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LISTOPAD
Sobota
Většina lidí se na svátky těší, ale ze mě ta doba 
mezi Dnem díkůvzdání a Vánoci vždycky udělá úplnou 
trosku. Když člověk provede nějakou botu v prvních 
jedenácti měsících roku, celkem nic se neděje. 
Ale pokud se něco stane v týhle sváteční době, 
tak za to zaplatíte.

To se nedá vydržet, chovat se celý měsíc vzorně. 
Já to zvládám tak nejvýš šest nebo sedm dní 
v kuse. Takže kdyby se Den díkůvzdání přesunul 
tak týden před Vánoce, mně by to vyhovovalo. 

TREBA BYS BYL DOSTAL 
VIC DARKU, KDYBYS 

MINULY TYDEN NESTIPL 
SVEHO BRATRA. 
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Děti, jejichž rodiny Vánoce neslaví, mají kliku, 
protože se nemusí stresovat, když se v tuhle roční 
dobu nechovají vzorně. Vlastně mám v týhle kategorii 
pár známých, co podle mě teď obzvlášť vyvádějí 
prostě proto, že můžou.

Co mě ale FAKT znervózňuje, je celá ta věc se 
Santou. Že mě vidí, když spím i když jsem vzhůru, 
to mě vážně děsí. Začal jsem do postele nosit 
tepláky, protože opravdu nestojím o to, aby mě 
Santa viděl ve slipech. 

SORAC!

 DRK!
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Stejně si nemyslím, že by Santa mohl všechny 
sledovat čtyřiadvacet hodin denně. Nejspíš má každé 
dítě čas zkontrolovat tak jednou dvakrát do roka na 
pár vteřin – a při mém štěstí se to stane zrovna v té 
nejtrapnější chvíli.

A jestli Santa FAKT vidí všechno, co kdo dělá, 
můžu být v pěkným průšvihu. Takže když mu píšu, 
nejsou to takový ty věci, co si přeju k Vánocům 
a tak. Já se v těch dopisech snažím hlavně vypadat 
co nejlíp.

NO TO JE 
HNUS!

Milý Santo,

nehodil jsem tím jablkem po 
kočce paní Taylorové, i když 
to tak z dálky mohlo vypadat.
              S pozdravem
                     Greg Heffl ey
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A pak ještě ten seznam hodných a zlobivých, 
o kterém všichni pořád mluví. Člověk o něm slyší, 
ale nikdy se do něj nemůže podívat, takže to, jak 
na tom zrovna je, se dozví jenom od dospělých. 
A to mi přijde celkem nefér. 

On ten seznam stejně nebude zvlášť přesný. 
U nás v ulici bydlí jeden kluk, jmenuje se Jared 
Pyle, a jestli by si někdo zasloužil dostat se na 
seznam zlobivých, tak on. No a minulý rok dostal 
k Vánocům motorku. Fakt by mě zajímalo, co to 
Santu napadlo. 

KDYZ MI POMUZES S TIM 
NAKUPEM, TAK MYSLIM, ZE SI TE 

SANTA ZARADI NA SEZNAM 
HODNYCH.
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A jsou tu i jiné věci než Santa. Loni máma 
prohrabávala nějaký starý krabice a našla doma 
šitého panáčka, kterého měla jako malá. 

Říkala, že to je „Santův zvěd‟ a že má za úkol 
dávat pozor, jak se děti chovají, a pak to hlásit 
Santovi na severní pól.

Od Santy
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Teda, mně se ta myšlenka nelíbí. Jednak myslím, že 
doma má člověk nárok na soukromí. A jednak mi 
z toho Santova zvěda naskakuje husí kůže.

Já sice nevěřím, že ten panák vážně Santovi nosí 
informace, ale pro všechny případy se snažím chovat 
obzvlášť slušně, když je u toho. 

MUZU VSEM 
ODNEST 
TALIRE?

ALE TO JE OD 
TEBE HEZKE!

KLEPI
TY 

KLEP

°
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Nejspíš na tom ale stejně nezáleží, protože můj 
starší bratr Rodrick o mně Santovu zvědovi neustále 
vykládá nějaké špatnosti.

Každé ráno, když se vzbudím, je Santův zvěd na novém 
místě. To asi má dokazovat, že v noci byl na Severním 
pólu, ale začínám si říkat, jestli ho spíš nestěhuje 
Rodrick.

JA, GREG HEFFLEY, 
JSEM VZAL MAME 
Z PENEZENKY DVA-
CETIDOLAROVKU.

CHIPSY

AAAAAAAA!

SKUB
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