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Pühapäev
Täna võtsime jõulukaunistused keldri laoruumist
välja. Meil on kastitäite kaupa kaunistusi ja
mõned neist on päris vanad. Üks kaunistus on
pildiga minust ja Rodrickust kraanikausis vanni
võtmas ja see on tõeliselt piinlik, aga ema ei luba
seda ära visata.

Panime elutoas kuuse püsti ja hakkasime sellele
kaunistusi riputama. Mu väike vend Manny tegi
ülakorrusel uinakut, aga kui ta ärkas ja avastas,
et me kaunistasime puud ilma temata, kaotas ta
totaalselt enesekontrolli.
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Esmaspäev
Ma arvan, et ema oli enda üle päris uhke, et pani
mind eelmine aasta sellesse päevaraamatusse kirjutama, sest nüüd ta läks ja ostis mulle veel ühe.
Aga mäletad, kuidas ma
ütlesin, et kui mõni jobu
EHTED
saab mind kätte kaustikuga, mille kaanele on kirPõhjus,
pärastsiis
Manny
nii ärritunud
oli, oli
jutatud mille
“Päevik“,
saadakse
sellest valesti
see,
keegitäna
oli üles
riputanud
tema lemmikehte –
aru?etNoh,
täpselt
see juhtuski.
pulgakommi, mis talle tõsiselt meeldib. Ema võttis
siis selle puult TOSSIKE!
ja ulatas Mannyle, et poiss ise selle
üles riputaks.

JÕULUD

HOOP

NUUKS

(MINU VEND RODRICK)

Nüüd, kui Rodrick teab, et mul on järjekordne päevik,
Aga
Mannykui
tahtis,
tema kaunistus
on parem,
mul onetmeeles
seda luku oleks
taga kuusel
hoida.
ESIMENE,
nii et mu
lihtsalt
selleks,päeviku
et temamõned
saaks
Tegelikult sai Rodrick
EELMISE
oma
tahtmist,
pidime jakõik
maha võtma.
nädalad
tagasi kätte
see ehted
oli katastroof.
Aga ära
oota, et ma SELLE looga isegi algust teeksin.
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Ja selliseid asju juhtub meil kodus iga päev.

JÕUL

EHTED

Ema pole veel hakanud Manny korralekutsumiseks
kasutama jõuluvanaga ähvardamist, aga ma olen
kindel, et varsti ta teeb seda. Ma ei arva küll,
et see on eriti hea strateegia meie kontrolli all
hoidmiseks. Sellepärast, et kui järjekordsed jõulud
möödas on, pole emal mingit tõelist mõjuvõimu.
NII! POISID,
LIHAVÕTTEJÄNES
ON TEIS VÄGA
PETTUNUD!
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