
Wendy robí samé chyby

„Vitaj, kačička,“ privítal ma dedko, ktorý 

práve uväzoval fazuľu. (Dedko ma volá 

kačička, nie Wendy Quillová, 

ale to preto, lebo sme príbuzní.)

„Ahoj, dedko,“ odzdravila som 

(hoci v skutočnosti sa volá Pat).

„Máš pekný bicykel,“ pochválil 

  mi ho.

„Aký bicykel?“ predstierala 

som, že neviem.

„Ten, ktorý si práve strčila 

do kríkov.“ (S okuliarmi na očiach si 

dedko všimne absolútne VŠETKO.)

„Ach, ten,“ priznala som, keď 

ma už odhalil.

dedko a fazuľa 

(nie zázračná)
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1. lekcia

Prišiel k nemu a zakrútil retiaz-

kou. „Pekný kúsok,“ povedal. „Dobre 

sa oň staraj. Dnes už také nerobia. 

Niet nad zabehané veci z druhej ruky.“

„Ďakujem, dedko,“ poďakovala som 

zdvorilo. „No chodí trochu prirýchlo.“

„To si viem predstaviť,“ usmial sa 

dedko a zakrútil kolesom, aby skontro lo-

val, ako vrndží.

Vrrrrrrrrrrrrr.
Chcela som mu o tom poroz prá-

vať. Viete, o mojom zločine, ako som 

niekoho trochu zrazila pri obchodoch. 

Normálne hovorievam dedkovi VŠETKO 

– najmä keď urobím nejakú chybu. Lenže 

potom som si spomenula na niečo dôležité 

Takto 
kontroluje 

vrndžanie.

kniha plná kriminálnych prípadov

VEL’KÁ
kniha 

zloãinu
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Wendy robí samé chyby

vo Woodyho Veľkej knihe zločinu a nechcela 

som dedka do ničoho zapliesť. Lebo ak ste 

urobili niečo zlé (napríklad ste vylúpili banku 

alebo ste niekoho trochu zrazili) a poviete 

o tom niekomu druhému, on to potom 

musí oznámiť polícii. Ak to nenahlási, 

bude „komplic“.

kto je komplic? 

Presne si to nepamätám a Woody už VEĽKÚ KNIHU Z LOČINU 

v rátil do knižnice, takže si to nemôžem overiť. K omplic je asi 

slovo zložené zo slov komplikova ný a líce. A to podľa mňa znamená, 

že človek, ktorému to poviete, je komplikova ný, lebo sa mu 

červenajú líca – čo je dosť ťažké na pochopenie, no AJ TAK 

to znamená, že by mohol ísť do väzenia. A ja som nechcela, 

aby dedko šie l do väzenia, pretože je to najlepší dedko 

na celom šírom svete.
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1. LEKCIA

„Čo ti mačka ukradla jazyk?“ spýtal 

sa dedko, keďže som premýšľala a nič som 

nevravela. 

„Nie,“ povedala som, hoci mi nebolo 

jasné, čo tam robí tá mačka (aj keď chcem 

byť veterinárka). „Ja som nikoho nezrazila.“

„PREPÁČ, KAČIČKA. 
NEPO ČUJEM ŤA,“ zakričal dedko. 

„MYSLÍM, ŽE SA MI VYBILA 
BATÉRIA.“

„Chvalabohu,“ potešila som 

sa, keďže to znamenalo, že moja 

posledná lož sa nerátala. Mlčky som sa 

k dedkovi pritúlila a počúvala som, ako kričí.

„VECI SA MAJÚ TAK, KAČIČKA,“ 

začal, lebo aj on mi hovorí VŠETKO. 

21

Nechceme 

vaše jazyky!

Stále chcem byť veterinárka (aj keď som niekoho trochu zrazila).
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72

Sophia 
Nowitská vie 

byť pekne 
namrzená.

„Viem!“ zhíkla som aj ja.

„Veď je to len básnička,“ povedala 

Sophia Nowitská. „To sa nestalo 

naozaj.“

„Aj keby Matilda iba kašľala 

od dymu, je to hrozné,“ odvetila jej 

Florence Hubertová.

Sophia Nowitská namrzene odišla 

k svojej lavici.

„Akú trochu hroznú lož si povedala, Wendy?“ 

spýtala sa Henna Husseinová, ktorá ešte 

stále voňala mentolom.

Ustarane som si hrýzla peru. 

Nechcelo sa mi o tom rozprávať. Ani len 

najlepším priateľkám. No dedko hovorí: 

„Ak sa podelíš 
o trápenie, 

ponesie sa ti ľahšie.“

Wendy robí samé chyby

WENDY QUILL 3 SK.indd   72 7/17/14   12:05 PM



2. LEKCIA

Toto je 
SPRáVNa 

Jemima.

A tak som sa rozhodla všetko 

vysypať. „Viete,“ zašepkala som, 

„mama mi dala DOMÁCI LEPKAVÝ 
OVSENÝ KOLÁČ, aby som ho odniesla 

Jemime Toppsovej (lebo k susedom 

by človek   VŽDY   mal byť milý a ona 

býva na tej istej ulici). Lenže Jemima 

Toppsová je v dievčenskej bande a tá má 

také odporné pravidlá. Preto som zobrala 

„Ak sa podelíš 
o trápenie, 

ponesie sa ti ľahšie.“
lepkavý 
ovsený 
koláč

WENDY QUILL 3 SK.indd   73 7/17/14   12:05 PM



ten DOMÁCI LEPKAVÝ OVSENÝ 
KOLÁČ a odniesla som ho Jemime 

Buttonovej. Ona sa stále chichoce a má 

doma plno huňatých pieskomilov.“

„To nie je hrozná lož, Wendy,“ 

presviedčala ma Florence Hubertová, lebo 

to vôbec nepochopila. „Ty sa predsa 

 RADA    smeješ a páčia sa ti pieskomily.“

„Lenže, Florence,“ vysvetľovala 

som, „keď sa ma mama spýtala, či sa mi 

u Jemimy páčilo, povedala som, že ÁNO.“

„No a? Veď si bola u Jemimy. A dala si 

jej lepkavý ovsený koláč. To predsa nebola 

lož.“

„Bola v NESPRÁVNOM dome 

u NESPRÁVNEJ Jemimy!“ 

Ha 
Ha 

Ha Ha 

Toto je NESPRáVNa 

Jemima 

(ktorá sa veľa smeje).

lepkavý 
ovsený 
koláč

Wendy robí samé chyby
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75
angelina 

Hardthorpová VŽdY 

vie, ak
o člove

ku 

ublížiť.

uškrnula sa 

Angelina 

Hardthorpová 

(ktorá vôbec 

nemala počúvať).

„Takže 

KLAMALA. 

Tak ako Matilda. A ja 

to poviem Jemime 

Toppsovej!“ dodala.

* Toto je len trochu smutné a prázdne 

miesto, aby ste vedeli, ako zle som sa cítila.

Vzdych. 
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V
šetci majú nejaké tajomstvá. 

Dokonca aj neviditeľné psy. 

Mať vlastné tajomstvo je veľmi 

vzrušujúce, lebo je to tajné. Stavím 

sa, že aj vy ich máte stovky. Niektoré 

sú veľké, iné malé, ale tie moje sú 

také stredné. Keď však začínate 

dospievať, tajomstvá rastú 

a nevmestia sa vám do hlavy.

Týchto majú 

dospievajúci 
plno!

malé tajom-stvo

stredné tajom-stvo

veľké tajomstvo

Tajomstvo: v tejto 

kapitole možno 
naozaj straší.
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Wendy robí samé chyby

Preto si ich musíte začať zapisovať. 

Viem to, lebo moja staršia sestra Tawny 

to robí každý večer. Keď si myslí, 

že sa nikto nepozerá, zapisuje si ich 

do svojho ABSOLÚTNE SÚKROMNÉHO 
DENNÍKA a ten si odkladá 

na NEDOČIAHNUTEĽNÚ 
POLIČKU.

Dôležitá poznámka o nedoČiahnuteĽných poliČkách

Všetky domy na svete majú NEDOČIAHNUTEĽNÚ 

POLIČKU. Väčšinou býva plná vecí, ktoré dosť smrdia – 

sú na nej naprí klad zelené
 vecičky, ktoré sa dávajú 

do záchoda, a krémy na odstraňovanie chĺpkov. 

Na Tawninej poličke je iba jej denník 

(hoci vôbec nesmrdí).
Môj 

ABSOLÚTNE 

 súkromný denník 

NEDOTÝKAŤ SA!!!
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Aj ja mám v spoločnej izbe 

NEDOČIAHNUTEĽNÚ POLIČKU, 
ibaže je na TAWNINEJ 
STRANE izby. Ani neviem, 

kto ju tam namontoval, 

ale je tam už sto rokov (aj 

keď je náš dom ešte celkom 

nový). Kedysi som si želala, aby 

bola na MOJEJ STRANE, a Florence 

Hubertová chcela takú tiež. No teraz už 

nechceme. Už totiž vieme o duchovi. 

Až do tej rachotiacej búrky som na duchov 

vôbec neverila. Tak trochu som verila 

v zúbkovú vílu Jemimy Toppsovej, ale to 

iba preto, lebo sa volá Pavučinková rosa 

Vôbec na ňu 

nedočiahnem.

M
ôj 

aBSOlÚTNE 
súkromný denník 

NEdOTýkať Sa!!!
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Wendy robí samé chyby

a vždy vám odpíše. Neviditeľné psy sú 

celkom určite naozajstné, veď jedného 

mám. No myslela som si, že duchovia 

existujú iba v rozprávkach alebo že si 

dospelí oblečú plachty a predstierajú, 

že sú duchovia. Nevedela som, že existujú 

naozaj. Najmä nie v mojej izbe!

Skrátka, bola sobota, veľa pršalo 

a rachotili hromy.   Boly   sme s Florence 

Hubertovou na poschodí v detskej izbe 

a hrali sme sa na MOJEJ STRANE. 

Robili sme všelijaké zaujímavé veci, 

lebo iba nudné deti sa nudia. 

Zvedavá otázka: kde bývajú zúbkové víly?

Má to byť „boli sme“, nie „boly sme“!

NO
TOTO!
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