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Kluci, škola

a další šílenosti



Příběhy z Mackerelské základní školy  
od Jima Bentona

Kluci, škola
a další šílenosti

Jamie Kellyová
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Pro všechny,  
kdo chodí,  

budou chodit  
nebo chodili na základku.

Zvláštní poděkování: Craigu Walkerovi, 
Steveu Scottovi, Susan Jeffersové Caselové, 

Shannon Penneyové.

A zejména redaktorce Marii Barbové, která zná 
prostředí základní školy jako své boty.



TENHLE DENÍK JE MAJETKEM

Jamie Kellyové

Škola:

Šatní skříňka:

Nejlepší kamarádka:

Domácí mazlíček:

Barva očí:

Barva vlasů:

Mackerelská základní škola

101

Isabella

Prevít, což je bígl

zelená

nahnědlá blond 
s nádechem kaštanovéhnědá



DÁL NEČTI
VAROVÁNÍ



poslední 
člověk, 
který 
pokračoval 
ve čtení



TOHLE NENÍ 

To vím naprosto jistě!

TVŮJ DENÍK



Drahý čtenáři mého milého deníčku,

víš určitě, že smíš číst deník někoho 
jiného? Možná jsem ti řekla, že můžeš, 
takže je to v pořádku. Ale jestli jsi 
Angelina, nedávám ti SVOLENÍ, takže 
okamžitě přestaň.

Jestli jsi můj táta nebo máma, pak 
ANO, vím, že nemám o lidech říkat, že 
jsou idioti, pošuci, paka, debilové, blbci 
a tak dál, ale tohle je deník a já to o nich 
ve skutečnosti „neřekla“. Já jsem to 
napsala. A jestli mě za to potrestáte, 
pak budu vědět, že můj deník čtete, 
k čemuž vám nedávám svolení. 

Teď, z moci mi svěřené, přísahám, 
že všechno v tomhle deníku je pravda 
nebo přinejmenším natolik pravda, jak 
by podle mě měla být.

Níže podepsaná

Jamie Kellyová



P. S. Jestli čteš tenhle deník ty, Angelino, pak 
HA, HA! Dostala jsem tě! Napsala jsem to totiž 
jedovatým inkoustem na speciální jedovatý papír, 
takže bys měla okamžitě utíkat k telefonu 
a zavolat na linku 155!

Éé
éé

éé



P. S. S. Jestli čteš tenhle deník ty, Hudsone, mám 
proti tomu jedu protilátku, kterou můžeš získat 
tak, že mi prostě zavoláš domů. Ale když zvednou 
telefon naši, nic jim o té protilátce neříkej. Myslím, 
že by jim připadalo divné, že trávím lidi.

Takhle se tváří, když neschvalují  
trávení lidí.


