ZÁŘÍ
Úterý
V jednom musí být hned od začátku jasno: tohle jsou
ZÁPISKY, ne deník. Já vím, co je napsané na obálce,
ale když šla máma tuhle věc pořídit, VÝSLOVNĚ jsem ji
žádal, aby koupila takovou, co na ní není slovo „deník‟.
Fakt skvělý. Ještě by mi scházelo, aby mě s touhle
knížkou přistihnul nějaký pitomec a začal si myslet
kdovíco.
slecinko!

T R iS K !

A ještě jednu věc chci říct rovnou: byl to MÁMIN
nápad, ne můj.
Ale jestli si myslí, že si sem budu zapisovat svoje „pocity‟ nebo co, tak se zbláznila. Takže nečekejte, že bude
nějaké „milý deníčku‟ tohle a „milý deníčku‟ támhleto.
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Jediný důvod, proč jsem s tím souhlasil, je ten, že až
jednou budu bohatý a slavný, budu mít na práci lepší
věci než celý den odpovídat lidem na pitomé otázky.
A tahle knížka se pak může hodit.
GREGORY,
POVEZTE
NaM
O SVeM
DETSTVi!

TADY
JSOU MOJE
ZaPISKY.
A TED
Ksa, Ksa.

BYL JSTE

VŽDYCKY
TAK
CHYTRy
A HEZKy?

k

bles

Jak jsem říkal, jednou budu slavný, ale zatím trčím ve
škole s bandou pitomců.
PITOMCI

2
gd ok 11.indd Sec1:2

23.2.2009 16:57:32

A řeknu vám rovnou, podle mě je tahle škola ta největší
pitomost, jakou kdy kdo vymyslel. Kluci jako já, co ještě
nezačali pořádně růst, se tady potkávají s gorilami, co by
se měly holit dvakrát denně.

UHNETE,
SKRCCI!

A pak se někdo diví, proč jsou na školách takové
problémy s šikanou.
Být to na mně, postupovalo by se podle výšky,
ne podle věku. I když na druhou stranu, v tom případě
by kluci jako Chirag Gupta byli ještě na prvním stupni.
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Dneska je první den školy a zrovna teď čekáme, jestli
sebou učitel už konečně trochu hodí a dodělá zasedací
pořádek. Tak mě napadlo, že zatím můžu klidně psát do
téhle knížky, abych nějak zabil čas.
Mimochodem, dám vám užitečnou radu.
První den školy si musíte dát fakt dobrý pozor, kam si
sedáte. Třeba vejdete do třídy, hodíte si věci do nejbližší
volné lavice, a než se vzpamatujete, slyšíte učitele, jak
říká:
DOUFaM, ŽE JSTE VsICHNI
SPOKOJENi S TiM, KDE
SEDiTE, PROTOŽE TO BUDE
VAsE TRVALe MiSTO.

Takže v téhle třídě jsem uvíznul za Chrisem Hoseym
a před Lionelem Jamesem.
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Jason Brill přišel pozdě a skoro si sedl vedle mě, ale
tomu jsem na poslední chvíli zabránil.

JO!
JO!

SEDi
TADY
NEKDO?

Na příští hodině si sednu mezi pěkný holky, jen vlezu do
třídy. I když, to by zase znamenalo, že jsem se vůbec
nepoučil z loňského roku.
GREGU, BUD
TAK HODNy
A POsLI
TO SHELLY,
JO?

NO
JASNE!
HE HE.

Greg
.
je idiot
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