
Prima mea însemnare
Hei, sunt Rowley Jefferson și ăsta e 
jurnalul meu. Sper că vă place până aici.

M-am hotărât să țin un jurnal pentru că 
Greg Heffley, cel mai bun prieten al meu, 
are unul și de obicei facem aceleași lucruri. 
A, da, ar trebui să vă zic că eu și Greg 
suntem

Sunt sigur că probabil vă gândiți:  
„Vreau să știu mai multe despre tipul 
ăsta Greg“. Dar cartea mea nu e despre 
EL, ci despre MINE.

BAM
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Cartea mea se numește Jurnalul unui 
puști tare de treabă pentru că tata 
mereu spune asta despre mine.

După cum am zis, Greg e cel mai bun 
prieten al meu, iar tata e pe locul DOI. 
Dar nu-i spun asta pentru că nu vreau 
să-l supăr.

ROWLEY, EȘTI  
UN puști tare  

DE TREABĂ.

TAp
TAP

COGÂLȚ.

SUNTEM CEI MAI 
BUNI PRIETENI,  

NU, FIULE?



3

Dacă tot am pomenit de tata, ar trebui 
să vă zic că nu prea pare să-i placă de 
Greg. Bănuiesc asta pentru că tata 
mereu spune:

Dar asta e din cauză că tata nu înțelege 
umorul lui Greg.

NU-MI PLACE 
DE GREG.
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Acum probabil că vă gândiți: „Hei, Rowley, 
credeam că e o carte despre TINE“. 
Aveți dreptate și vă promit că de-acum 
înainte o să fie vorba mult mai mult 
despre Rowley.

Primul lucru pe care trebuie să-l știți 
despre mine e că locuiesc cu mama și 
tata într-o casă în vârful străzii Surrey, 
pe aceeași stradă cu bunul meu prieten 
Greg.

Deja v-am vorbit despre tata, dar 
și mama e grozavă, pentru că îmi dă 
mâncare sănătoasă și mă ajută să am 
corpul curat.

FREACĂ
FREACĂ
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În fiecare dimineață merg la școală cu 
prietenul meu Greg. De obicei ne distrăm 
de minune împreună, dar uneori fac 
lucruri care-l deranjează.

Dar cel mai TARE îl calcă pe nervi când 
mă iau după el. Așa că n-o să-i spun, 
probabil, despre jurnalul ăsta, fiindcă o să 
se enerveze.

Oricum, e treabă grea să scriu în jurnalul 
ăsta, așa că azi nu mai fac altceva. Dar 
mâine mai scriu puțin despre Greg fiindcă, 
așa cum am zis, suntem cei mai buni 
prieteni.

NU MAI 
FLUIERA!
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A doua însemnare
OK, am o veste proastă: Greg a aflat 
despre jurnalul meu.

Cred că am fost mândru că am un jurnal 
al meu și am vrut să i-l arăt. Dar, așa cum 
am prezis, s-a ÎNFURIAT.

 

Greg a zis că l-am copiat și că o să mă 
dea în judecată că i-am furat ideea. I-am 
zis păi foarte bine, ÎNCEARCĂ numai, nu 
ești PRIMUL care să țină un jurnal.
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Apoi Greg a zis că sunt ÎNSEMNĂRI, nu 
un jurnal, și mi-a tras una cu cartea mea.

I-am zis lui Greg că, dacă e nesimțit,  
n-o să scriu lucruri drăguțe despre el  
în jurnal. Apoi i-am arătat ce scrisesem 
până atunci.

La început a părut enervat fiindcă 
mereu uit să desenez nasurile oamenilor. 
Dar apoi a zis că jurnalul meu i-a dat  
o IDEE.

Greg a zis că într-o bună zi o să fie 
bogat și faimos și că toată lumea o să 
vrea să afle povestea vieții lui. Și a zis 
c-aș putea eu s-o SCRIU.

POC
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I-am zis că am crezut că pentru asta 
e JURNALUL lui, și el a zis că aia e 
AUTObiografia lui, dar cartea mea ar 
putea să fie BIOGRAFIA lui.

Greg a zis că într-o bună zi o să fie o 
MULȚIME de biografii despre el, dar îmi 
dă șansa s-o scriu pe prima.

Mi s-a părut o idee bună, fiindcă Greg e 
prietenul meu cel mai bun și nimeni nu-l 
cunoaște mai bine ca MINE.

Așa că o să încep iar cartea asta, cu un 
nou titlu, iar acum personajul principal o 
să fie Greg, nu eu. Dar nu vă faceți griji, 
oricum o să apar și eu des în carte.



LUI

de Cel mai Bun Prieten 
al lui Greg Heffley



COPILĂRIA

Majoritatea biografiilor despre 
președinți și oameni faimoși încep cu un 
capitol numit „Copilăria“. Mda, problema 
e că eu l-am cunoscut pe Greg abia în 
clasa a patra, așa că nu știu prea multe 
despre ce s-a întâmplat cu el înainte.

Am văzut câteva poze acasă la Greg și, 
din ce-mi dau seama, a fost un bebeluș 
normal. Iar dacă a făcut ceva important 
când a fost mic nu prea îți dai seama din 
poze.


