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Torsdag
Det er snart to og en halv uke siden det skar
seg skikkelig mellom meg og bestevennen min,
Rowley Jefferson. Æ rlig talt hadde jeg trodd han
ville kommet krypende tilbake nå, men av en eller
annen grunn har ikke det skjedd ennå.
Jeg begynner faktisk å bli litt bekymret, for
skolen begynner igjen om noen få dager, så vi har
litt dårlig tid hvis vi skal bli venner igjen. Hvis jeg
og Rowley virkelig er historie, er det synd, for vi
hadde en fin greie på gang.
KAN JEG TA EN
(PUST, PES)
PAUSE SNART?

DET ER BARE
TRE KVARTALER
IGJEN, JO!

Nå som vennskapet vårt er historie, er jeg ledig
på markedet som bestevenn. Problemet er at jeg
brukte all min tid på Rowley, så det står ingen i
kø for å ta over plassen hans.
Mine to beste alternativer er Christopher Brownfield
og Tyson Sanders. Men det er liksom noen problemer
med begge.

Jeg hang litt med Christopher de siste ukene
av sommeren, mest fordi han funker utrolig bra
som myggfanger. Men Christopher er mer en
sommervenn enn skolevenn.
AU!!

SLIKK
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Tyson er grei nok, han, og vi liker de samme
dataspillene. Men han pleier å slippe buksene helt
ned på anklene når han tisser, og jeg vet ikke om
jeg noensinne kommer helt over det.
HEI PÅ DEG,
GREG!

Den eneste på min alder som ikke har noen
bestevenn, er Fregley, men han har jeg droppa
som potensiell bestevenn for lengst.
VEDDER PÅ AT JEG
FÅR HELE FOTEN DIN
INN I MUNNEN!
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Uansett så holder jeg døra på gløtt for Rowley,
for sikkerhets skyld. Men han må få ut fingeren
hvis han vil redde dette vennskapet.
For sånn som det er nå, kommer han ikke til
god omtale i selvbiografien min.

KAPITTEL 8

Barndom
Jeg bodde like ved en gutt som jeg tror het
Rupert eller Roger eller noe sånt.
4

å

få

Men med den flaksen jeg pleier å ha, kommer jeg
sikkert til å bli rik og berømt og likevel ha
Rowley hengende etter i kjølvannet for å sole seg
i glansen av meg.

av Rowley Jefferson

Lørdag
Grunnen til at jeg tror ting har forandret seg
mellom Rowley og meg, er at han allerede har
funnet en ny bestevenn. Eller rettere sagt:
foreldrene hans har funnet en til ham.
De siste ukene har Rowley hengt med en tenåring
som heter Brian.
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Uansett når jeg går forbi huset til Rowley, er
han ute og kaster ball eller frisbee med en fyr som
ser ut som han går på videregående.

Vel, jeg sjekka litt rundt og fant ut at denne
Brian-fyren ikke er en helt vanlig gutt fra
nabolaget. Han jobber i et firma som heter «Kule
Brian», som er et slags storebror-til-leie-konsept.
Faktisk skal jeg vedde på at han ikke engang
heter Brian på ordentlig.
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Sunne
mentorer for
unge gutter

Muttern sa at hun synes hele «Kule Brian»-greia
er en kjempegod idé, at det gir yngre gutter et
forbilde, noen å se opp til. Det gjør meg ganske
sint, fordi sånn jeg ser det, er det JEG som er
Rowleys forbilde.

Så nå betaler Rowleys foreldre en eller annen fyr
for å gjøre det jeg har gjort GRATIS i årevis.
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Det som virkelig plager meg, er at Rowley sikkert
ikke engang vet at foreldrene betaler den fyren
for å være sammen med ham. Og jeg tror IKKE
det ville plage Rowley om han visste sannheten.
I dag så jeg Rowley sammen med en annen Kul
Brian, så Rowleys faste fyr må ha hatt fri.
Men det ikke ut som om det spilte noen rolle for
Rowley.

Tirsdag
I dag var første skoledag. Det er mulig det
bringer ulykke å si sånt, men det kan se ut som
om dette blir et bra skoleår for meg.
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Vi fikk utdelt lærebøkene for semesteret. Skolen
min har ikke råd til å kjøpe nye bøker hvert år,
så vi pleier å få brukte.
Men når du får en bok som ti elever har hatt før
deg, blir det egentlig vanskelig å lære noe.
Regnestykke

Geometriske opplevelser
Regn ut flaten på et parallellogram
ved hjelp av et ruteark. Klarer du å
dele opp parallellogrammet i flere,
mer vanlige former?

Mål den butte vinkelen ved
grunnlinjen og trekk en linje opp
til motsatt side i parallellogrammet. Gi delene i parallellogrammet
navn ved å bruke begreper fra de
foregående sidene i boken.

Fakta

1. Hvilket av alternativene er løsningen på likningen (7x + 2) +
(3x + 4) + (x − 5) > 80?

Høyden kan måles
både innenfor og
utenfor et parallellogram. Høyden må
alltid være den
samme.
2. Hva er likningen til streken nedenfor?

HJELP!

Husk å kontrollere
løsningen!
3. Finn X

Jeg pleier å ha uflaks med dem som har hatt
bøkene før meg. I fjor fikk jeg en mattebok som
hadde tilhørt Bryan Goot.
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Og det jekka ikke akkurat opp kulhetsfaktoren
min.
HEI, DU
HAR BOKA
MI, JO!

Men i år hadde jeg skikkelig flaks. Da jeg fikk
matteboka, så jeg at den hadde tilhørt Jordan
Jury. Jordan Jury er den mest populære gutten
i klassen over meg, så jeg kommer til å score
STORT på popularitet når jeg går rundt med
læreboka hans.
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