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Onsdag
Foreldrene mine sier bestandig at verden ikke
dreier seg rundt meg, men noen ganger lurer jeg
på om den GJØR det likevel.
Da jeg var liten, så jeg en film om en fyr
som blir overvåket av tv-kameraer hele livet.
Han er egentlig hovedperson i en tv-serie og
verdensberømt, men han ANER det ikke selv.
Etter at jeg så den filmen har jeg tenkt at det
samme antakelig skjer med MEG.
HÅPER DERE
KOSER DERE,
DUMSKALLER!
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Først ble jeg irritert over at de filmet livet mitt
uten å spørre om lov. Men så skjønte jeg at det
faktisk er ganske KULT at millioner av seere
over hele verden følger med for å se hva jeg
finner på.

En annen greie jeg gjør, er at jeg gir seerne
små tegn så de skjønner at jeg er med på leken.
HVEM TOK DEN
SISTE KAKEBITEN?

DET
VAR IKKE
MEG!
B LUNK

Noen ganger blir jeg redd for at livet mitt
er for KJEDELIG til å være en egen tvserie. Derfor passer jeg på å gjøre noe morsomt
innimellom, sånn at seerne skal få noe å le av.

Hvis livet mitt er en tv-serie, er det vel
reklamepauser også. Jeg antar at de kjører
reklamene mens jeg er på do. Derfor passer jeg
alltid på å gjøre en kul entré når jeg er ferdig.

FEEEEEEEERDIG!

UFF DA!

SN

2

UB

LE

3

Men noen ganger blir jeg usikker på hvor mye
av livet mitt som er EKTE og hvor mye som er
ISCENESATT. Jeg opplever nemlig så mye teit
at jeg nesten tror det må være NOEN ANDRE
som finner på det.

Hvis hele greia virkelig er oppdiktet, burde de
I HVERT FALL gi meg noe fetere materiale
jobbe med.

å

HVA MED «GREG FÅR SEG DAME»? ELLER
«GREG FÅR SEG MOTORSYKKEL»? ELLER «GREG
FÅR SEG DAME OG MOTORSYKKEL»?
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Det hender jeg lurer på om folkene rundt meg er
EKTE, eller om de bare er SKUESPILLERE.
Hvis de er skuespillere, håper jeg at gutten som
spiller kompisen min Rowley vinner en pris, for
han er dritgod til å spille dust.

Og jeg må nok revurdere synet på broren min
Rodrick hvis det viser seg at han bare er en
fyr som får BETALT for å oppføre seg som en
tulling.
Hvem vet? Kanskje han egentlig er en hyggelig
kar som jeg kan bli venn med en gang i
framtiden.
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Men hvis FORELDRENE mine er skuespillere, er
det bare kleint.
MER SÅPEBOBLER,
VENNEN?

Og når vi snakker om kompensasjon: Jeg skal
vedde på at de ORDENTLIGE foreldrene mine
lever et liv i luksus. Takket være meg.
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I årenes løp har jeg lagt ned mye arbeid i kort
til morsdager og farsdager. Hvis det bare er en
fasade, fortjener jeg å få kompensasjon for alt
strevet.

Til en

fin

MAM
MA

6

FAR

JEG

DEG
,

M
O
R

Men jeg gjør det jeg kan for å sikre at jeg skal
tjene fett når det hele er over. Hovedpersonene
i tv-serier har ofte en fast replikk som de
avleverer minst én gang i hver episode. Derfor
har jeg SELV lagd en fast replikk som jeg
krydrer samtalene mine med.
KNASK MEG
I KJEKSEN!
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Etter hvert tenker jeg å putte den faste
replikken min på alle mulige produkter. Så er det
bare å lene seg tilbake og la pengene strømme inn.

I
KNASK MEG

KJEKSEN

Er det én ting jeg vet om tv, så er det at
alle tv-serier tar slutt. Men for å gi seertallene
et siste løft, pleier de å slenge inn et nytt
kjæledyr eller en liten unge i siste sesong.
Da lillebroren min Manny ble født, var jeg helt
sikker på at de ville bytte meg ut.
JEG SKJØNNER HVA
DERE PRØVER PÅ!

Men É N ting kan jeg love deg. Jeg gidder ikke
å ende opp som en halvglemt kjendis som må
selge bilder av seg selv på autografmesser for å
overleve.
SI DET!
SI DET!

TROR
IKKE DET.

Det eneste jeg ikke skjønte, var hvordan en
nyfødt unge kunne være SKUESPILLER. Jeg
tenkte at Manny kanskje kunne være en dukke
som ble styrt av en voksen som gjemte seg et
eller annet sted.
8
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Jeg klarte aldri å bevise at det stemte, men det
forhindret meg ikke fra å lete litt rundt, sånn
for sikkerhets skyld.

Etter hvert som Manny ble større, ble det
ganske klart at han flyttet seg for egen maskin.
Da begynte jeg å lure på om han kanskje var en
høyteknologisk opptrekkbar leke, eller til og med
en slags ROBOT.

KRAB B E
KRAB B E

Så slo det meg at kanskje ALLE i omgangskretsen
min var roboter og at jeg var familiens eneste
menneske. Roboter trenger strøm for å fungere,
og det ville jo forklare hvorfor vi har to eller tre
stikkontakter i hvert eneste rom.
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Det ville OGSÅ forklare en del ting som
foreldrene mine sier når de tror jeg ikke lytter.
KANSKJE VI SKAL
KOMME OSS BORT EN HELG
OG LADE OPP BATTERIENE.

Kanskje roboter går på batteri. Jeg har nemlig
alltid lurt på hvorfor det ligger så mange
batterier i plastdunken på vaskerommet. Jeg vet
ikke akkurat HVOR de putter batteriene i så
fall, men jeg har en teori.
GR

ØSS
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Jeg skjønte at den eneste måten å avsløre om
familien min er roboter eller ikke, var å prøve å få
en av dem til å kortslutte. Men enten er fattern
en vanntett utgave, eller så er han bare et
vanlig menneske uten sans for humor.
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Jeg fikk en ukes husarrest etter det opptrinnet.
Seerne fikk seg vel en god latter, men resten av
uken var det nok ikke så mange som gadd å se på.
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Det er en viss mulighet for at jeg bare er en
vanlig gutt som lever et vanlig liv og IKKE er
stjerne i en tv-serie. Men det betyr jo ikke at
INGEN følger med der ute.
Så mange planeter som det fins i universet, er
det NØDT til å finnes intelligent liv der ute.
Noen sier at hvis romvesener virkelig fantes, så
hadde himmelen vært full av UFO-er som fløy hit
og dit. Men jeg tipper romvesener er SMARTE
nok til å holde hodet lavt mens de forbereder en
invasjon.
De spionerer sikkert på oss akkurat nå og samler
informasjon om hvordan vi lever.
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Jeg skal vedde på at fluer egentlig er små
droner som sender bilder tilbake til romvesenene
oppe i romskipene deres. Har du noen gang
sett et nærbilde av en flue, skjønner du nok
at «øynene» deres egentlig er superavanserte
kameraer.
HVEM GLEMTE Å
LUKKE VINDUET?

Jeg har prøvd å forklare teoriene mine for
muttern og fattern og andre voksne, men ingen
gidder å høre på barn. Derfor satser jeg heller
på romvesenene.
LA MEG BLi
MED DERE!
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Det eneste som skurrer litt, er at romvesenene
er så opptatt av hundebæsj. Men de har vel sine
grunner til det.

Men jeg håper at flueteorien min stemmer. For
hvis dronene viser seg å være MYGG, kan vi
antakelig vente oss en invasjon når som helst.

klask
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Poenget er i hvert fall at jeg ALLTID har hatt
en følelse av at noen der ute overvåker livet mitt.
Da bestemor døde, sa muttern at jeg aldri
trengte å være redd mer siden Besta satt i
himmelen og passet på meg. Det er jo veldig fint
og sånn, men jeg vet ikke om jeg er helt fornøyd
med måten det funker på.
Det som bekymrer meg, er at jeg noen ganger
oppførte meg nokså DÅRLIG da Besta levde. Så
hvis jeg var henne, ville jeg kanskje ikke BRYDD
meg så veldig om det skjedde noe fælt med meg.
DET LUKTER
ASPARGES
AV DEG!

Det er helt greit at Besta passer på når jeg
skater eller driver med ting der litt ekstra
beskyttelse ikke er av veien. Men det fins andre
aktiviteter hvor det kunne vært ålreit med litt
privatliv.
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Jeg kan ikke akkurat bebreide Besta hvis hun
foretrekker å se en annen vei når jeg krysser
gata eller noe.
NÅ GÅR JEG
OVER, BESTA!

Egentlig har jeg litt DÅRLIG SAMVITTIGHET
for at Besta må passe på meg døgnet rundt. Hun
jobbet og slet som servitør hele livet, og nå hadde
hun fortjent å SLAPPE AV litt.

STENGT
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Jeg håper hun sitter i et boblebad og leser
kjærlighetsromaner hver kveld i stedet for å
holde vakt over en utakknemlig skoleunge som
sitter og svetter over leksene sine.

For jeg skal love deg én ting, og det er at hvis
JEG kommer til himmelen noen gang, gidder jeg
ikke gjøre noe annet enn å plaske rundt i et
basseng fullt av godteri og fly salto rundt skyene.

JIPPII

I!

19

Aldri i verden om jeg orker å sitte og passe
på et eller annet oldebarn jeg nesten ikke vet
navnet på.

For en liten stund siden sa muttern at det ikke
bare var BESTA som passet på meg, men ALLE
mine avdøde slektninger.
Jeg skulle ønske hun ikke hadde fortalt meg det,
for nå får jeg enda dårligere samvittighet når vi
har gloseprøve og jeg skriver av svarene til Alex
Aruda.

Det eneste som blir gøy, er om jeg får krefter
til å straffe etterkommerne mine hver gang de
irriterer meg.

Jeg skulle gjerne ha visst hvor mange generasjoner
BAKOVER dette opplegget går. Et par hundre
år er greit nok, men hvis vi snakker om hele
familietreet tilbake til steinalderen, er det noe helt
annet.
20
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Hvis jeg har steinalderslektninger som følger med
på meg, blir de nok rimelig forvirret når de ser
hvordan jeg tilbringer en gjennomsnittlig dag.
BLIP
BURP
BLAPP

For å være helt ærlig syns jeg det er litt ekkelt
å ha alle de folkene hengende over skulderen.
Hvis det virkelig er sånn at hele slekta ser meg
hver gang jeg kommer ut av dusjen eller putter
litt ørevoks i munnen, kan det bli rimelig kleint
når vi til slutt møtes ansikt til ansikt.
HALLA,
FOLKENS!
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Torsdag
Det er bokmarked på skolen denne uken, så i
morges sendte muttern med meg 20 dollar.
Jeg TRODDE jeg kunne få kjøpe hva jeg ville,
men det viste seg at muttern ville jeg skulle bruke
pengene på BØKER.
Men det er ganske vanskelig å motstå
fristelsen når du endelig får sjansen til
kjempeblyant med kuleøyne.

å
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SKRIBLE
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I tillegg til blyanten kjøpte jeg en plakat med
en katt som kommer med en spydig kommentar,
et pandaformet viskelær, en kalkulator som
lyser i mørket, en undervannspenn og enda en
kjempeblyant med kuleøyne, i tilfelle den første
blir ødelagt.
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Det ante meg at muttern kanskje ikke ville
være helt fornøyd med hvordan jeg hadde brukt
pengene, så jeg passet på også å kjøpe en jojo
med et bra slagord på.
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Men muttern ble ikke imponert. I morgen må
jeg ta med alt sammen tilbake og bytte det inn i
bøker, sier hun.
Muttern sier at hjernen må trenes gjennom
lesing og andre kreative greier, ellers blir den
svak og kraftløs. Akkurat som en muskel.
Hun sier at videospill og tv gjør hjernen min til
grøt, og at hvis jeg ikke skjerper meg, vil jeg
gå gjennom livet som en slags hjernedød zombie.
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Muttern sier at hvis jeg klarte å skru av tv-en
og legge fra meg spillkontrollen, ville jeg kanskje
oppdage et talent jeg ikke ante at jeg hadde.
Det er hyggelig tenkt, men hver gang muttern
vil lokke meg ut av komfortsonen, ender jeg som
regel på trynet.
I tredje klasse skrev vi dikt på skolen, og
muttern ble ganske imponert da jeg viste henne
hva jeg holdt på med. Hun tok et av diktene
mine og sendte det til Det nasjonale lyrikkrådet
for å høre hva DE tenkte om det.
To uker senere fikk vi et brev i posten.

DET NASJONALE LYRIKKRÅDET
Kjære Gregory Heffley,
Gratulerer! Ditt dikt “Min teite sommer” er blitt
plukket ut til å være med i vår prestisjetunge
Diktantologi, en årlig utgivelse av de beste tekstene
fra nasjonens mest lovende lyrikere.
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