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Läsarna älskar Greg och hans dagbok ... förlåt, "loggbok".I den
åttonde dagboken berättar han ruskigt öppenhjärtigt om sitt liv. Det
är inte för inte som bokserien "Dagbok för alla mina fans" är en
megasuccé i Sverige och resten av världen. Greg har alltid haft

bråttom att växa upp. Men det här med att bli äldre - är det verkligen
så bra som det sägs? Man måste ta större ansvar, men framför allt

måste man tackla de läskiga förändringar som händer med kroppen i
puberteten. Och allt detta utan hjälp av Rowley, hans bästis som fick
nog av Gregs fasoner under sommarlovet.Fixar Greg allt detta på
egen hand? Eller måste han stå ut med "den bistra sanningen" - att

livet ständigt förändras på gott och ont? Trots sin obotliga
sjävcentrering inser Greg att han behöver sin trogne vän. Frågan är:
behöver Rowley Greg? Böckerna prisas brett för sin träffsäkra humor
och särskilt för sin förmåga att fånga in motvilliga unga läsare och

göra dem till ivriga sådana. Kul och spännande form där
serieteckningar och text tillsammans berättar en historia. "En av de
mest framgångsrika barnboksserier som någonsin publicerats", enligt

The Washington Post. Sedan starten 2007 har böckerna snabbt



klättrat på topplistorna och hittills har det internationellt tryckts
sammanlagt mer än 85 miljoner exemplar! Det finns även tre

spelfilmer som bygger på de tre första böckerna i serien.Sagt om
böckerna i serien:"Det är kul och rappt berättat med stor

igenkänningsfaktor /.../ Översättningen av Thomas Grundberg är
smidig och modern och formatet med hantextade

dagboksanteckningar och roliga streckgubbar gör den till ett
lättuggat mellanmål." Svante Ors, Bibliotekstjänst"Humorpärla med

stor igenkänning för yngre." Yukiko Duke, Vi läser"... bra
tröskelknuffare för mellanåldern." Åsa Anderberg, Sydsvenskan.se
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