


OLÁ! EU SOU 
O ROWLEY 

JEFFERSON.



Jeff Kinney

EU 
ESCREVI 

AS PALAVRAS 
E FIZ OS 

DESENHOS 
SOZINHO, SEM 

AJUDA DE 
NENHUM 
ADULTO!

ENTA~O 
QUEM É 
ESTE?



AGORA É  

QUE ESTE LIVRO 

VAI COMEC, AR 

MESMO A SÉRIO!

ESPERO 
QUE 

GOSTES!

NA~O VAIS 
GOSTAR, 

ACREDITA!
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O Meu Primeiro Registo
Olá! Eu sou o Rowley Jefferson e este é  
o meu diário. Espero que estejas a gostar.

Decidi comec,ar um diário porque o meu 
melhor amigo Greg Heffley tem um, e nós 
costumamos fazer as mesmas coisas. 
Sei que já o disse, mas eu e o Greg somos

De certeza que vais dizer «Conta-me lá 
mais coisas desse tal Greg». Mas o meu 
livro na~o é sobre ELE, é sobre MIM.

CLAP
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Chamei ao meu livro O Diário do Rowley: 
Um Miúdo Incr´vel porque é o que o meu 
pai está sempre a dizer-me.

Como já disse antes, o Greg é o meu melhor 
amigo e por isso o meu pai é o meu 
SEGUNDO melhor amigo. Mas na~o posso 
dizer-lhe isso porque na~o quero magoá-lo.

TU ÉS  
UM MIÚDO  
INCRÍVEL.

SOU O MELHOR  
AMIGO DO MEU  

FILHO.

GLUP.

TAP
TAP
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Já que falei no meu pai, devo dizer que 
ele parece na~o gostar muito do Greg.  
E eu acho isso porque ele está sempre  
a dizê-lo.

Mas isso é só porque o meu pai na~o 
percebe bem o sentido de humor do Greg.

NA~O GOSTO  
DO GREG.
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Agora mesmo deves estar a pensar  
«Ei, Rowley! Pensava que este livro era 
mais sobre TI». Tens raza~o, e por isso 
daqui em diante prometo que vou falar 
bastante mais sobre o Rowley.

A primeira coisa que tens de saber 
sobre mim é que vivo com o meu pai e a 
minha ma~e numa casa muito simpática, 
exatamente na mesma rua em que vive  
o meu melhor amigo Greg.

Já aqui falei do meu pai, mas a minha 
ma~e também é muito fixe porque me 
dá comida saudável e me ajuda a andar 
sempre limpinho.

ESFREGA

ESFREGA
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Todas as manha~s, eu e o meu amigo Greg 
vamos a pé para a escola. Divertimo-nos 
muito quando estamos juntos, mas às 
vezes fac,o coisas que o chateiam.

Mas o que REALMENTE chateia o Greg 
é eu imitar tudo o que ele faz. Portanto, 
sou capaz de na~o lhe dizer nada sobre 
este diário porque isso só vai deixá-lo 
furioso.

Ainda assim, escrever neste livro dá muito 
trabalho e acho que por hoje já chega. 
Mas amanha~ vou dizer mais qualquer 
coisinha sobre o Greg porque, como já 
disse, nós somos melhores amigos.

PARA DE 
ASSOBIAR!
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O Meu Segundo Registo
Más not´cias: o Greg já sabe do meu 
diário.

Acho que me senti orgulhoso em ter o meu 
próprio diário e quis mostrar-lho. Mas tal 
como eu tinha previsto, ele ficou FURIOSO.

 

O Greg disse que era um roubo descarado 
e que ia processar-me por ter copiado a 
ideia dele. Eu respondi que ele bem podia 
TENTAR. Ele na~o era a PRIMEIRA pessoa 
do mundo a escrever um diário.
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Enta~o o Greg disse que o dele era um 
LIVRO DE MEMÓRIAS e na~o um diário,  
e bateu-me com o meu próprio livro.

Respondi ao Greg que se ele continuasse 
a ser um parvalha~o, enta~o eu na~o ia dizer 
mais coisas fixes sobre ele no meu diário.  
Depois mostrei-lhe o que já tinha escrito.

Primeiro, ele ficou aborrecido porque 
eu esquec,o-me sempre de desenhar os 
narizes nas pessoas, mas depois o meu 
livro deu-lhe uma IDEIA.

Como o Greg vai ser rico e famoso, toda 
a gente quererá saber a história da vida 
dele. E o Greg acredita que eu sou a 
pessoa indicada para ESCREVÊ-LA.

PAF
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Eu achava que era para isso que servia 
o tal LIVRO DE MEMÓRIAS, mas ele 
explicou que era uma AUTObiografia  
e que o meu livro podia ser uma BIOGRAFIA.

Além disso, como vai haver MUITAS 
biografias sobre ele, ele quer que seja eu  
a escrever a primeira.

Achei que podia ser uma boa ideia porque 
o Greg é o meu melhor amigo e ninguém o 
conhece melhor do que EU.

Vou recomec,ar este livro com um tt́ulo 
novo e a personagem principal vai ser o 
Greg. Mas na~o se preocupem porque eu 
também vou aparecer muitas vezes.

Pelo Melhor Amigo 
do Greg Heffley



DO

Pelo Melhor Amigo 
do Greg Heffley



PRIMEIROS ANOS

A maioria das biografias sobre presidentes 
e pessoas famosas comec,a com um cap t́ulo 
chamado «Primeiros Anos». O problema 
é que eu só conheci o Greg no quarto ano 
e por isso na~o sei muito sobre a sua vida 
antes disso.

Há montes de fotos penduradas nas 
paredes de casa do Greg e, pelo que se vê, 
ele era um bebé normal. Se ele fez alguma 
coisa importante quando era pequenino, 
na~o dá para ver pelas fotografias.
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Portanto, vamos avanc,ar até antes do ińcio 
do quarto ano, e agora é que esta biografia 
vai comec,ar a ser muito mais detalhada.

Nós morávamos numa zona diferente, mas 
depois o meu pai arranjou um novo 
emprego e tivemos de nos mudar. A minha 
fam´lia comprou uma casa no cimo da rua 
onde mora o Greg e mudámo-nos no vera~o.

Nos primeiros dias, na~o sa  ́de casa porque 
tenho sempre medo do desconhecido.

Devem estar a pensar «E enta~o quando 
é que ele conheceu o Greg?», mas esperem 
que eu já estou a chegar a essa parte.
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A minha ma~e sugeriu que eu fizesse novos 
amigos e, para me ajudar nessa tarefa, 
até me comprou um livro chamado Como 
Fazer Amigos em S´tios Novos.

O livro tinha várias coisas como piadas do 
truz-truz para ajudar um miúdo como 
eu a conhecer pessoas novas. Mas na~o 
funcionaram lá muito bem com o Greg.

Felizmente, eu e o Greg tornámo-nos 
amigos na mesma.

NA~O ME OUVISTE 

DIZER TRUZ-TRUZ?

TRUZ-
  -TRUZ!

EI, EU DISSE  
TRUZ-TRUZ. MA~E, ESTÁ AQUI UM 

MIÚDO ESQUISITO A 

BATER À PORTA!
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Eu disse ao Greg que vivia na casa nova no 
cimo da rua. Mas, pelos vistos, isso na~o era 
bom para mim. É que quando o terreno 
ainda estava livre, o Greg pôs lá uma 
bandeira e isso fazia dele o dono da minha 
casa e de tudo o que havia lá dentro.

Mais tarde, o meu pai disse-me que isso 
na~o era verdade e foi até à casa do Greg 
para recuperar a minha bicicleta.
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Acho mesmo que essa foi a primeira vez que 
o meu pai me disse o que pensava do Greg.

Mas eu gosto MUITO do Greg. Ele faz-me  
sempre rir quando eu acabo de dar um 
gole enorme no meu copo de leite.

O Greg está sempre a pregar-me todo o 
tipo de partidas malandras que também 
me fazem rir à gargalhada.

BLARGAHAHAHAH!

NA~O GOSTO  

DO GREG.
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Acho que já deu para perceber porque é que 
eu e o Greg somos melhores amigos desde 
o quarto ano. Até arranjei um medalha~o 
para tornar as coisas oficiais. Mas o Greg 
acha que isso sa~o coisas de menina e, como 
tal, nunca vai usar a metade dele.

Podia encher um livro inteiro com as 
coisas malucas que eu e o Greg fazemos. 
Mas, como é a biografia dele, se calhar é 
melhor falar um pouco dos Heffleys.

NA~O 

PERCEBI.AH! 
   AH!

MELH  ORES

  AMI  GOS
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Tal como eu, o Greg tem um pai e uma 
ma~e, mas sa~o pais bastante normais. Por 
isso, na~o tenho muito a dizer sobre eles.

Mas o Greg na~o é filho único como eu. Tem 
um irma~o mais velho chamado Rodrick, que 
tem uma banda de rock chamada Frauda Xeia.

Algumas canc,o~es têm asneiras e é por isso 
que os meus pais na~o me deixam ir a casa 
do Greg quando o Rodrick está lá a ensaiar.
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O Greg também tem um irma~o mais novo. 
Chama-se Manny e tem 3 anos. E na~o sei 
porquê, mas da primeira vez que fui a casa 
do Greg para uma tarde de jogos, o Manny 
baixou as calc,as e mostrou-me o rabiosque.

Agora, sempre que vejo o Manny, ele age 
como se houvesse um grande segredo entre 
nós. Isso faz-me sentir desconfortável.

Acho que isto chega para fechar o 
primeiro cap´tulo da biografia do Greg.  
E se esta~o a pensar «Rowley, quando  
é que vais contar as partes 
interessantes?», enta~o ESPEREM.

CHIIIU
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A PRIMEIRA VEZ QUE EU FUI  
DORMIR A CASA DO GREG

Depois de nos conhecermos, eu e o Greg 
fizemos umas tardes de jogos na MINHA 
casa e outras na DELE. O Greg na~o gosta 
que eu diga «tardes de jogos». Vou ter de 
alterar isso mais tarde ou enta~o vou levar 
outra vez com o livro na cabec,a.

Eu e o Greg «conviv´amos» muito em casa um 
do outro e, um dia, ele convidou-me para 
DORMIR uma noite em casa dele.

Fiquei muito preocupado porque nunca 
tinha dormido fora de casa. Eu tinha 
tanto medo, que ainda nem sequer dormia 
na minha PRÓPRIA cama.



Disse à minha ma~e que estava nervoso, 
mas fiquei MENOS nervoso quando ela 
sugeriu que eu levasse o Cenouras.

Cheguei a casa do Greg e ficámos a jogar 
no quarto dele até às 9 da noite. Depois, 
a ma~e dele disse para irmos para a cama... 
na CAVE. A´ é que eu fiquei MUITO 
nervoso porque acho as caves mesmo 
assustadoras.




