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CHARLIELLE

Maaliskuu

Maanantai
Äiti aina sanoo, että kavereita tulee ja menee,
mutta perhe pysyy. Jos se on totta, voi tulla
aika rankkaa.

Rakastanhan mä perhettäni ja niin poispäin,
mutten ole ihan varma, onko meitä tarkoitettu
ELÄMÄÄN yhdessä. Ehkä myöhemmin menee
paremmin, kun asutaan eri taloissa ja nähdään
vain juhlapyhinä. Juuri nyt on vain vähän
tukalaa.
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On se kumma, että äiti jaksaa paasata
”perheestä”. Se itse ei oikein tule toimeen
siskojensa kanssa. Ehkä se kuvittelee, että
jos se jankkaa perheen ihanuutta mulle ja
velipojille, meistä tulee toisenlaisia. Jos mä olisin
äiti, en toivoisi liikoja.
Äiti kai yrittää vaan lohduttaa, koska mulla ja
Rowleylla menee vähän huonosti. Rowley on ollut
mun paras kaveri siitä saakka kun se ilmaantui
naapuriin, mutta nyt on muutosta ilmassa.
Ja se johtuu TYTÖSTÄ.

Usko huviksesi: ROWLEY on viimeinen, jonka
mä olisin uskonut saavan tyttökaverin.
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Luulin aina, että MULLA olisi joskus
parisuhde, ja Rowley olisi se urpo, jota
kaikkien käy sääliksi.
GREG JUNIORI,
VIITSITKÖ ANTAA
ROWLEY-SEDÄLLE
HODARIN?
KYLLÄ,
ISI!

Pitää kai nostaa Rowleylle hattua, kun se on
löytänyt tytön, joka tykkää siitä. Ei mun silti
tarvi olla siitä INTONA.
Vanhaan hyvään aikaan oltiin Rowleyn kanssa
ihan kaksin, hengailtiin ja tehtiin mitä huvitti.
Jos teki mieli puhaltaa ruokalassa kuplia
suklaamaitoon, niin sitten puhallettiin.
PLUP
PLUP
PLUUP
PLUUP
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Nyt kun yksi tyttö on kuvassa mukana, kaikki
on TOTAALISESTI toisin.
LAPSELLISTA

Missä ikinä Rowley on, siellä on myös sen
tyttökaveri Abigail. Ja vaikkei olisi, siltä
ainakin TUNTUU. Mä pyysin Rowleyn viime
viikonloppuna meille yökylään, jotta saataisiin
viettää vähän laatuaikaa. Parin tunnin päästä
mä luovutin. Ei se mitään hauskanpitoa ollut.
EI, SÄ OOT
SÖPÖMPI!
HIH HIH HII!

LIMU
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Kun ne kaksi on yhdessä, se vasta
KARSEETA onkin. Siitä saakka kun Rowley
ja Abigail alkoi seukata, Rowleylla ei oo ollut
omia MIELIPITEITÄ ollenkaan.
MITÄ
TYKKÄSIT
UUDESTA
LEFFASTA?

ME

EI
TYKÄTTY
SIITÄ
YHTÄÄN!

Mä toivoin, että alkuhuuma menisi äkkiä ohi ja
kaikki olisi taas normaalia, mutta vielä ei siltä
vaikuta.
YHDEKSÄN JA
PUOLI PÄIVÄÄ!
ONNEA MEILLE!
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Jos multa kysytään, juttu on NYT JO
mennyt liian pitkälle. Oon alkanut havaita
Rowleyssa pieniä muutoksia. Tukassa ja
tamineissa. SALETISTI Abigailin syytä.

MÄHÄN olen ollut monet vuodet Rowleyn paras
kamu. Jos jollain on oikeus muuttaa sitä, niin
MULLA.
Mä en tajua, miten paras kaveri voidaan
yhtäkkiä potkaista pellolle. Just niin mulle on
käynyt.
Talvella me varastoitiin Rowleyn kanssa
lumipalloja meidän pakastimeen, jotta voidaan
olla lumisotaa kelien lämmettyä.
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HERNEITÄ

JÄÄTELÖÄ

Eilen oli eka nätti päivä ikuisuuksiin. Mä
menin Rowleyn luo, mutta se esitti jotain
prinssiuljasta.
SORI, MEILLÄ
ON NYT
MUUTA.

S

VIP

Mä oon ollut ihan oikeesti kiltti Abigailille,
mutta se ei tykkää MUSTA. Se on yrittänyt
lyödä kiilaa mun ja Rowleyn väliin siitä saakka,
kun niistä tuli pari.
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Kun mä yritän ottaa sen puheeksi Rowleyn
kanssa, joka kerta käy sama juttu:
OOT VAAN MUSTIS!
OOT VAAN MUSTIS!

Tekisi mieli sanoa Rowleylle pari valittua
sanaa, mutten VOI, koska mä tarvitsen sitä
lukuvuoden loppuun asti.
Äikänmaikka Blakely pakottaa meidät
kirjoittamaan kaikki tehtävät kaunolla. Käsi
alkaa krampata, jos mä kirjoitan kauan kaunoa.
Oon maksanut Rowleylle maapähkinävoikeksin
joka sivusta, jonka se mulle rustaa.
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Jos mun on pakko alkaa ITSE kirjoittaa
kotitehtävät, käsiala ei oo sama, ja ope
huomaa.
Mä en siis pääse Rowleysta, ennen kuin
löydän jonkun, joka osaa kirjoittaa ihan sen
käsialalla ja tykkää maapähkinävoikekseistä.
Abigail-härdellin suurin pulma ei silti oo
äikänläksyt vaan koulumatka. Meillä oli
Rowleyn kanssa tapana mennä joka aamu
yhdessä kouluun, mutta nykyään se talsii
Abigailin kulmille ja kävelee kouluun SEN
kanssa.
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Asia nyppii mua PARISTAKIN syystä.
Ensinnäkin meillä on sopimus. Rowley tähystää
jalkakäytävältä koirankakat. Se järjestely on
pelastanut mut MONTA kertaa.

KÄÄ
K

HUH!

S

SARJI

Yksi piski ei tykkää meistä yhtään. Meidän
pitää varoa, kun me ohitetaan sen koti. Se on
tosi ärhäkkä rottweiler nimeltä Turo. Aiemmin
se pääsi usein irti ja jahtasi meitä koulumatkalla.
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Turon isännän piti hankkia sähköpanta, jotta
piski ei lähde karkuun. Enää Turo ei voi ajaa
meitä takaa. Jos se ottaa yhdenkin askelen
pihalta pois, panta antaa sille sähköiskun.
PIIP
PIIP
PIIP

Kun meille valkeni kaulapannan salaisuus, siitä se
riemu repesi.
VOI KAMALA!
PUTOSIKO MULTA VOIKKARI?
MIAU!
MIAU!

Sitten Turolle selvisi, että se ei saa sähköiskua,
kunhan PANTA ei ylitä tontin rajaa.
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Jollei Rowley olisi toiminut tutkana, mä olisin
takuuvarmasti jo tallannut Turon miinaan.
VAARA!
VAARA!

Yksinäiset koulumatkat inhottaa mua
toisestakin syystä. Lukuvuosi alkaa olla
lopussa, ja kotitehtäviä on tullut viime aikoina
roppakaupalla.
Se meinaa sitä, että melkein kaikki kirjat pitää
raahata kotiin joka päivä.
Mun kroppaa ei oo tarkoitettu kantamaan
sellaista lastia, mutta Rowley muistuttaa
kuormajuhtaa. Sille kantamukset ei oo pulma
eikä mikään.
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LÄÄH
PUUH

Harmi vaan, että nyt Rowley haluaa kanniskella
Abigailin kirjoja. Typy taitaakin olla Rowleyn
kanssa siksi, että saa siitä ORJAN.
Sitä mun on Rowleyn hyvänä kaverina tosi
vaikea sulattaa.
LÄÄH
PUUH
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Tiistai
Mä keksin aika metkan ratkaisun kirjapulmaan.
Lainasin aamulla vetolaukkua, jota isä käyttää
reissuilla. Siinä kulkee kaikki koulukamat
kätsysti.

Eikä matka kestänyt kauan, mutta se johtui
osaksi siitä, että ohitin Sandovalin talon aika
liukkaasti.
Aina ennen lumimyrskyä herra Sandoval törkkää
pihatien reunoille keppejä, jotta aurausmies
tietää, missä tie menee.
Viimeksi kun satoi lunta, Rowley ja mä nypittiin
kepit Sandovalin pihasta ja alettiin söhiä
niillä.
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EN
GARDE!

+

JÄÄÄH!

K
KLI N

Ei taidettu tuikata keppejä ihan oikeisiin
kohtiin, sillä kun Sandovalin pihatie aurattiin,
väylä osui kolme metriä sivuun.
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Herra Sandoval on siitä saakka venannut
meitä, jotta voisi näyttää meille närhen munat.
Mä en oo ihan vielä valmis tapaamaan sitä.
VARSINKAAN yksin.

Eikä herra Sandoval oo ees AINUT vaara
kodin ja koulun välillä.
Isoäidin huudeilla on katutöitä. Meidän on
pitänyt kulkea kotiin kiertotietä sen metsän
vierestä, missä Mingon kersat luuhaa.
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Greg
elämääonkauheesti
juuri nyt
MHeffleyn
ä en tied
Mingon tyypeistä. En
vastatuulessa. Greg on jäänyt
ookuinkoskaan
ähnyt
yksin
nalli kalliolle,nkun
hänen niitä koulussa. Mistä sen
paras ja ainut ystävänsä Rowley
tietää, vaikka ne eläisi metsä kuin petolauma.
on alkanut seurustella. Uuden
kaverin löytäminen osoittautuu
mahdottomaksi tehtäväksi, joten
Greg päättää jättää kohtalonsa
noppien varaan. Ja kohtalo
totisesti vie Gregiä – nolosta
tilanteesta vielä nolompaan!
Kääntyykö onni koskaan? Vai
onko Greg tuomittu tunaroimaan
yksin koko kouluvuodeksi…?

LUKIJAT RAKASTAVAT NEROPATIN PAIVAKIRJAA!
USA Todayn, Publishers Weeklyn, Wall Street Journalin ja
New York Timesin myydyimpien kirjojen listalla.

En ees tiedä, kuuluuko koko Mingojen klaaniin
”Kinney rokkaa
ollenkaan vanhempia
tai aikuisia. Niiden johtaja
kirjamaailmassa.”
on kuulemma –joku
jolla on aina hihaton
NPR:n Meckley,
”Takapenkin kirjaklubi”
toppi ja vyössä jättisuuri metallisolki.
”Menestyneimpiä koskaan
julkaistuja lastenkirjasarjoja.”
– The Washington Post

väkirjat
”Neropatin päi
aailman.”
valloittavat m

– Time

”Lukuhaluttomien ja hauskaa kirjaa
etsivien suosikki.”

– School Library Journal

MECKLEY MINGO

WS

9 789510 412459

N84.2

ISBN 978-951-0-41245-9

17

