSTA: ROWLEY JEFFERSONS LOGGBOK
Utgiven på svenska av Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm 2020
Översättning: Johan Andreasson
Sättning: Johan Andreasson
Tryckt av Scandbook, EU 2020
ISBN: 978-91-7803-751-3
www.bonniercarlsen.se

HÄR ÄR EN
MASSA TRÅKIGA
SAKER JAG
MÅSTE HA MED.

OK, SNART
BÖRJAR DEN
HÄR BOKEN PÅ
RIKTIGT..
RIKTIGT

HOPPAS ATT
DU GILLAR
DEN!

LÄR DU INTE
GÖRA!

Första dagen
Hej! Jag heter Rowley Jefferson och
det här är min dagbok. Jag hoppas att
du gillar den så här långt.
Jag bestämde mig för att börja skriva
dagbok för att min bästa kompis Greg
Heffley gör det, och vi gör för det
mesta samma saker. Visst ja, jag borde
ju tala om att Greg och jag är

SMACK!

Nu säger du säkert: "Berätta mer om din
kompis Greg!" Men min bok handlar inte
om HONOM, den handlar om MIG.
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Min bok heter "Dagbok för alla superschyssta" därför att det är vad pappa
alltid säger om mig.
ROWLEY, DU
ÄR VERKLIGEN
SUPERSCHYSST!

Som jag redan har sagt så är Greg min
bästa vän. Alltså är pappa min NÄST
bästa vän. Men det håller jag tyst om
för att inte göra honom ledsen.
VI ÄR BÄSTA
VÄNNER, INTE
SANT, GRABBEN?
KLAPP
KLAPP
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SVÄLJ

Nu när jag har kommit in på min pappa
så borde jag nog tala om att han inte
verkar tycka så jättebra om Greg. En
anledning till att jag tror det är att han
säger det hela tiden.
JAG TYCKER
INTE OM GREG.

Men det är bara för att pappa inte
fattar Gregs humor.
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Nu säger du säkert: "Vad håller du på
med, Rowley - den här boken skulle ju
handla om DIG." Och det har du helt rätt
i, så från och med nu lovar jag att det
kommer att bli mycket mer Rowley.
Det viktigaste att veta om mig är
att jag bor med mamma och pappa i
ett hus högst uppe på Surrey Street.
Alltså samma gata som min bästa
kompis Greg.
Jag har redan berättat om pappa, men
mamma är också rätt bra, för hon ger
mig nyttiga saker att äta och ser till så
att jag inte är smutsig.

UBB
SKR
UBB
SKR
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Varenda morgon går jag till skolan
tillsammans med min kompis Greg. Vi har
för det mesta jättekul, men ibland gör
jag saker som irriterar honom.
SLUTA
VISSLA!

Men det som VERKLIGEN gör Greg
galen är när jag gör likadant som han.
Så jag borde antagligen inte tala om
för honom att jag har börjat skriva
dagbok, eftersom det bara kommer att
göra honom arg.
Hur som helst så är det rätt jobbigt att
skriva en bok, så nu får det räcka för i
dag. Men i morgon ska jag berätta lite
mer om Greg, för som jag sa så är vi
bästa kompisar.
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Andra dagen
OK, dåliga nyheter: Greg fick reda på att
jag har börjat skriva dagbok.
Jag var så stolt över att jag hade min
egen dagbok att jag inte kunde låta bli
att visa den för honom. Men precis som
jag trodde så blev han ARG.

Greg sa att jag hade snott allt från
honom och att han skulle stämma mig
för att jag hade stulit hans idé Jag sa
att det kunde han ju FÖRSÖKA med,
för han var ju inte direkt den FÖRSTA
personen i världshistorien som skrivit
dagbok.
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Då sa Greg att det var en LOGGBOK
och inte en dagbok, och sen slog han mig i
huvudet med min egen bok.

Jag sa att om han tänkte vara taskig
mot mig så skulle jag skriva taskiga
saker om honom. Sen visade jag honom
allt jag har gjort hittills.
Först störde han sig på att jag alltid
glömmer bort att rita näsor på folk,
men sen sa han att min bok gav honom
en IDÉ.
Greg sa att nån gång kommer han att bli
rik och berömd, och då kommer alla att
vilja veta allt om hans liv. Därför ska jag
skriva en BIOGRAFI om honom.
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Jag sa att det gör han ju redan själv,
men Greg sa att det som han skriver är
MEMOARER och att det inte är samma
sak som en BIOGRAFI.
Greg sa att det säkert kommer att
skrivas MÅNGA biografier om honom,
men att han ska ge mig chansen att
skriva den allra första.
Jag tycker att det låter som en bra idé,
för Greg är min bästa kompis och ingen
känner honom bättre än JAG.

Så jag ska börja om från början, med en
ny titel, nu när Greg är huvudpersonen.
Men oroa dig inte, jag lovar att
jag också kommer att vara med
jättemycket.
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OM

Av Greg Heffleys
bästa kompis

BARNDOMEN
De flesta biografier om presidenter och
andra kändisar börjar med ett kapitel som
heter "Barndomen". Mitt problem är att
jag inte träffade Greg förrän vi började
fyran, så jag vet inte riktigt vad som
hände honom innan dess.
Jag har sett några foton som hänger
på väggen hemma hos Greg och vad
jag kan se så var han som de flesta
andra småbarn. Och om han gjorde nåt
märkvärdigt på den tiden så är det
inget man ser på bilderna.
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OK, jag snabbspolar till när vi började
fyran och nu kommer den här biografin
att bli mycket mer detaljerad.
Förut bodde vi i en helt annan delstat,
men sen fick pappa ett nytt jobb och vi
var tvungna att flytta. Min familj köpte
ett hus högst uppe på Surrey Street
och på sommaren flyttade vi dit.
De första dagarna var det så läskigt
att bo på ett nytt ställe att jag inte
vågade gå ut.

Nu säger du säkert: "Kom till saken, när
träffade du Greg?" Men vänta, det är
på gång.
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Mamma sa att jag borde försöka få
nya kompisar, och hon gav mig till och
med en bok som heter "Hur man får nya
kompisar" för att hjälpa mig.
I boken står det om en massa olika
saker som en kille som jag kan göra för
att få kompisar, knackelibang-skämt till
exempel - men det funkade inget vidare
på Greg.
KNACKELIBANG PÅ
DÖRREN!
JAG SA:
KNACKELIBANG
PÅ DÖRREN!
HÖRDE DU INTE ATT JAG
SA KNACKELIBANG?

MAMMA, DET
ÄR NÅN KNÄPP
KILLE HÄR!

Men som tur var blev Greg och jag
kompisar i alla fall.
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Jag berättade för Greg att jag bor i
det nya huset högst uppe i backen, och
han sa att det var otur för mig, för
medan tomten stod tom hade han satt
en flagga där som betyder att han äger
mitt hus och allt som finns i det.

Men sen sa pappa att det inte var sant
och gick hem till Greg och tog tillbaka min
cykel.
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Det var nog första gången pappa sa
vad han tycker om Greg.
JAG TYCKER
INTE OM GREG.

Men jag tycker JÄTTEMYCKET om
Greg. För han gör hela tiden superkul
grejer, som att få mig att skratta när
jag precis har tagit en stor klunk mjölk.

Och Greg har alltid en massa andra sjuka
skämt som jag också skrattar ihjäl mig åt.
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JAG
FATTAR
INTE.

Så du fattar säkert varför Greg och
jag har varit bästa kompisar ända sen
vi gick i fyran. Jag köpte till och med en
medaljong för att göra det officiellt,
men Greg säger att sånt är för tjejer
och vägrar att ha sin halva på sig.
BÄSTA
VÄNNER

Jag skulle kunna skriva en hel bok om alla
knäppa grejer som Greg och jag gör
tillsammans, men eftersom det här är
en biografi borde jag nog skriva lite om
hans familj också.
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