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Moje džíny jsou  

fakt děsný!



Příběhy z Mackerelské základní školy  
od Jima Bentona

Moje džíny jsou 
fakt děsný!
Jamie Kellyová
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Těm, kteří mají pocit,  
že jim nikdo nerozumí

Zvláštní poděkování: Julii Kaneové-Ritschové 
a Carol Postalové společně se všemi zaměstnanci 

nakladatelství Scholastic včetně:  
Marthy Atwaterové, Marie Barbové,  

Stevea Scotta, Susan Jeffersové Caselové 
a Shannon Penneyové.



TENHLE DENÍK JE MAJETKEM

Jamie Kellyové

Škola:

Šatní skříňka:

Nejlepší kamarádka:

Domácí mazlíček:

Zaměstnání:

Mackerelská základní škola
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Isabella

Prevít, což je bígl

odbornice přes módu 
a guru proměn



DÁL NEČTI



POSLEDNÍ ČLOVĚK, KTERÝ POKRAČOVAL VE ČTENÍ



PoKuD NEJsi Já,

žádám tě, abys  

okamžitě přestal číst.

Pokud jsi já, promiň,  
je to v pohodě.



Jamie Kellyová

Drahý čtenáři mého milého deníčku,

víš určitě, že smíš číst deník někoho 
jiného? Už jsi to někdy udělal? Pokud 
jsem ti NEDALA svolení, raději PŘESTAŇ 
okamžitě číst.

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 jste můj deník četli, 
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



P. S. Jestli čteš tenhle deník ty, Angelino, pak jsi 
oficiálně odepsaná. Celý pokoj totiž hlídají skryté 
bezpečnostní kamery. A právě teď se otevřou 
dvířka a do místnosti se nahrnou masožravé 
krysy. A na těch krysách pojedou škorpioni jako 
maličcí jedovatí kovbojové. Takže sbohem, 
Angelino! Mu, ha, ha, ha!

Miluju zvířata

CVAK



P. S. S. Jestli čteš tenhle deník ty, Margaret nebo 
Sally, pak HA, HA – i ty ses lapila do mé 
bezpečnostní léčky.

Margaret

Sally
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P. S. S. S. Jestli jsi to ty, Isabello, copak tě ten můj 
deník už nenudí? Tím chci říct, že jsem tě u něj 
přistihla už, no, devětkrát nebo desetkrát, takže 
toho NECH. Vážně. Možná bys kvůli tomu měla 
zajít k psychologovi.

Milá J
amie,

jsem
 si n

aprosto
 jistá

. 

Nečtu
 tvů

j deník. T
akže 

se vz
pam

atuj.

Isabe
lla

P. S. Naprosto
 sou

hlasí
m 

s tím
, co 

jsi n
apsa

la 

o svo
jí m

ámě.
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neděle 01
Milý deníčku,

dneska po večeři jsme měly s mámou „diskusi“ 
o módě. Samozřejmě nemá tušení, co se u nás  
ve škole nosí. Řekla jsem jí, že podle mě nemůže 
vědět, jak je móda důležitá, a ona odpověděla, že 
když chodila do školy ona, oblečení bylo stejně 
důležité jako teď. Na to jsem opáčila, že chápu,  
že se pravděpodobně vždycky snažila udělat co 
nejlepší dojem na Freda, Wilmu a Barneyho 
a celou partu v tom zapadákově, ale časy  
se změnily.

typická 
diskuse 
mezi 

matkou 
a dcerou


