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Radši už nic nedělej!



Příběhy z Mackerelské základní školy  
od Jima Bentona

Radši už 
nic nedělej!
Jamie Kellyová
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Pro učitele, s kterými jsme to vydrželi my,  
a pro ty, kteří to vydrželi s námi.

Nesmírně děkuji Mary K., která mi s tímhle dílem 
pomohla ještě víc než obvykle, a týmu nakladatelství 

Scholastic, jenž má vnitřní krásu a vnější krásu, ale 
nehandrkujme se, kolik je které. Děkuji své okouzlující 

geniální redaktorce Marii Barbové, která se těmito slovy 
skutečně charakterizovala, našemu báječnému 

uměleckému řediteli Steveu Scottovi, naší svědomité 
technické redaktorce Susan Jeffersové Caselové, 

velkorysé Shannon Penneyové a Craigu Wolkerovi, který 
je Mariiným šéfem, a proto musí být podle zákona 
dokonce ještě geniálnější a víc okouzlující než ona.



TENHLE DENÍK JE MAJETKEM

Jamie Kellyové

Škola:

Šatní skříňka:

Tělesná výchova:

Nejoblíbenější sport: 

Nejhorší sport:

Nejdůležitější 
kladná vlastnost: 

Nejtrapnější 
okamžik:

Mackerelská základní škola
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pan Dover

skákání přes 
švihadlo

vrh dítětem

k tomu se  
ještě vrátím

to bychom potřebovali 
mnohem víc papíru



JEN TEN 
NEJODPORNĚJŠÍ 

ČLOVĚK ČTE  
DENÍK NĚKOHO 

JINÉHO.



Vážně,

když čteš cizí deník,  

máš tuňákový salát t
am,  

kde máš mít duši. 

Podívej se  
do sebe



Jamie Kellyová

Drahý čtenáři mého milého deníčku,

víš určitě, že smíš číst deník někoho 
jiného? Možná jsem ti to dovolila, a pak 
je to v pořádku. Ale jestli jsi to ty, 
Angelino, NEDALA jsem ti svolení, takže 
okamžitě PŘESTAŇ číst.

Jestli jsi můj táta nebo moje 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 četli můj deník, 
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. Angelino, jestli čteš můj deník ty, pak bys 
měla vědět, že číst cizí deník je hrdelní zločin 
a příšerně ohavná věc a ani sebevětší krása –  
ať vnitřní, nebo vnější – to nemůže  vyvážit.

P. S. S. Což znamená, že máš naději stát se 
nejošklivější holkou ve věznici, a jestli jsi někdy 
sledovala v televizi Stodvanáctku, víš, že většina 
těch holek by potřebovala DŮKLADNOU 
PROMĚNU jen proto, aby vypadala alespoň stejně 
dobře jako prase bradavičnaté.
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neděle 01
Milý deníčku, 

dneska jsme s Isabellou náhodou zahlédly 
v obchodě Angelinu. Isabella si chtěla koupit 
depilační pěnu, protože má divně chlupaté paže. 
Snažila jsem se jí to rozmluvit, ne proto, že by 
neměla chlupaté paže (protože fakt VYPAdAjí 
jako šimpanzí), ale protože úplně holé paže  
by byly ještě divnější.

Angelina slídila kolem přípravků na vlasy 
a evidentně nakupovala nějaké tajné věci, které 
používá k tomu, aby měla tak dokonalé vlasy.

Jak si možná vzpomínáš, milý deníčku, Isabella 
je mistrem v přestrojování. Rychle pro nás 
popadla nějaké sluneční brýle a klobouky, takže 
jsme mohly Angelinu nenápadně sledovat a dívat 
se, co kupuje. (Stručná poznámka ohledně 
přestrojení: při chůzi musí člověk občas spustit 
časopis, za kterým se schovává, aby nezakopl 
o stojan s dudlíky na kojenecké láhve.)
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Angelina překvapivě nekupovala šampon, 
kondicionér, přeliv, narovnávač ani odrovnávač 
vlasů, prostě nic tak úžasného. Kupovala jen jednu 
malou věcičku a bezstarostně nás dovedla přímo 
k ní. SKŘIPEC.  

Určitě to musí být nějaký speciální skřipec, 
protože Angelina, jak všichni vědí, je tak krásná, 
že ji někdy vlastně otravuje dívat se do zrcadla. 
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Ale teď je její tajemství 
TýKAJÍcÍ sE sKřIPcE  

naše!!!!
Ha, ha, Angelino! Podíváme se, jak si povedeš 

teď, když mám ten tvůj vzácný, tajný, obyčejný 
skřipec taky. 

Byla bych si koupila víc než jeden, ale prodavač 
chtěl, abych zaplatila časopisy, které jsem zničila 
během té srážky se stojanem, na němž visely 
dudlíky na kojenecké láhve.
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Pondělí 02
Milý deníčku,

s tím skřipcem to není tak jednoduché, jak si 
člověk myslí. Víš, můžeš si sčesat vlasy na stranu 
a sepnout je skřipcem, ale Angelina musí znát 
nějakou zvláštní techniku, jak si ho upevnit 
na hlavu, protože mně se to prostě nedařilo.
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Abych té záhadě přišla na kloub, chtěla jsem si 
to několikrát zkusit Prevítovi na uších, ale on je 
na uši strašně citlivý a vadí mu, když mu na ně 
někdo sahá, takže jsem si na něj musela sednout.

Tak či tak, myslím, že jsem na to nakonec 
přišla, a hned zítra budu neodolatelná. Tady  je 
obrázek, jak jsem neodolatelná. (Myslím, že budu 
taky vypadat blazeovaně, ale nejsem si úplně jistá, 
co to znamená.)

Pravděpodobně 
žárlí.
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Úterý 03
Milý deníčku,

vzpomínáš si na Hudsona Riverse (osmý  nejhezčí 
kluk  z našeho ročníku)? Moc mě mrzí, že to 
říkám, ale má něco s očima. Když se se mnou 
dneska bavil u šatní skříňky, nejenže si vůbec 
nevšiml, jaký jsem si pořídila nový, fantastický 
skřipec do vlasů, ale když těsně kolem nás prošla 
Angelina a zaútočila na něj svou krásou, nevšiml si 
dokonce ani jí. Myslím, že jsem si ten okamžik 
mohla užít víc, jenomže mi bylo líto, že Hudson je 
na tom s očima tak špatně – Angeliny si totiž 
všimne každý. 

Angelina během útoku


