Pondělí
Madame Lefrerová nás dneska přinutila napsat první
dopis kamarádovi v cizině. Mně přidělila kluka jménem
Mamadou Montpierre, mám pocit, že bydlí někde
ve Francii.
Já vím, že já mám psát francouzsky a Mamadou
anglicky, ale upřímně řečeno, psát v cizím jazyce
je hrozně těžký.
Takže fakt nevím, proč bychom se s tím měli
stresovat dva.

Milý Mamadou,
Predevším si myslím, že bude lepší, když
to nebudeme komplikovat a budeme oba psát anglicky.

Mimochodem, vzpomínáte, jak jsem říkal, že si nakonec
na tu Mannyho pichlavou alobalovou kouli sednu?
Tak jsem měl skoro pravdu.
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Rowley ke mně dneska přišel hrát videohry, a sedl si na
ni ON.
Abych řekl pravdu, vlastně se mi ulevilo.
Už pár dní jsem o ní nevěděl, a jsem rád, že nakonec
vyplavala.

K
tU
K
tU

A v tom zmatku jsem Mannyho „dárek” hodil do koše.
Ale mám dojem, že by mi v tom máma tentokrát
ani nebránila.
Středa
Rodrick má zítra odevzdat práci z angličtiny a máma
ho donutila, aby si ji tentokrát napsal sám. Rodrick
neumí psát na stroji, takže svoje úkoly obvykle
načmárá na pár papírů a dá je tátovi.
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Jenže když si to táta přečte, najde mu tam spoustu
faktických chyb.
TAK ZAPRVe, ABRAHAM
LINCOLN NENAPSAL
KDO CHYTa V zITe”.
“

Rodrickovi jsou ty chyby ukradený, tak tátovi řekne, ať
je nechá být a opíše to, jak to je.
Jenže táta to prostě s chybami napsat nedokáže, takže
to Rodrickovi celé předělá. A za pár dnů donese Rodrick
oznámkovanou práci domů a tváří se, jako by ji stvořil
sám.
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Takhle už to chodí pár let a máma se nejspíš
rozhodla s tím skoncovat. Dneska řekla tátovi,
že tentokrát si Rodrick bude muset svou práci
dělat SÁM a že on mu nesmí pomáhat.
Rodrick šel po večeři k počítači a slyšel jsem ho,
jak tam píše tempem asi tak jedno písmeno
za minutu.
Bylo mi jasné, že to tátu přivádí k šílenství. A navíc
Rodrick ještě každou chvíli vylezl a ptal se na
nějakou úplnou pitomost.

ZAPOMNeL
JSEM, KDE JE
TEN MEZERNiK.
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Po pár hodinách to táta už nevydržel.
Počkal, až si máma půjde lehnout, a pak Rodrickovi
celou tu práci napsal. Takže to vypadá, že má
Rodrick po starostech, přinejmenším zatím.

tuk
tuk
tuk

Já musím zítra odevzdat rozbor knihy, ale to mi
starosti nedělá.
Rozbory knížek jsem prokouknul už dávno. Posledních
pět let ždímám pořád dokola jednu a tu samou: „Nové
případy Sherlocka Sammyho”.

49
gd KING 2.indd Sec1:49

24.9.2009 18:10:12

V té knížce je asi dvacet krátkých povídek, ale já
o každý píšu, jako by to byla celá kniha, a učitel
si toho ještě nevšiml.
Ony ty povídky jsou všechny stejné. Nějaký dospělý
spáchá zločin, Sherlock Sammy mu na to přijde
a udělá z pachatele pitomce.

PRVNi CHYBU JSTE
UDeLAL, PANE BEASLEY,
KDYz JSTE ZAPOMNeL
PrEVeST STUPNe CELSIA
NA FAHRENHEITA!

sprte!

Už jsem skoro odborník na rozbory knížek. Stačí
napsat přesně to, co chce učitel slyšet, a je to.
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Sherlock Sammy je
strašně chytrý a vsadil
bych se, že proto, že
hodně čte.

Vs
ad
ze il by
ch
m
a
pra s se,
vdu
!

V knize bylo pár těžkých
slov, ale našel jsem si je ve
slovníku a teď už vím, co
znamenají.

Ty jsi t
aky troc
hu
detektiv,
vid?
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