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ВЪВЕДЕНИЕ
как
Как така се оказах на прослушване за училищната пиеса, е всъщност доста смешна история.
Защото, ако изобщо ме познавате, ще знаете, че не съм
точно от типа, който участва в училищни пиеси.
Даже мисълта да участвам в училищна пиеса е, редом с
четенето, в списъка ми с неща, които да не правя.
Което прави факта, че стоях на сцената на училищната
ни зала, пеейки песен за кухненската хартия, още по-смешен.
И това, че на прослушването се явяваше и най-идеалното същество на света – Хана Спиверо, разбира се – по
никакъв начин не подобряваше нещата.
– 5-6-7-8! – извика г-н Туипъл, учителят по драма. Макар
повечето от нас да нямаха никаква представа какво означаваха тези числа или защо постоянно ни ги викаше, знаехме,
че това е сигналът да започнем да пеем.
Така че запяхме:
Изчистват с нея разлятото!
Забърсват с нея масата!
Няма нищо невъзможно за кухненската хартия…
Погледнах към приятеля ми Тими Макгибни, който също
беше там. Той също ме погледна. И двамата си мислехме
едно и също.
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Как се случи всичко това?
Ще ви кажа как.
Три думи.
Повишаване на оценката.
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Част първа

МРАЗЯ срочните
СРОЧНИТЕ
Мразя
СПРАВКИ за
ЗА Успеха
УСПЕХА
справки

Съвет на Чарли Джо № 1

ЧЕТЕТЕ МНОГО И РАБОТЕТЕ УСЪРДНО В УЧИЛИЩЕ.
Четенето и училищната работа са в основата на
възпитанието на всяко дете.
Изключително важно е да се учи усърдно и да се уважават учителите. Най-добрият начин да си подсигурите добри оценки е да вършите работата си навреме
и да се отнасяте с внимание и уважение към всичко,
което правите. Опитайте се да не разчитате на извънредни задачи, които да ви донесат бонус точки, ако
няма нужда, защото може да се окаже доста труден
процес.
Та това е първият ми съвет.
Или поне такъв би бил, ако живеехме в страната на
фантазиите.
Но живеем в истинския свят, така че забравете
всичко, което току-що казах.
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1
да
Да се върнем към началото: Денят за
срочната справка за успеха.
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2
вероятно
Вероятно вече знаете, че с книгите не се
погаждаме много.
Пък и не спадам към най-прилежните деца на света.
В основното училище това нямаше много значение. Разсмивах учителите си, взимах участие в клас и работех толкова, колкото да получа хубави оценки.
Но всичко се промени в прогимназията. Изведнъж учителите започнаха да очакват от мен наистина да чета всички
книги и да съм особено внимателен в час.
Училището заприлича доста повече на училище, отколкото преди.
Ето как Денят за срочната справка стана най-малко любимият ми ден в годината.
– Та какъв е планът? – каза приятелят ми, абсурдно блестящият и ненужно старателен Джейк Катз. Бяхме на обяд.
Задаваше ми този въпрос на всеки Ден за срочна справка,
сякаш имах някакъв велик план да изляза от училище посред
бял ден, да отида до компютъра на нашите, да разпечатам
срочната си справка (след това да изтрия имейла), да намеря най-близкия експерт по подправяне на срочни справки и
да го накарам да промени всичките ми четворки плюс на
шестици минус.
– Нямам план – отвърнах аз. Джейк изглеждаше разочарован. Бях доста известен с плановете си.
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