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Tento super deník s akčními ilustracemi 
je úžasný v tom, že není jen jeden, ale 
jsou hned dva – holky Olivie a kluka 

Olivera, což jsou skoro devítiletá 
dvojčata. Jasně se ukazuje, že holka má 
prostě úplně jiný pohled na svět než kluk, 
už jaksi od přírody. I když je ségra “tupka“ 

a občas to její krákání není k vydržení, 
a i když je brácha “smradlavej pitomeček“, 

přece jen jsou chvíle, kdy oba musí 
táhnout za jeden provaz.

pro čtenáře od 8 let

Grada Publishing, a. s., 
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400
e-mail: obchod@grada.cz
www.grada.cz

Denik_obalka.indd   1 14.10.15   13:10



Mému milovanému bratrovi
s láskou Oldřiška



E N
Oldřiška Ciprová
Ilustrace 
Lenka Němcová

Í KD
praštěný ségry



Olivie Krásná
Oliver Krásný 

     učitelka Měchotová, 
   zvaná Měchotka, pořád ječí a miluje Šášu
učitele Šaška, i když to zákony nedovolujou

učitel Šašek
každýho napomíná

hlavně měplavčík
pěknej debil

 Gabča
  bereme taky do party
   další uječená ségřina kámoška

Linda Hlaváčková
je se mnou v partě, nejka, 

ale miluje Olivera, což mě štve
je divná, upekla mi koláč



Miloš Novák
kámoš

moje druhá láska Martina Potužáková
Marťa

ukázala kalhotky

taťka
vždycky se mě zastane
občas nerví maminku

mamka
nejhezčí na světě 

ale nemusela by mě 
pořád líbat před klukama

 teta
 Simča má fenku Bubi  
  a zase nějakýho novýho 
 pána, toho neznáme

Kryštof
kámoš

moje první láska



 1. září
Jmenuji se Olivie Krásná a tohle je můj deník. 
Dala mi ho mamka. Musíme ho s bráchou psát, 
protože to mamce doporučila naše paní 
psycholožka. Prý nám to pomůže se líp soustředit. 
Oliver - to je brácha - myslí, že je to kravina, 
ale já chci mamku potěšit, tak si ho vést budu. 
Stačí prý jen málo vět každý den, to přežiju. 
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Je mi skoro devět let a právě dneska jsme byli 
prvně ve třetí třídě. To se mi celkem líbilo, 
protože máme nový stoly i židle.
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 3. září
Oliver si ten deník ještě nevede, koukala jsem 
do toho sešitu, co nám dala mamka, a má ho 
prázdnej. Brácha je o deset minut starší než 
já, ale chová se jako mimino. Dneska to mamce 
řeknu. Jinak ve škole se zatím neučíme, takže je 
tam celkem nuda. Sedím zase s Lindou, je to moje 
nejlepší kamarádka. Vím, že Gábina by chtěla 
patřit do naší party, ale my si to ještě musíme 
rozmyslet.

— 4. září ——
Ahoj, jsem Oliver a tuhle krávovinu si musím 
vést, protože si naši myslí, že se ségrou nejsme 
normální. Je to celkem vopruz, protože pořád 
chodíme k psychoušce a ta se mě pořád na něco 
ptá. Prej máme ADHD, což je asi to samý, jako 
bejt nějakej vadnej. Je to naprosto šílený. Jsem 
už třeťák a vůbec se mi to nelíbí, ale ségra 
- vzorňačka bonzačka - to píše, tak já musím 
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taky. Chtějí, abych 
psal každou blbost, 
co se mi stane, 
ale to teda ne. 
Bonzségra někam 
ten svůj sešit 
schovala, ale až 
ho najdu, tak jí 
tam vobtisknu 
svůj holej 
zadek. 

 4. září
Oliver je hnusný prase! Chce mi sem otisknout 
svůj holý zadek, přečetla jsem si to u něj v deníku, 
nechal ho válet na stole. A chce najít tenhle můj. 
Ale to teda ne. To se přece nedělá číst cizí 
deník! To se kecne! 

Brácha pořád nadává, že žaluju, ale on dělá 
děsný věci, tak ať se nediví. Lindě se líbí, trochu 
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mě tím Linda štve. Je nejlepší kámoška, měla by 
přece dělat, co jí řeknu. Gabča mi dneska při 
těláku pomohla rozmotat švihadlo a Olivera 
nenávidí. Asi ji vezmu do party.
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 5. září
Brácha dneska ve škole rozlil při výtvarce vodu 
na mytí štětců. Malovali jsme maminku. Vylil ji na 
podlahu a sobě do tašky a učitelka Měchotová byla 
pěkně naštvaná. Řvala na něj jak tygr a dala mu 
poznámku na tři řádky. Červeně. Bylo mi Olivera 
trochu líto, protože měl na krajíčku, jak na něj 
ječela, to já poznám. Donesla jsem mu rychle novou 
vodu, aby se Měchotka nezbláznila.
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— 5. září ——
Nic zvláštního se dneska nestalo.
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— 6. září ——
Konečně víkend. Doufám, že se nebude nic dít 
a já si zahraju X-BOX.

 6. září
Je sobota večer a právě jsme přijeli z úžasnýho 
výletu na Karlštejn. Oliverovi se to vůbec nelíbilo, 
a protože se čuřil, tak mu mamka zakázala 
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zmrzlinu. Taťka mu ji ale koupil, protože to 
nevěděl, a mamka se pak čuřila taky a řekla 
taťkovi, ať si nás vychovává sám. To bych nechtěla. 
Cestou domů jsme mlčeli

— 7. září ——
Kvůli blbýmu výletu je Kryštof v Garden Warfare 
dál než já. Nesnáším rodinný výlety!
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 7. září
Dneska je neděle a celý den se nic nedělo. Zítra 
jdeme k holiči. Těším se. Mamka mi totiž dovolila, 
že mi může kadeřnice udělat jeden blonďatej 
proužek, abych byla krásná na narozky. Oliver 
jde taky. Je naštvanej. Holiče 
nesnáší. A do deníku si 
píše pořád samý blbosti. 
Zas to nechal na stole.

— 8. září ——
Vypadám jak naprostej kretén. Mamka mě 
vzala se ségrou k holiči. Ségra pištěla nadšením, 
když z ní udělali bloncku. Je pitomá, vypadá 
jak Měchotka. Já to nechtěl, ale mamka řekla 
holičce, aby se toho nebála. A ta se nebála 
a jsem skoro dohola. Ségra se smála. Řeknu 
Kryštofovi, že se nemeje. Ségra ho totiž miluje. 
Mamka viděla, že to přepískla, a chtěla mě 
uplatit zmrzlinou. Nechci zmrzlinu. Chci paruku 
a novou ségru!
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 8. září
Vypadám jako princezna! Mám jeden světlý 
proužek a je to nádherné. Holky budou čumět. 
A Kryštof taky! Brácha vypadá jako vylepanec, 
ale dobře mu tak! Pětkrát se ho ptali, jak to 
chce, a on se jen blbě koukal a nic neřek. Tak to 
řekla mamka a on je na ni teď naštvanej, protože 
je skoro dohola. 

Právě jsem zjistila, že Oliver chce říct Kryštofovi, 
že se nemeju. Není to pravda. Já se meju!

16



A Kryštofa nemiluju.

Teda miluju, nechápu, jak to Oliver ví. Tenhle 
deník nesmí nikde najít, musím mu vymyslet 
lepší skrýš.

— 9. září ——
Potvrzeno. Oliva miluje Kryštofa, to je prča! 
Měla předtím ten svůj sešit dobře schovanej, 
jenže teď ho kdoví proč dala k sobě pod 
ponožky. Našel jsem ho hned. Mimo to, že mi 
ségra čte můj deník, jsem zjistil, že mě miluje 
Hlaváčková. Což je dobrý, ale já nemiluju nikoho. 
A svůj deník odteď schovávám.

 9. září
Schovala jsem si deník  
pod ponožky. 
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Jsem jistá, že tam se ten hňup nepodívá. Linda 
na mě kecla, že jsem nesnědla svačinu, takže ji asi 
vyloučím z party. Už není moje nejlepší kámoška. 
Jenže zase na narozky vždycky nosí nejlepší 
dárky. Takže zatím nevím, co s tím. Brácha 
schoval svůj sešit. Nikde jsem ho nenašla.

 10. září
Nemůžu se dočkat víkendu, až bude ta naše 
oslava. Trochu mě štve, že to budeme mít 
s Oliverem spojený, ale zase přijde Kryštof, 
kterýho bych normálně pozvat nemohla, protože by 
poznal, že ho mám ráda, a holky by se tomu smály. 
Je totiž menší než já. Ale mně to nevadí. 

 11. září
Dneska celý den pršelo a museli jsme mít spojenej 
tělák. Oliver rozbil kruhy a Šáša - pan učitel 
Šašek - řval a říkal, že si to Oliver zaplatí. 
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Oliver mu řek, že nemá z čeho, a Šáša ho odvlekl 
za ucho do ředitelny. Všichni se smáli a Kryštof 
mi řek, že mam bezva bráchu a že si myslí, že to 
mají sourozenci stejně!  

A že se těší u nás na tu oslavu. Možná spolu 
začneme chodit!

— 11. září ——
Dneska se nic zvláštního nedělo. Akorát nám 
Měchotka dala domů papír, že pojedeme na 
adaptační kurz na celej tejden. A nebudeme se 
tam učit. To je sice super, ale zas se budeme 
muset kamarádit s těma novýma, co k nám přibyli 
do třídy. Jsou to samí zevlové. Mám rád jen 
Kryštofa, i když je malej.

— 12. září ——
Ségra neskutečně prudí s tou oslavou. Bude to 
neskutečnej vopruz, protože pozvala všechny svoje 
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