Johnu Johnovi?

Co to děláte?
Píšeme
anonymní
milostný
psaníčko
…Johnu
Johnovi!

A neřeš,
ž
e
t
v
ý
Tvůj novej stej: skor džíny nosí
o každej:
t hu
mobil je fak sedne
t
o
b
ě
sednou
suprově ti .
j
a
k
u
litý!
k iPodu..

Nejkrásnějšímu
klukovi z celý
školy?!

Poslouchej...

Krasavče...
Myslely
jsme, že bude
víc cool, když mu
budeme rovnou
tykat...

Nemohla bys nám to přepsat?
Nechtěly bysme,
aby nás poznal...
Ale... vždyť
vůbec nezná
váš rukopis.

Tvá motor
k
n
adupaný ž ka je
Jseš ta
ih
Když přije adlo.
namakanej. bereš
a zavrčí, s de
k, že
rdíčko mi
Člověk b y ře olympijští
o
k
ja
p
y
o
s
id
k
o
r
očí!
ste
atleti.

Čemu se
řehtáte, šašci
pitomí?

To ne,
ale tvůj taky
nezná...

Ach jo.
Prrsssk

Pchh

…a za celou dobu se nenaučil
číst! Ha! Ha! Ha!

Marná snaha,
holky.

Tak mu to
nahrajeme!!!

Protože ten
váš John John
chodí už sedmej
rok na gympl...
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Rychle, holky! Tvařte se
zaměstnaně! Blíží se Poděs!

Přilepil se na nás
jak lepidlo!

Takový lepidlo je aspoň
užitečný!

Zase?
Už půlhoďky
se kolem nás
pořád motá!
?
Co je s ním?
To je ten Poděs
tak škaredej?

Ahoj,
holky...

B

e
avsíte?

To jako mluví
na nás?
Ne, ne.
Jenom řek „holky“,
to může bejt
kdokoliv!

Jenny,
nechtěla by ses
se mnou projít?

Sorry, mám fakt móóóc práce! Píšu „love“ velkýma
písmenama do svýho deníčku. Ještě to chvilku potrvá...

Co t

e...
y, dlouhbáysnudl ?
n eš l a
ty

To by hrálo!
Kdo nám bude
vybírat pastelky?

Aha, tak snad Viki...
Nepřipadá v úvahu!
Musím pomáhat
Jenny!

Ehm...
Když já...

Chtělo by to
malý kytičky
dokola, jinak to
nebude pěkný...

Deník

Deník

Ach jo... kdybyste mě hledaly, budu u rokle.
Víte u který? U tý děsně hluboký, jak má
na dně špičatý kameny!
OK. Bye!

Sakra, holky! Taky jste ho nemusely
tak setřít! Nevidíte, že se chystá províst
nějakou kravinu?!
No... s jeho
ksichtem bych
asi udělala to
samý!

Máš pravdu...
mohly jsme bejt
slušnější.

Fakt jo, zachovaly
jsme se sprostě...
ale neboj, hned to
napravíme...

Hej hou,
šeredo!
Ehm...

Vlastně,
milej
šeredko...

Deník

Škrab
Škrab

Tak copak?
Vypadá to, že jste se
s ním dokázaly
domluvit!

To byla
hračka...

Chudinka jen potřeboval
někoho, s kým by si moh
pokecat
...tak jsme mu daly
číslo tvýho mobilu!

Pili
Bili
Pili
Bili
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Srkml

J u appílaívíeníaílíá!skou!!!

Chudáčku Karin...
To říkáš proto, že nikdy
nedostaneš
valentýnku...

Nesnáším
14. únor!
ask

Jsem z

Jan

Však se dočkáš.
I o tebe se jednou bude
zajímat nějakej šereda!

Hele! Mám tu
jedno!!!

VikY

Zdá se mi,
že jich mám
letos míň
než loni...

Poslouchejte:
„Nejseš obyčejná holka,
rád bych tě líp poznal...“

To je určitě omyl, naše skříňky jsou narvaný...
Ne, je na něm
napsaný mý jméno!

Přece nejseš jediná
Karin na gymplu!

Škrab
škrab

Zvláštní...

Karin

„...budu tě čekat dnes večer
Dan?!
v hospůdce za gymplem. Je to tam
dlouhovlasej?
příjemný a navíc tam dnes dávaj
dva hambáče za cenu jednoho!“
Ne, počkej,
Podepsán: Dan!
ukaž mi to...

Ten

Uf! Ještěže kámošíš zrovna s náma!

Chybělo málo a tys na to skočila!

Váu!

?

Ach...

…Díky, že jste
mě varovaly.

Poslouchej, Dane, dostaly jsme 769
valentýnek, ale vybraly jsme si
právě tebe. Měl bys nám být
vděčnej!

Od toho jsme
kámošky!

Plác
plác
plác

To je reklama hospody, co se jmenuje
U Dana. Dělaj to každej rok, znám
spoustu holek, co jim naletěly.
Taky se mi zdálo,
že to není možný!

Copak?
Copak?

Ale já jsem
pozval Karin.

Ty ty ty...
buď rád, dnes
večer máš
dvě místo
jedný.

Hambáče
2 za 1

Škub

Snad budeš
mít víc
štěstí příští
rok!
in

Kar
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riga
-Esta rapa
é feia...
tem
- Sim, mas de
um gran
coraçÃo!

Nějakej větší
vodvaz by tam
nebyl?

Zbožňuju
zahraniční
filmy!

Poslyšte, holky,
tohle je dámská jízda!
Sem kluci nesměj!

To není možný!!
Tak proč jsme sem
vlastně šly?!

Mělas nás varovat
předem, že to tvý
mejdlo bude pěknej
vopruz! Mohly jsme
pozvat kluky...

eo
Vid us
Pl
Kdyby tu byl aspoň tvůj brácha... ...Není to sice žádnej

Brácha odjel na čundr
s kámošema, už vám to
říkám aspoň po dvacátý!
Necháte mě zkouknout
ten film?

Brad Pitt, ale aspoň
je to mužskej!

Pojedeme za nima!

Co?

Pšššššt... Karin,

Slyším přicházet nějakýho chlapa...

Yes yes
yes

ztlum to!...

deo
lus

F í h a ! xky!

Koukej, Karin, my už jdeme spát.
Pěknou zábavu, děvčata.

On nosí bo

Zbožňuju mužský,
co nosej boxky!!!

OK. Dobrou,
tati.

Vy fakt myslíte
jen na jedno!!
Jste horší
než kluci!!!

Věděl jsi,
že Viki má potetovanou
levou půlku?

Ukaž, ukaž!

Hele, myslím, že
Jenny je
na vostro!!

Kdyby se Karin
trochu posunula,
takhle je houby
vidět...

Potichu, kluci.
Kdyby nás ségra
načapala, tak to
máme spočítaný!

10
6
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Holky!
Pomoc!

Nádhera! Jestli nám po přečtení tohoto dopisu neskočí
do náručí, tak je to jasný, je teplej!
Kde mám podle tebe hledat
jeho adresu? Pod „B“ jako Brad
nebo pod „P“ jako Pitt?

Zapomněla jsem si ráno
oholit chloupky!...

...A za pět minut
P r ů š v i h ! mi začíná
plavání!

Prostě seš
v háji!

Já se zblázníííííím!!!
Hlavně klídek! Napíšu vzkaz jako
od tvý mámy, že je ti dnes blbě...

Nemůžu přece lhát učiteli!
On a jeho stará se znaj s našima, každou
neděli se choděj modlit do kostela!

...Dáš ho učiteli
a nemusíš spáchat
sebevraždu!

P...
l i. . .
...pan e u č i te

?

Aspoň tě
z ničeho nebude
podezírat!

Tím líp!
Důvěřuj nám!
Fajn...
Klik!

Nazdar, Karin! Jak se máš?
D...Dobře...

A co rodiče?
Jsou tak
milí...

Takoví fajn
křesťané...

No právě...
Máma v
ám
napsala tohle...

To je
pro mě?

Ještě, že nás Karina má.
Bez nás by byla v háji!

Plác
plác
plác
Kde jsme
skončily?

Polk!

Shit!
To je zpráva
pro učitele!
Škrab
škrab

Karin nám šlohla
vyznání lásky Bradovi!

Ta mrcha!

Hotovo! A teď dopíšeme
to milostný psaníčko!

„...No tak, starou pusťte k vodě, zasloužíte si lepší
ženskou než tu krávu! Abyste věděl, umím skvělý
francouzáky. Budete při nich lapat po dechu!“

Pojďte, mizíme, ať si
můžou dělat ty prasečinky
v soukromí!
Čuňata!

Prosím!
Pomozte mi!
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