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En Greg està de pega: 
en Rowley, el seu millor 
amic, l’ha deixat penjat 
i no ho tindrà gens fà-
cil, això de trobar nous 
amics. Cansat de buscar 
sense èxit, el Greg de- 
cideix arriscar-se i deixar 
les decisions en mans de 
l’atzar. Però... podrà la 
roda de la fortuna capgirar el seu destí? O la vida del 
Greg sempre serà una història de contínua mala sort? 
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Mala sort!
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MARÇ

Dimarts

La mare sempre diu que els amics van i vénen,

però que la família és per sempre. Home, si això és

veritat, podria dir que estic de pega.

Vull dir, és clar, que m’estimo els de casa i tal, però

no sé si estem fets per viure junts. Potser la cosa

millorarà quan visquem en cases separades i

només ens vegem per vacances, però ara mateix

us puc assegurar que la cosa és bastant fotuda.
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I el que m’estranya és que la mare sempre vagi del

pal “família”, quan en realitat ella i les seves

germanes no s’avenen gens ni mica. Potser es

pensa que si continua repetint aquest missatge als

meus germans i a mi, amb una mica de sort la cosa

serà diferent. Però si jo fos ella, m’estalviaria saliva.

Em penso que la mare intenta fer-me sentir millor

pel que em passa amb el Rowley. El Rowley sempre

ha sigut el meu millor amic des del dia que va

arribar al barri, però últimament les coses han

canviat molt entre nosaltres.

I tot és per culpa d’una noia.

Creieu-me: pensava que l’última persona del món

que aconseguiria tenir novieta seria el Rowley.
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Sempre havia pensat que jo coneixeria algú primer

i que el Rowley seria el paio que tothom

compadiria.

Suposo que he de sentir una certa admiració pel

Rowley pel fet d’haver trobat una noia a qui

agrada. Però això no vol dir que me n’hagi d’alegrar.

En els bons i vells temps, només érem ell i jo, i

anàvem tot el dia plegats i fèiem el que ens donava

la gana. Si ens venia de gust fer bombolles amb el

batut de xocolata a l’hora de dinar, doncs ho fèiem.

GREG JÚNIOR, VOLS
DONAR UNA ALTRA

SALSITXA AL SENYOR
ROWLEY?

SÍ,
PAPA!
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Però ara que ha aparegut una noia tot va d’un altre

pal.

I el pitjor és que el Rowley sempre va amb la

novieta, l’Abigail, com si fossin les dues peces d’un

gafet. Fins i tot quan ella no hi és, és com si també

hi fos. El cap de setmana passat vaig convidar el

Rowley a casa per poder estar una bona estona

junts, però al cap de dues hores ja vaig veure que

no seria gens divertit.

SOU TAN
INFANTILS!

NO, LA MÉS
BUFONA ETS

TU, HE, HE, HE!
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I quan tots dos són al mateix lloc, encara és pitjor.

D’ençà que el Rowley i l’Abigail van junts, és com si

el Rowley ja no tingués cap opinió pròpia.

Jo tenia esperances que les coses canviessin i que

tot tornés a ser com abans, però temo que això va

per llarg.

EI, QUÈ ET
VA SEMBLAR
LA PEL·LI?

AH, A
NOSALTRES
NO ENS VA
AGRADAR
GENS!

BON ANIVERSARI
DE NOU DIES

I MIG!
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Si us he de ser sincer, diria que la cosa ja ha anat

massa lluny. M’he començat a fixar en els petits

canvis que ha fet el Rowley, per exemple, la manera

de pentinar-se o la roba que porta. I us puc garantir

que la instigadora de tot plegat és l’Abigail.

I resulta que sóc jo qui ha sigut el millor amic del

Rowley durant tots aquests anys, i per això, si algú

té el dret a canviar-lo, aquest sóc jo.

El que no m’explico és com pots passar de ser el millor

amic d’algú a trobar que et deixen de banda, com

un kleenex fet servir. Perquè és això el que ha passat.

Durant l’hivern el Rowley i jo vam guardar unes

boles de neu al congelador per tal de poder fer

una baralla de neu quan fes més bon temps.
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Doncs ahir va ser el primer dia decent després de

molts dies de misèria, i quan vaig anar a buscar el

Rowley a casa seva, ell va passar de mi.

L’altra cosa és que jo sempre m’he comportat

correctament amb l’Abigail, però és evident que no

li caic bé. Està posant una barrera entre el Rowley i

jo des del dia que van començar a anar junts.

HO SENTO PERÒ
ARA MATEIX

ESTIC OCUPAT.

POC
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Però quan intento parlar del tema amb el Rowley,

sempre rebo la mateixa reacció.

M’agradaria poder-li dir exactament el que penso

però no ho puc fer perquè depenc d’ell per arribar

a final de curs.

A classe d’anglès tinc el profe Blakely i ens fa

entregar tots els treballs en lletra lligada. I a mi això

d’escriure tanta estona en lletra lligada em

destrossa la mà, per això li pago un galeta cracker

amb mantega de cacauet per cada pàgina que

copia per mi.

EL QUE PASSA ÉS
QUE ESTÀS GELÓS!

ESTÀS GELÓS!
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