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Una herència inesperada
ofereix a la família del
Greg Heffley l’oportunitat de fer grans reformes
a casa seva. Aviat, però,
descobreixen que tot plegat no és tan fàcil com es
pensaven.
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Quan comencen les obres
sorgeixen un munt de problemes: verdet tòxic, insectes fastigosos i altres
coses encara més sinistres...
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MARÇ

Diumenge
He llegit que en els temps antics sovint enterraven
els reis i els faraons amb tot el que tenien. M’imagino
que en aquella època es pensaven que es podien endur
les SEVES coses a la vida d’ultratomba.

Doncs si a mi m’enterren amb totes les porqueries
que TINC, potser me’n PENEDIRÉ en el futur.
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La mare diu que he de fer neteja general i que
he de llençar tot el que no NECESSITO. M’ha
semblat una bona idea fins que m’he adonat de la
quantitat de porqueria que he ACUMULAT.

Ç
EN

LL
A

M’he passat tot el matí remenant l’armari, i és
de bojos tot el que hi ha entaforat. I no és que
hi hagués cap mena d’ORDRE. Sobretot el que
acostumo a fer, des que vam venir a viure aquí,
és ficar-ho tot de qualsevol manera.

tira
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Ficar-me dins l’armari ha sigut com si tornés a la
INFANTESA. I com més al fons anava més em
remuntava en el TEMPS.
Tot el que hi havia a la part del davant de l’armari
eren coses que hi he desat durant aquests anys,
deures de l’escola i còmics. Però quan he apartat
tot això, he començat a trobar coses que havia
OBLIDAT completament.
He trobat un coet de modelisme que em van regalar
quan vaig fer deu anys, i una disfressa que vaig
portar per Halloween fa uns quants anys. I un
munt d’altres coses que ni sabia que les tenia.
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Més ENDINS, he trobat una cosa que em pensava que
havia perdut feia TEMPS. Era una carpeta d’anelles
plena d’adhesius que vaig col.leccionar a tercer.

MUU

Estava OBSESSIONAT amb els adhesius,
sobretot aquells que eren de rascar i ensumar. Vaig
col.leccionar totes les BONES olors, com de xiclet
i núvol i coses així, però també tenia tots els
adhesius FASTIGOSOS.
Gràcies a això, quan un nen del meu carrer volia
saber quina pudor feia la caca de girafa o de meló
podrit, m’ho preguntava a MI.
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Un dia d’aquests escriuré una AUTOBIOGRAFIA
i també inclourà els adhesius de rasca i ensuma
per poder marcar els diferents moments de la meva
vida.

I llavors em vaig adonar que acabava
de trepitjar una cagarada de gos!

RASCA
AQUÍ!
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He continuat remenant l’armari i hi he trobat coses
de la GUARDERIA, com ara un peix que era la
silueta de la meva mà damunt d’una cartolina.

M’ENCANTAVA fer coses a la classe de plàstica
i treballs manuals. I si algú em TOCAVA ELS
NASSOS s’enduien una perdigonada de purpurina.
ATXIM
ATXIM
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També he trobat un regal que vaig fer per a la mare
quan anava a la guarderia però que mai li vaig donar.
Era una flor feta amb paper Pinotxo amb un dibuix
de la meva cara al mig, enganxada en un pal de polo.

Quan la vaig fer, vaig plantar-la en un test petit
de fang, ple de terra. Però al final no l’hi vaig
donar perquè vaig ensopegar a les escales de casa
quan tornava de l’escola.

S

ZAS
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M’he quedat DESCANSAT quan he arribat al
fons de tot de l’armari, però si he de ser sincer
també ha sigut una DECEPCIÓ.
Quan era més petit vaig llegir un llibre que parlava
d’uns xavals que podien visitar un MÓN diferent
travessant un armari que tenien, i sempre em vaig
preguntar si seria possible fer el mateix al MEU
armari.
Però he pensat que qui visqués a l’altre costat
potser no estaria gaire content de veure que li
llençava totes les meves PORQUERIES allà.
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Quan li he dit a la mare que ja havia acabat de
buidar l’armari, m’ha dit que havia de posar-ho tot en
tres piles: el que volia quedar-me, el que volia donar
i el que volia llençar definitivament. Però he pensat
que si havia d’abandonar tot allò, valia la pena
guanyar una mica de DINERS amb el que tenia. Per
això he decidit fer una PARADETA al garatge.
Quan l’hi he explicat a la mare m’ha dit que li semblava
molt BONA idea. De seguida m’ha donat una revista
on hi havia un munt de consells per fer-ho BÉ.

Gresca en família

AL GARATGE!

50 C NSELLS I TRUCS FABULOSOS
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Però totes les idees de la revista eren cursis i
passades de moda. Hi havia una secció de com fer
un cartell per atraure la gent perquè vingués
al garatge, i els exemples que hi posava eren
SUPERAVORRITS.

COSES GUAIS

Mercat
al garatge
e
dissabt
1h
de 8 a 1

AT E N C I !
Mercat
al garatge
PER AQUÍ

Jo ja sabia que si volia que la gent vingués a
la meva paradeta havia de fer alguna cosa més
atractiva a primer COP D’ULL. Total, que he
fet un cartell que estava segur que funcionaria.
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BITLLET DE 100 $

TROBAT A LA VORERA
SI US PLAU, VENIU A

SURREY STREET 12
PER RECLAMAR LA VOSTRA PROPIETAT
Quan he acabat de pintar-lo he volgut anar a fer
unes quantes còpies per penjar-los pel barri. Però la
mare m’ha enxampat a la porta.
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