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W SERII:

Dziennik cwaniaczka • Rodrick rządzi • Szczyt 

wszystkiego • Ubaw po pachy • Przykra prawda  

Biała gorączka • Trzeci do pary • Zezowate 

szczęście  • Droga przez mękę • Stara bieda  

Ryzyk-fizyk • No to lecimy • Jak po lodzie  

Totalna demolka • Zupełne dno • Krótka piłka 

Dziennik cwaniaczka. Zrób to sam! 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

 Dziennik Rowleya. Zapiski chłopca o złotym sercu  

Teraz Rowley. Ahoj, przygodo!

Rowley przedstawia. Strasznie straszne opowieści
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No cóż, ja swoją historią raczej nie porwałbym 

narodów.

Mama ciągle powtarza, że pewnego dnia i ja mogę 

zostać olimpijczykiem i że moja „droga do igrzysk” 

powinna rozpocząć się tu i teraz. Ale ja wiem, że dla 

mnie jest już ZA PÓŹNO.

W większości dyscyplin sportowych trzeba zacząć 

wcześnie, jeśli chce się do czegoś dojść. Nawet 

gdybym wziął się do roboty DZIŚ, musiałbym 

rywalizować z jakimiś siusiumajtkami.

Słyszałem, że w niektórych krajach odkrywa się 

talenty u fąfli, które jeszcze latają Z PIELUCHĄ. 

A potem smarkaczy wysyła się do elitarnych szkół, 

żeby tam dzień i noc trenowali.

Nie sądzę więc, żeby była dla mnie jakakolwiek 

nadzieja. Za to mój brat Manny chodzi do przedszkola, 

czyli nie jest bez szans. 

GREG HEFFLEY: DO UPRAWIANIA SPORTU ZMUSILI GO RODZICE

BĘC

JEJKU!
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Nie żebym był wielkim znawcą tematu, ale moim 

zdaniem dzieciak ma POTENCJAŁ. 

W sumie nie miałbym nic przeciwko temu, żeby 

rodzice posłali go do tej elitarnej szkoły. Dzieliłbym 

wtedy łazienkę z jedną osobą MNIEJ.

Ciekawe, czy istnieją dyscypliny, w których można 

zacząć trochę później i ktoś taki jak ja nie jest 

skreślony na starcie. Bo byłoby jednak fajowo 

reprezentować kraj na igrzyskach. NIEWAŻNE 

w jakiej konkurencji. 

  

No a gdybym zdobył ZŁOTY medal, to możecie być 

pewni, że bym go nie zdejmował w ŻADNYCH 

okolicznościach.

MISTRZOSTWA  
SPORTOWEGO

WRUUM
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