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Pro všechny Jamie, Angeliny a Isabelly na světě;
doufám, že vám nevadí, že používám vaše jméno

Speciální poděkování týmu nakladatelství 
Scholastic: 

Steveu Scottovi, Cheryl Weismanové,
Susan Jeff ersové Caselové,

Anně Bloomové
a nejvíc ze všech redaktorce 

Shannon Penneyové.

A děkuji Mary K. za pomoc a podporu.



DÁL NEČTI!!!



VŠICHNI VĚDÍ, ŽE

JE

ZE VŠECH!!!

TAKŽE PŘESTAŇ 
ČÍST MŮJ DENÍK!!!

A



TENHLE DENÍK JE MAJETKEM

Jamie Kellyové

Škola:

Zaměstnání:

Nejlepší kamarádka:

Nejméně nejlepší 
kamarádka:

Kluci, kterým 
se líbím:

Mackerelská základní škola

Génius

Isabella

Angelina

Možná všem, ale určitě 
HUDSONOVI



Drahý čtenáři mého milého deníčku,

víš určitě, že smíš číst deník někoho jiného? 
Totiž, určitě víš o POSVÁTNÉM TAJEMSTVÍ 
DENÍKU – tahle zásada se nesmí nikdy 
porušit. Pokud ovšem nejsi v situaci, kdy 
MUSÍŠ číst deník někoho jiného. Třeba 
kdyby tě k tomu DONUTIL medvěd, učitel 
nebo nějaké jiné zvíře a ty bys neměl na 
vybranou. Nebo kdybys prostě vážně, 
vážně, vážně, vážně potřeboval něco zjistit 
a byly v tom přinejmenším čtyři „vážně“, 
pak by to bylo zřejmě v pořádku. A kdyby se 
to týkalo nějakých informací o zombících.
Ale nic z toho neplatí pro rodiče, takže 
jestli jsi můj táta nebo máma, právě se 
dopouštíte nedovoleného čtení, a jestli mě 
potrestáte za něco, co jsem tady možná 
napsala, pak samozřejmě pochopím, že jste 



četli můj deník, k čemuž jsem vám NEDALA 
svolení. (I když bych to možná přehlédla 
výměnou za štěně.)
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. Taky jestli jsi blonďatá holka z mojí 
školy, která má iniciály Bloncka Angelina, 
nesmíš číst můj deník. I kdyby ti hrozilo, 
že by tě měli sežrat zombíci.

P. P. S. Zejména tehdy, kdyby tě chtěli 
sežrat. 

Jamie Kellyová
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Neděle 01
Milý deníčku,

já za to nemůžu, že všechno vím.
Jasně, nevím, kde je Timbuktu, ale to vědět 

odmítám. I kdyby mi to někdo řekl, spláchla 
bych svůj mozek jako záchod na myšlenky, a jak 
by se Timbuktu řítilo mojí mozkovou kanalizací, 
zamávala bych mu na rozloučenou.

Vím všechno, co chci vědět. 

Nashle, 

Timbuktu
!

Nashle, 

DÁVNÍ 

KAMARÁDI 

z DÁVNÉ 

MINULOSTI!

NASHLE 
té části 

matematiky, 
kterou 

VŠICHNI 
NENÁVIDÍ!

Neděle 01



12

Neděle je den, kdy většina velkých civilizací na 
světě nedělá domácí úkoly. Dneska k nám zašla 
Isabella, abychom si mohly společně udělat 
domácí úkoly, což způsobilo, že čas, kdy jsme 
úkol nedělaly, běžel rychleji. 

Aby Isabella zamaskovala zápach domácích 
úkolů, přinesla štos časáků s testy a fotkami celebrit. 
Všimly jsme si, že oškliví lidé zkrásní, když se 
proslaví – jako ten kluk z televizní soutěže. Kdyby 
nebyl v telce, vypadal by jako holka, kterou ošklivě 
pokousala opice v obličeji, ale protože byl v televizi, 
vypadá jako holka, kterou v obličeji hezky pokousal 
anděl. 

PROSTĚ 
OHAVA KVŮLI SLÁVĚ 

UŽ NENÍ OHAVA

ČASOPIS
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Vzpomínáš si, že všechno vím? Důvod, proč to 
přišlo právě dneska na přetřes, je ten, že v těchhle 
časácích je spousta důležitých kvízů a testů, které si 
můžeš udělat, jako třeba: JSI MÓDNÍ IKONA NEBO 
MÓDNÍ PITOMA?, JAKÉ MÁŠ DOBRÉ POVAHOVÉ 
VLASTNOSTI? a JSOU TVÍ RODIČE OTRAVNÍ 
NEBO NESNESITELNĚ OTRAVNÍ? 

Redaktoři z časopisů jsou géniové a šíleně super, 
protože dokážou díky otázkám s několika 
odpověďmi na výběr zhodnotit celý tvůj život. 
Podle mě by všechny zásadní životní otázky 
měly mít na výběr několik odpovědí.

AŽ VYROSTU, CHCI BÝT:A)  OBROVSKÝ STUPIDNÍ IDIOTB)  NESNESITELNÝ A OTRAVNÝ BLBEC 
C)  BOHATÁ A ÚSPĚŠNÁ ROCKOVÁ HVĚZDA
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Isabella na mě byla čím dál víc naštvaná, 
protože jsem v těch testech vždycky dosáhla 
nejvyššího hodnocení. Jí pořád vycházelo, 
že je něco mezi člověkem a zvířetem, a prohlásila, 
že potřebujeme lepší časopisy s lepšími testy. 
Potom je roztrhala na milion kousků. 

Jak jsem se snažila složit některé fotky znovu 
dohromady, došlo mi, že ten slavný holkokluk ve 
skutečnosti vypadá líp, když má většinu obličeje 
utrženou, než vypadal, když byl jen slavný.

Další Způsoby, Jak Slavní-Ale-Oškliví
mohou vylepšit svůj vzhled:

NAJMOUT SI OŠKLIVĚJŠÍ 
LIDI, ABY POSTÁVALI 
V JEJICH BLÍZKOSTI, 

TAKŽE BUDOU VE SROVNÁNÍ 
S NIMI VYPADAT HEZČÍ. 

POKUSIT SE JEŠTĚ 
VÍC PROSLAVIT.

NALEPIT SI 
NA OBLIČEJ ŠEK 

S ČÁSTKOU, KOLIK 
BEROU.

Podívej 
se na mě!


