Könyvajánló
Jeff Kinney : Egy ropi naplója, Kutya egy idő

Jeff Kinney, egy amerikai író, játékfejlesztő és tervező írta a
könyvet. 2009-ben Jeff is felkerült a Time magazinban a világ 100
legbefolyásosabb emberének listájára. Gyerekkorát Washington
D.C.-ben töltötte, majd 1995-ben New Englandbe költözött. Az író
most Massachusetts állam déli részén él feleségével és két fiával.
A szerző a regényében azt írja le, hogyan telik el egy kamasz fiú
nyári szünete. A történet a Heffley családról szól, akik Amerikában
élnek. Valószínűleg egy kis városban, de a város neve nem derül ki a
könyvből. A szerző az olvasó fantáziájára bízta a helyszín kitalálását.
A főszereplő Greg Heffley egy átlagos egyesült államokbeli
kiskamasz, aki szüleivel, kisöccsével és a bátyjával él egy kertes
házban. Barátjával, Rowley-val sok izgalmas kalandba keverednek a történet során.
Részlet a könyvből:
-

Úgy intéztem, hogy Rowley aludjon a kazánházhoz közelebb, mert az a szoba mindig a
frászt hozza rám. Úgy okoskodtam, hogy ha valami kimászik onnan az éjszaka
közepén, így előbb Rowley-ra csap le, és nekem lesz vagy egy 5 másodperces fórom.
Hajnali 1 óra körül kiszűrődött valami hang a kazánházból, amitől rendesen
begazoltunk mindketten.

További kalandok a könyvből: Greg anyukája alapít egy olvasóklubot, mert szerinte a mai
gyerekek túl sokat videó játékoznak. Rowley-val együtt ki kell fizetniük egy adósságot, ezért
saját vállalkozásba kezdenek. Greg születésnapján is történt egy vicces esemény, de ez majd
kiderül, ha elolvassátok a könyvet.
A könyvnek 6 része jelent meg, én ezt a részt az egyik osztálytársamtól kaptam meg
születésnapomra. Nagyon tetszett és megvettem a többi részét is. Nagyon várom, hogy az író
folytassa ezt a könyvsorozatot. Elismert könyv, több kiadónál is megjelent Amerikában.
Magyarországon a Könyvmolyképző Kiadó adta ki. Ajánlom mindenkinek, aki szeretne egy
mulatságos illusztrációkkal teli történetet olvasni. Ha tetszik a könyv, akkor olvassátok el a
többi részét is. Garantálom, hogy nem fogtok unatkozni, nekem elhihetitek.
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