


Донецька обласна бібліотека для дітей знов пропонує читачам захоплюючі «Книжкові
фішки». Тема другого випуску за 2021 рік: Таке різне шкільне життя… («Щоденник слабака»
від Джефа Кінні).

Сподіваємось, що учням української середньої школи буде цікаво почитати про життя
і пригоди американських однолітків. Школа - не тільки місце для отримання знань, це ще й
місце зародження перших симпатій і справжньої дружби.

Приправлена гумором серія романів «Щоденник слабака» від американського
дитячого письменника, карикатуриста, розробника і дизайнера онлайн-ігор Джефа Кінні -
про звичайного хлопця Ґреґа, який ходить в школу у невеличкому містечку США, лається і
мириться з родичами, та й в цілому живе звичайнісіньким життям, - точно знайде відгук у
кожному дитячому серці.

Отже, читайте про пригоди Ґреґа Гефлі, сповнені тонкого, місцями саркастичного
гумору. До речі, серія «Щоденник слабака» - бестселер за версіями різних періодичних
видань («The New York Times», «Wall Street Journal», «Publishers» тощо)!

Кінні, Джеф. Щоденник слабака [Текст]. [Кн. 1]. Записник Ґреґа Гефлі
: роман у малюнках / Дж. Кінні ; пер. з англ. Д. Шостака ; мал.
автора. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 224 с. : іл.

Вважаєте, що у вас проблеми? Та які можуть бути проблеми,
коли ви дорослий, з власною машиною і купою грошей в гаманці?
Живи та радій! А ось як після закінчення початкової школи закріпитися
в середній - це завдання не з простих. Навколо тебе здоровенні
хулігани, красуні, які на тебе і не подивляться, багаті хлопці з кращими
відеоіграми і модним одягом. Як тут стати крутим хлопцем, якщо все,
що у тебе є - це нав’язливий молодший брат, здатний знищити
репутацію за секунди, пришелепкуваті друзі (бо для шкільних королів
ти не існуєш) і батьки, які абсолютно нічого не розуміють в сучасному
житті?

Життя простого американського школяра Ґреґа складне і смішне
одночасно. Всі свої сподівання він щодня заносить в щоденник, який –
він у цьому впевнений – згодом, коли він стане багатим і знаменитим,
буде безцінний для журналістів! А поки він просто Слабак (невдаха
по-нашому)…

Легкий текст, веселі замальовки і смішні ситуації - все це чекає
на вас, варто лише відкрити книгу про юного Ґреґа!
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Кінні, Джеф. Щоденник слабака [Текст]. [Кн. 2]. Зоряний час Родрика
: роман у малюнках / Дж. Кінні ; пер. з англ. В. Ракуленка ; мал.
автора. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 224 с. : іл.

Пригоди Ґреґа Гефлі тривають! Новий щоденник розповідає про
його взаємини зі старшим братом Родріком, який шантажує Ґреґа
тим, що трапилося влітку...

Ґреґ боїться, що про це дізнається вся школа, тому допомагає
своєму старшому братові, який має власний музичний гурт, то
прибрати кімнату після вечірки, то поміняти двері, зіпсовану на цій же
вечірці. Чи розповість Родрік всій школі про те, що сталося з Ґреґом? І
що ж там сталося такого, жахливого, цього літа?!

Витівки братів, суперечки, сварки, спроби мами помирити їх,
відносини Ґреґа з однокласниками, з другом Роулі, його
спостереження за батьками - про все це надзвичайно цікаво читати.
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Кінні, Джеф. Щоденник слабака [Текст]. [Кн. 5]. Бридка правда :
роман у малюнках / Дж. Кінні ; пер. з англ. М. Пухлій ; мал. автора. –
Київ : КМ-БУКС, 2019. – 224 с. : іл.

Мама придбала Ґреґові новий щоденник і він знову виливає на
папір усе, що з ним відбувається: проблеми дорослішання, «підколи»
однокласників, продовження сварки з кращим другом Роулі,
розбіжності з батьками, збільшення кола обов’язків, довгоочікувана
«закрита вечірка» в школі, чергове весілля дядька Геррі і сотні інших
буденних справ підлітка.

А ще мама вирішила зайнятись власним навчанням, тому у домі
з’явилася не надто порядна помічниця Ізабелла, яка дратує Ґреґа
своєю поведінкою і неробством. Він відчайдушно намагається
потоваришувати з кимось популярним зі школи, але всі його
намагання виявляються марними. Все проти нього, але він звик до
випробувань долі. Однак несподіване дорослішання Роулі стає для
нього останньою краплею у переповненій чаші розчарування...

Кінні, Джеф. Щоденник слабака [Текст]. [Кн. 3]. Остання крапля :
роман у малюнках / Дж. Кінні ; пер. з англ. Д. Шостака ; мал. автора.
– Київ : КМ-БУКС, 2019. – 224 с. : іл.

І знов історії про Ґреґа, який хоче зробити як краще, а виходить
як завжди.

У Ґреґа з’являються нові проблеми: брати, однокласники і
вчителі продовжують його «діставати», батько активізувався і вирішив
записати сина в різні спортивні секції, щоб розвинути його «чоловічі
якості», страждання через нероздільне перше почуття до четвертої
найкрасивішої дівчинки в класі Холлі Хіллз і багато чого іншого.

Комічні ситуації, які трапляються з головними героями,
ілюстрації у вигляді малюнків, шкільні турботи та домашні клопоти –
все це додає історії життєвості та правдивості. Загалом, такі книжки
корисно читати не тільки підліткам, але й їх батькам. Погляд зі сторони
може не тільки здивувати, але й стати непоганим стартом для роботи
над собою, навіть тоді, коли тобі за…

Кінні, Джеф. Щоденник слабака [Текст]. [Кн. 4]. Канікули псу під хвіст
: роман у малюнках / Дж. Кінні ; пер. з англ. М. Пухлій ; мал. автора. –
Київ : КМ-БУКС, 2019. – 224 с. : іл.

Літо! Відмінний час, щоб зустрітися з друзями, навчитися чогось
нового, зайнятися спортом... Або вчинити, як Ґреґ Гефлі - залишитися
вдома і присвятити час проходження улюблених відеоігор. Проте його
мама впевнена, що літо варто проводити на свіжому повітрі. І ось: Ґреґ
невдало сходив в клуб, в результаті чого заборгував велику суму
грошей, потім з родиною невдало з’їздив в аквапарк, де замість
веселого відпочинку отримав проливний дощ. І на додачу до всіх
неприємностей, Роулі заборонили спілкуватися з Ґреґом до кінця літа,
а тато купив собаку…

Знайомі герої, купа безглуздих ситуацій і, звичайно ж, гумор!
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Кінні, Джеф. Щоденник слабака [Текст]. [Кн. 6]. Стінна
лихоманка : роман у малюнках / Дж. Кінні ; пер. з англ. М. Пухлій ;
мал. автора. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 224 с. : іл.

Стос щоденників зростає разом з головним героєм, зберігаючи
кожен день того періоду, який дорослі називають «щасливою і
безтурботною шкільною порою»…

В цей зимовий передсвятковий місяць на Ґреґа чекають: сніжна
буря, випуск власної газети, вандалізм в школі, різдвяні приготування і
саме свято та багато всього іншого… Трохи про школу, трохи про сім’ю і
родичів, трохи про дружбу…

Кінні, Джеф. Щоденник слабака [Текст]. [Кн. 7]. Третій зайвий:
роман у малюнках / Дж. Кінні ; пер. з англ. М. Пухлій ; мал. автора. –
Київ : КМ-БУКС, 2019. – 224 с. : іл.

І знову чергова історія про Ґреґа Гафлі…
День Святого Валентина – зовсім не проста пора для Ґреґа та

його друга Роулі, адже вони турбуються, що залишаться одинаками на
шкільній дискотеці. Ну і що робити, якщо ти - далеко не популярний
хлопець у класі, і жодна дівчинка не хоче з тобою йти на вечірку? Тож
хто з хлопчаків в кінці кінців виявиться більш вдалим? І кому уготована
сумна доля третього зайвого?

Твір про шкільне життя зі смішними картинками, кількість яких
приблизно дорівнює кількості тексту, варто прочитати всім, хто
стикається з такими самими проблемами!

Кінні, Джеф. Щоденник слабака [Текст]. [Кн. 8]. 33 нещастя :
роман у малюнках / Дж. Кінні ; пер. з англ. М. Пухлій ; мал. автора. –
Київ : КМ-БУКС, 2019. – 224 с. : іл.

Ґреґа переслідують суцільні невдачі: найкращий друг Роулі, з
яким вони все життя були разом, несподівано завів собі дівчину і
постійно хоче бути з нею… Навіть коли хлопчаки залишаються вдвох,
Роулі постійно говорить про свою Ебіґейл, тож не дивно, що з часом це
призводить до того, що друзі віддаляються. Ґреґу стає дуже самотньо,
бо ж раніше вони з Роулі все робили разом.

Новий друг (а знайти його у середній школі зовсім нелегко) ніяк
не бажає підлаштовуватися під Ґреґа. Куля пророкувань, яку він
знайшов у кімнаті свого брата, не відповіла на питання, чому він такий
невдаха.

Мама помічає все це й коментує: «Друзі приходять і йдуть, а
родина — це назавжди». Тож у «33 нещастях» ви дізнаєтеся більше
про родину нашого героя та їхні сімейні зібрання (які він терпіти не
може!).
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Кінні, Джеф. Щоденник слабака [Текст]. [Кн. 9]. Дорога полотном :
роман у малюнках / Дж. Кінні ; пер. з англ. М. Пухлій ; мал. автора. –
Київ : КМ-БУКС, 2019. – 224 с. : іл.

Мама Гефлі завжди виписує різні книги та журнали, звідки бере
ідеї з виховання дітей. От і зараз вона вичитала, що було б дуже
весело провести відпустку у сімейній подорожі. Але ніхто з чоловічого
складу родини Гефлі не розділяє її захвату: у тата робота, Ґреґ хоче
провести своє літо тихо-мирно перед телевізором, а Родрік воліє
проспати всі літні канікули.

Однак мама сказала - і всі вже пакують свої об’ємні валізи, які
нікуди не вміщаються. Проте вихід завжди є: татів човен може
слугувати причепом для перевезення всіх пожитків. Тож речі
спаковані, родина готова до пригод.

І чого тільки не чекає на наших героїв: і ночівлі у сумнівних
мотелях, і сільськогосподарський ярмарок (де вони, до речі, виграли
поросятко), і аквапарк, і загублений ключ від шафи в камері схову, і
проблеми з машиною та кредитками… Усе як завжди - нікуди без
проблем.

Кінні, Джеф. Щоденник слабака [Текст]. [Кн. 10]. Усе по-
старому : роман у малюнках / Дж. Кінні ; пер. з англ. М. Пухлій ;
мал. автора. – Київ : КМ-БУКС, 2021. – 224 с. : іл.

У старі добрі часи життя було краще... Чи ні? Це питання, яким
Ґреґ Гефлі задається тепер кожен день. Поки його місто влаштовує
«вихідні без гаджетів», а школа відправляє учнів на ферму з суворими
умовами (уявіть, там немає ні фастфуду, ні відеоігор!), Ґреґ
відчайдушно намагається вижити: адже він звик до комфорту -
сучасні зручності так полегшують існування! Або вся справа в тому, що
Ґреґ... просто слабак?

Приємного читання!!!
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