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W SERII:

Dziennik cwaniaczka • Rodrick rządzi

Szczyt wszystkiego • Ubaw po pachy

Przykra prawda • Biała gorączka

Trzeci do pary • Zezowate szczęście  

Droga przez mękę • Stara bieda • Ryzyk-fizyk  
No to lecimy • Jak po lodzie • Totalna demolka 

Zupełne dno • Dziennik cwaniaczka. Zrób to sam! 

WKRÓTCE:

 Jeszcze więcej cwaniaczka!

PRZECZYTAJ TAKŻE:

 Dziennik Rowleya. Zapiski chłopca o złotym sercu

Teraz Rowley. Ahoj, przygodo!
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Drogowskazy informowały o „malowniczych widokach”, 

więc tata zjechał z autostrady, by dostać się do 

jakiegoś tam Wąwozu Culpeppera.

Mama wpadła w absolutny zachwyt. Powiedziała, że 

jesteśmy niczym odkrywcy, którzy za chwilę staną 

oko w oko z nieznanym cudem natury. Tylko że inni 

odkrywcy byli od nas SZYBSI.

Nie mogliśmy znaleźć żadnego wolnego miejsca 

i w końcu pojechaliśmy dalej. Ale ten sam problem 

napotkaliśmy na trzech kolejnych parkingach.

Tak, wiem, powinienem być wdzięczny za to, że 

urodziłem się w czasach nowoczesnej medycyny, 

smartwatchów i precli z masłem orzechowym. 

Niekiedy jednak żałuję, że nie przyszedłem na świat 

odrobinę WCZEŚNIEJ, gdy miałbym jeszcze szansę 

coś ODKRYĆ.

Bo kiedy człowiek odkrywa coś nowego, nazywają to 

JEGO imieniem.

Niestety w naszej epoce wszystkie interesujące 

rzeczy zostały już wypatrzone. 

BRAK  BRAK  
MIEJSCMIEJSC
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No a na tych mniej interesujących naprawdę nie 

chcielibyście mieć tabliczki ze swoim imieniem.

Pewnego razu planetarium w naszym mieście 

zorganizowało zbiórkę pieniędzy. Jeśli człowiek 

wpłacił dziesięć dolarów, dostawał certyfikat 

z informacją, że jakaś planeta w odległej galaktyce 

została nazwana na jego cześć. No więc mama 

wybuliła te dziesięć baksów, a certyfikat do dziś wisi 

na ścianie w moim pokoju.

Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby mama, wypełniając 

za mnie formularz, wpisała tam TAKŻE nazwisko.  

Bo teraz jakiś przypadkowy Greg może dostać się  

na moją planetę przede mną i bezczelnie ją sobie 

PRZYWŁASZCZYĆ.

Tata oświadczył, że popełniliśmy błąd, pchając się 

w miejsca, o których wiedzą wszyscy turyści. 

Stwierdził, że jeśli zjedziemy z autostrady, mamy 

szansę natrafić na coś WYJĄTKOWEGO.

Dlatego dalej pojechaliśmy opłotkami, wypatrując 

czegoś, co byłoby warte postoju. 

RÓW  
GREGA

Niniejszy dokument poświadcza, 
że obiekt H1-B9932  

w Galaktyce Ursirus będzie  
odtąd znany jako 
PLANETA GREG.    
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