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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΧΑΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Ο ΤΖΕΦ ΚΙΝΙ είναι σχεδιαστής διαδικτυακών παιχνιδιών.
Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Ουάσινγκτον και το
1995 µετακόµισε στη Νέα Αγγλία. Ο Τζεφ ζει τώρα στη
νότια Μασαχουσέτη µε τη σύζυγό του Τζούλι και τους δυο
γιους τους, τον Γουίλ και τον Γκραντ. Από τις Εκδόσεις
ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί το βιβλίο του Το ηµερολόγιο ενός
σπασίκλα: Τα χρονικά του Γκρεγκ Χέφλι, το οποίο πρόκειται να γυριστεί κινηµατογραφική ταινία από την Twentieth
Century Fox.

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ

Diary of a Wimpy Kid: Do-It-Yourself Book
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ ετοιµάζεται:
Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw
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ΣΤΗΝ ΤΖΟΥΛΙ, ΣΤΟΝ ΓΟΥΙΛ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΚΡΑΝΤ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Δευτέρα
Μάλλον η μαμά χάρηκε πολύ με τον εαυτό της που
με κατάφερε να κρατήσω ημερολόγιο πέρυσι, γιατί
τώρα πήγε και μου πήρε ξανά άλλο τετράδιο.
Όμως, θυμάστε που είπα ότι, αν κάποιος κόπανος
στο σχολείο με έπιανε να κουβαλάω ένα τετράδιο που
γράφει επάνω «ημερολόγιο», μπορεί να έβγαζε λάθος
συμπεράσματα; Ε, αυτό ακριβώς έπαθα σήμερα.

Α∆ΕΡΦΑΡΑ!

ΠΑΝΤΣ!

(Ο Α∆ΕΛΦΟΣ ΜΟΥ Ο ΡΟΝΤΡΙΚ)
Και τώρα που ο Ρόντρικ ξέρει πως έχω κι άλλο ημερολόγιο,
καλά θα κάνω να το κλειδώνω. Ο Ρόντρικ, πριν από μερικές
βδομάδες, βρήκε το ΠΕΡΣΙΝΟ ημερολόγιο και έπαθα ήττα.
Αλλά καλύτερα να μην αρχίσω μ’ ΑΥΤΗ την ιστορία τώρα.
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Ακόμη και χωρίς τον Ρόντρικ, δεν είχα και λίγα
προβλήματα το καλοκαίρι.
Δεν πήγαμε πουθενά οικογενειακώς, τίποτα καλό δεν
κάναμε και γι’ αυτό φταίει ο μπαμπάς. Γιατί με έγραψε πάλι
στην κολύμβηση και φρόντισε να μη χάσω κανένα μάθημα.

ΣΚΙΣ’ ΤΟΥΣ,
ΜΠΡΑΝΤΟΝ!

ΦΑ’ ΤΟΥΣ,
ΤΟΝΤ!

ΣΤΑΜΑΤΑ
ΝΑ ΤΡΕΜΕΙΣ,
ΓΚΡΕΓΚ!

ΜΠ

ΡΡΡΡΡΡ

Του μπαμπά τού καρφώθηκε πως η μοίρα έχει αποφασίσει
να γίνω πρωταθλητής στην κολύμβηση και γι’ αυτό
με βάζει να πηγαίνω στην πισίνα κάθε καλοκαίρι.
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Στο πρώτο μου μάθημα, πριν από δυο χρόνια, ο μπαμπάς
μού είπε πως, όταν ο κριτής δώσει την εκκίνηση, πρέπει
να πηδήξω στο νερό και ν’ αρχίσω να κολυμπάω.
Αυτό που ΞΕΧΑΣΕ να μου πει είναι πως το πιστόλι ρίχνει
ΑΣΦΑΙΡΑ μόνο.
Οπότε είχα αγχωθεί για το πού θα προσγειωθεί η σφαίρα
και δε σκεφτόμουν πως έπρεπε να κολυμπήσω μέχρι
την άλλη άκρη της πισίνας.
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Ακόμη κι όταν ο μπαμπάς μού εξήγησε την όλη φάση με
την εκκίνηση, εγώ τα πήγα χάλια σε σχέση με τους άλλους
κολυμβητές.
Όμως πήρα τελικά τον τίτλο για τον αθλητή με
τη «Μεγαλύτερη Βελτίωση» στο τέλος του καλοκαιριού.
Κι αυτό εξαιτίας μιας διαφοράς δέκα λεπτών μεταξύ
της πρώτης και της τελευταίας κούρσας μου.
Οπότε, μάλλον ο μπαμπάς περίμενε πλέον να επαναλάβω
το θρίαμβο.

ΠΑΤ
ΠΑΤ

Πάντως, για πολλούς και διάφορους λόγους, η πισίνα ήταν
πολύ χειρότερη απ’ το γυμνάσιο.
Πρώτον, έπρεπε να βρισκόμαστε στην πισίνα από τις 7.3
το πρωί και το νερό ήταν πάντα ΜΠΟΥΖΙ.
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Και δεύτερον, μας στοίβαζαν όλους σε δύο διαδρομές και
πάντα είχα κάποιον πίσω μου ή στο πλάι μου, να προσπαθεί
να με προσπεράσει.
ΤΑΠ ΤΑΠ
ΣΠΛΙΣ

Ο λόγος που χρησιμοποιούσαμε μόνο δύο διαδρομές
ήταν γιατί η προπόνησή μας γινόταν την ίδια ώρα
με το Αερόμπικ στο Νερό.
Μέχρι που προσπάθησα να πείσω τον μπαμπά να με γράψει
σ’ αυτό τουλάχιστον, αλλά δε μάσησε.
ΕΜΠΡΟΣ, ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΥ!
ΠΑΝΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ!
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Ήταν το πρώτο καλοκαίρι που ο προπονητής μάς άφησε
να φοράμε σορτσάκια μαγιό, αντί γι’ αυτά τα παλιά που
μοιάζουν με σώβρακα. Η μαμά όμως μου έδωσε το παλιό
μαγιό του Ρόντρικ, γιατί ήταν «μια χαρά».

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΥ ΘΑ
ΣΕ ΖΗΛΕΥΟΥΝ,
ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΙΣΑΙ
Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ!
ΧΑ, ΧΑ,
ΧΑ!

ΧΑ, ΧΑ,
ΧΑ!

Μετά την προπόνηση, ο Ρόντρικ ερχόταν να με πάρει
από την πισίνα με το βαν του συγκροτήματος. Η μαμά είχε
τη φαεινή ιδέα πως, αν ο Ρόντρικ περνούσε μαζί μου λίγο
«ποιοτικό χρόνο» στο γυρισμό από την πισίνα, τότε δε
θα τσακωνόμασταν τόσο. Μόνο που τα πράγματα έγιναν
απλώς χειρότερα.
Ο Ρόντρικ πάντα αργούσε κάνα μισάωρο να με πάρει. Και δε
μ’ άφηνε να κάθομαι μπροστά. Είπε πως το χλώριο χαλάει
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τα καθίσματα, αν και το βαν ήταν ήδη πάνω από δεκαπέντε
ετών.
ΜΠΕΣ ΠΙΣΩ...

Αλλά πίσω δεν έχει καθίσματα, οπότε έπρεπε να κάτσω
μαζί με τον εξοπλισμό του συγκροτήματος. Και κάθε φορά
που φρέναρε, έπρεπε να προσεύχομαι να μη μου κόψει
το κεφάλι κανένα από τα τύμπανα του Ρόντρικ.

ΓΚΑ Χ !

ΓΛΙΣΤΡΙΑ
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Οπότε, κάθε μέρα γύριζα με τα πόδια αντί να μπαίνω
στο βαν. Ήταν καλύτερο να περπατάω τριάμισι χιλιόμετρα,
παρά να πάθω καμιά εγκεφαλική βλάβη εκεί μέσα.
Κάπου στα μισά του καλοκαιριού, αποφάσισα πως έπρεπε
να τελειώνω με την ομάδα κολύμβησης. Οπότε, σκέφτηκα
ένα κόλπο για να γλιτώνω τις προπονήσεις.
Θα έκανα κάποιους γύρους και μετά θα έλεγα
στον προπονητή πως πρέπει να πάω στην τουαλέτα.
Και θα κρυβόμουν στα αποδυτήρια, μέχρι να τελειώσει
η προπόνηση.
Το πρόβλημα ήταν πως είχε πολικό ψύχος στις τουαλέτες
των αντρών. Αλήθεια, ΕΚΕΙ μέσα έκανε πιο πολύ κρύο
απ’ ό,τι στην πισίνα.
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Και τυλιγόμουν με χαρτί τουαλέτας για να μην πάθω καμιά
υποθερμία.

Κάπως έτσι πέρασα το μεγαλύτερο μέρος των καλοκαιρινών
μου διακοπών. Γι’ αυτό και ανυπομονώ όσο τίποτα
ν’ αρχίσει αύριο το σχολείο.
Τρίτη
Όταν έφτασα σχολείο, όλοι φέρονταν περίεργα μόλις
με έβλεπαν. Και στη αρχή δεν είχα ιδέα ΓΙΑΤΙ.
ΑΑΑΑΑΑ!

ΑΑΑΑΑΑ!
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Και τότε θυμήθηκα: Είχα ακόμη το ΤΥΡΙ από πέρσι. Είχα
πάρει το Τυρί την τελευταία βδομάδα του σχολείου και μες
στο καλοκαίρι το είχα ΤΕΛΕΙΩΣ ξεχάσει.
Το πρόβλημα με το «Πάρε το Τυρί» είναι ότι μένει σ’ εσένα
μέχρι να το δώσεις σε κάποιον άλλο. Αλλά κανένας δεν
τολμάει να σε πλησιάσει αρκετά, ώστε να μπορείς
να απλώσεις το χέρι σου, και ήμουν σίγουρος πως
το Τυρί θα μου έμενε μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Ευτυχώς ήρθε ένα καινούριο παιδί, ο Τζέρεμι Πιντλ,
οπότε το ξεφορτώθηκα επιτέλους το Τυρί.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ,
ΤΖΕΡΕΜΙ!

ΣΛΑΠ

Πρώτη ώρα είχαμε άλγεβρα και ο καθηγητής με έβαλε
δίπλα στον Άλεξ Αρούντα, τον πιο έξυπνο της τάξης.
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Άσε που με τον Άλεξ είναι ΣΟΥΠΕΡ εύκολο να αντιγράφεις,
γιατί τελειώνει πάντα νωρίτερα και αφήνει την κόλλα του
στο πάτωμα δίπλα του. Έτσι, αν κάποτε «κολλήσω», καλό
είναι να ξέρω πως μπορεί να με ξελασπώσει ο Άλεξ.
Νομίζω πως αυτοί, που το όνομά τους αρχίζει από τα πρώτα
γράμματα της αλφαβήτου, είναι πιο εύκολο να γίνουν
έξυπνοι, γιατί ο καθηγητής τούς σηκώνει πιο συχνά.
Κάποιοι λένε πως δεν είναι έτσι, αλλά αν περάσετε ποτέ
από το σχολείο μου, μπορώ να σας το αποδείξω.

ΑΛΕΞ ΑΡΟΥΝΤΑ

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΦΙΓΚΕΛ

Νομίζω πως μόνο ένας στην ιστορία του σχολείου έχει
σπάσει αυτή την παράδοση. Ο Πιτ Ριτς. Ο Πιτ ήταν
ο πιο έξυπνος της τάξης του μέχρι περίπου την πέμπτη.
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Τότε ήταν που κάποιοι ανακάλυψαν πώς ακουγόταν
το όνομά του όταν το έλεγες «γρήγορα».
ΚΥΡΙΕ,
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΕΙΝΑΙ…

ΠΡΙΤΣ!
ΠΡΙΤΣ!

ΝΑΙ!
ΠΡΙΤΣ! ΠΡΙΤΣ!

Τώρα ο Πιτ δεν τολμάει καν να σηκώσει χέρι και οι βαθμοί
του έπεσαν κατακόρυφα.
Πάντως νιώθω κάπως άσχημα για τον Πιτ και το ΠΡΙΤΣ!
Αλλά ώρες ώρες δεν αντέχω να μην αποκαλύψω ποιος
ευθύνεται για τη φάση.
ΕΓΩ
ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΣΑ.
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Τέλος πάντων, σήμερα έπιασα καλές θέσεις σε όλα
τα μαθήματα, εκτός από την Ιστορία της έβδομης ώρας.
Καθηγητής είναι ο κύριος Χαφ και κάτι μου λέει πως είχε
μαθητή τον Ρόντρικ πριν από μερικά χρόνια.

ΚΥΡΙΕ ΧΕΦΛΙ,
ΘΑ ΚΑΘΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ
∆ΙΠΛΑ ΜΟΥ.

Τετάρτη
Η μαμά έχει βάλει εμένα και τον Ρόντρικ να βοηθάμε πιο
πολύ στις δουλειές του σπιτιού και τώρα οι δυο μας είμαστε
υπεύθυνοι για το πλύσιμο των πιάτων κάθε βράδυ.
Είπε πως δε θα μας αφήνει να βλέπουμε τηλεόραση ή
να παίζουμε ηλεκτρονικά μέχρι τα πιάτα να αστράφτουν.
Έλα όμως που, στη λάντζα, ο Ρόντρικ είναι ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ
συνεργάτης του κόσμου.
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Με το που τελειώνει το βραδινό, πάει πάνω, στο μπάνιο,
και βγαίνει ύστερα από μία ώρα. Και όταν κατεβαίνει
στην κουζίνα, εγώ έχω ήδη τελειώσει.
ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ
ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ!

Αλλά αν πάω να παραπονεθώ στη μαμά και στον μπαμπά,
βρίσκει πάντα την κατάλληλη δικαιολογία.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΟΥ
ΕΧΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΕΤΣΙ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΥ;

Νομίζω πως οι γονείς μου ανησυχούν υπερβολικά για
το μικρό μας αδελφό αυτό τον καιρό, κι έτσι αποφεύγουν
τους καβγάδες.
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Το βιβλ ίο
έχ ει πολλ ή φάση
µε απ ίσ τε υτ ες
φά ρσ ες!
∆έ σποινα

Χα, χα, χα! Απίστευτο βιβλίο!
Το έχω διαβάσει εγώ και ο πατέρας µου,
και τώρα το διαβάζει και η µητέρα µου!
Πολύ γέλιο...
∆άφνη
Είπα πως θα το έπα ιρνα
τέλ ος
για τη µικρή µου αδελφή , µα στο
ο,
ροχ
υπέ
ά
Απλ
α!
το πήρα για µέν
ια!
τάν
ζων
και
ρ
µε πολύ χιούµο
Ορνέλα

Ο Τζεφ Κίνι
έγραψε
ΤΟ βιβλίο!
Αργύρης
ο Σπασ ίκλας
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