
ČO KEBY SME SI 
(VZDYCH, VZDYCH) 

DALI PAUZU? PROSÍM ŤA,  
UŽ JE TO  

LEN KÚSOK!

SEPTEMBER
Štvrtok
Už prešlo dva a pol týždňa, odkedy som 
sa rozhádal so svojím BÝVALÝM najlepším 
kamošom Rowleym. Aby som ti pravdu 
povedal , čakal som, že sa ku mne raz-dva 
priplazí naspäť, ibaže z nejakého dôvodu 
k tomu zatiaľ nedošlo.

Pomaly ma to začína znervózňovať, lebo  
o pár dní sa zase začína škola. Ak dovtedy 
chceme naše priateľstvo obnoviť, mali by  
sme si švihnúť. Keby bolo naozaj po ňom,  
dosť by ma to mrzelo, občas sme spolu totiž 
vychádzali pomerne dobre.
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Keďže moje priateľstvo s Rowleym je 
minulosťou, hľadám si nového najlepšieho 
kamoša. Lenže doteraz som všetok čas venoval 
Rowleymu, nepoznám teda nikoho, kto by sa 
ho hrnul nahradiť.

Najlepšie šance by mali Christopher Brownfield 
a Tyson Sanders, ale ani jeden mi úplne 
nevyhovuje.

Posledné dva týždne som často chodieval von 
s Christopherom, hlavne preto, že priťahuje 
komáre ako magnet. Je to fakt super kamoš  
na leto, ale načo by mi bol cez školský rok?
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Tyson je celkom fajn a páčia sa mu moje 
obľúbené videohry. Akurát má taký sprostý 
zlozvyk, že si pri pisoári vždy sťahuje nohavice. 
S tým by som sa tak ľahko nenaučil žiť.

Okrem nich ostáva jediný chalan v mojom 
veku, ktorý nemá žiadneho kamoša: Fregley. 
Lenže jeho som zo zoznamu vyradil už dávno.

STAVÍM SA, ŽE SI  
DO HUBY STRČÍM 

CELÚ TVOJU NOHU!

NAZDAR, 
GREG!
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GREG
HEFFLEY

Rowleyho som pre istotu ešte úplne nezavrhol , 
nechávam mu trošku pootvorené dvere, keby sa 
chcel vrátiť. Vo vlastnom záujme by to mal 
urobiť čo najrýchlejšie.

Jeho vyhliadky na zmienku v mojom životopise 
totiž práve nevyzerajú najružovejšie.

8. KAPITOLA
Detstvo

    Kedysi som býval neďaleko jedného chalana, tu- 
ším sa volal Roger alebo Rupert alebo tak dajako
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Lenže pri mojom šťastí, keď raz budem bohatý 
a slávny, Rowley nájde spôsob, ako sa na 
mojom úspechu priživiť.

Sobota
Rowleyho návrat mi pripadá beznádejný 
najmä preto, že si už za mňa našiel náhradu. 
Teda presnejšie povedané, náhradu mu našli 
rodičia.

Posledných pár týždňov sa v kuse bavil 
s nejakým starším chalanom, čo sa volá 
Brian .

Rowley Jefferson
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Cestou okolo ich domu som Rowleyho vždy 
videl na dvore, ako si hádže loptu alebo  
disk s chalanom, ktorý vyzeral , že chodí 
minimálne na strednú, alebo dokonca  
na výšku.

Povedal som si, že zistím, čo je zač, a vyňuchal 
som, že to nie je len tak nejaký sused. Poslala 
ho firma, ktorá sa volá Fajn Brian a za 
poplatok deckám požičiava starších bratov  
alebo čo.

Stavil by som ťažké prachy, že ten chalan sa 
ani nevolá Brian .
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