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Egy komisz kölyök naplója II. (7-13.)
-Magyar Rajzfilm jóvoltából
Rendező:

Gyulai Líviusz

Operatőr:

Major Péter

Narrátor:

Eszenyi Enikő

A komisz gyerek naplója folytatódik a család, főként a
nővérei és saját történeteivel, melyeket bizalmasával,
a naplójával oszt meg...
• Niagara/ 7’03”

o A család egy része kirándul a Niagarához. Georgyt kénytelenek magukkal vinni, mivel senki nem
vállalja, hogy otthon vigyáz rá! A helyszínen
kiderül, szenzáció van a levegőben! Egy vakmerő
francia légtornász kötélen megkísérli az átkelést a
vízesés felett.

• Az intézetben/ 7’03”

o Papa elmondta Georgy-nak, hogy a város
polgármestere különadót akar a családra kivetni,
Georgy annyi kárt csinált. Az egész társaság
idegbajos miattad, ezért a döntés megszületett:
JAVÍTÓ-NEVELŐ INTÉZET! Nincs apelláta-,
vonatra ültek és irány a világ végén lévő intézet!

• Mikulás-csapda/ 7’02”

o Georgy mikor hazaérkezett az Intézetből egy jó
hír is fogadta – közeleg a karácsony -, jön a Santa
Claus, mert ott ő hozza az ajándékokat. Már évek
óta próbálta Georgy meglesni az öreg piros
kabátost munka közben és amikor eljött az idő, el
is fogta egy hosszú madzag segítségével…

• Költözés/ 7’02”

o Georgy nővére Lily és Dr. Moor zavartalanul
megtarthatják esküvőjüket, mert Georgy beteg. A
rosszcsont azonban elszökik a templomba és
megzavarja a szertartást…

• Az új otthonban/ 7’02”

•

•

o A város neve Bluewille – ide költözött a Hackett
család. Még ki sem pakoltak, el sem
helyezkedtek, Georgy máris barátokra lel, s mivel
már vakáció van, minden gyerek időmilliomos.
Georgy kitalálja, hogy csináljanak kiállítást, a
szomszéd ház istállója üres, pont megfelelő a
hely…

Zűrös ünnepek/ 7’02”

o Georgy nagyon izgatott, mert az egész város
izgatott az elnökválasztás miatt. Papa folyton
beszédeket mond a politikáról egy tölcsérbe a
népnek. Az egész város ki van plakátozva, sok a
jelölt.

Bolhacirkusz/ 7’02”
o Képzeld kedves naplóm, van olyan, hogy

bolhacirkusz. Nagyon ügyesek ezek a bolhák,
ahogy ugrálnak a trapézon és akrobatáznak.
Nagyszerűen mulattak az emberek, a hölgyek
még sikítoztak is. A Papa pénzéből vettem egy
bolhajátékot, ezzel fogom ijeszteni a lányokat.

