Tři holky, co maj šťávu
Často se nás ptají, co takový
dvě kočky jako my dělaj s takovou
dlouhou nudlí.

Nikdy si nemůžem vzpomenout,
tak ať nám to řekne Karin.

Ehm… no, to je jasný,
jsme přece kámošky!

A jó,
to je ono!!

Fajn,
tentokrát
si píšu,
abych
nezapomněla.

Vlastně, s Jenny
jsme se znaly
už jako malý
holky. Byly jsme
nerozlučný.

Zkrátka máš
štěstí, Karin! Mít
takový kámošky,
hned bych chtěla
bejt tebou.

Bývala jsi tak
miloučká! Chudáčku
Karinko, nevím,
co se mohlo stát…

Několik let jsme se
neviděly a pak jsme se
zase potkaly na střední.

Tam jsem Karin
představila Viky, mou
novou nejlepší kámošku.

Chvilku to trvalo, než jsme
si sedly. Dnes už je to láska.

Tak
nějak.

Nepředstavila. Vnutila.
Drobnej rozdíl.

Když vezmu,
kdes byla předtím
a kde teď… ušla jsi
kus cesty.

No, co se
toho týká,
přiznávám, můj
život bejval
suchej…

Naši se mi ho pokusili zpestřit
jen jednou. Místo krémovýho
mi koupili arašídový máslo s kousky
oříšků.

Ještě že jsme tady my, abysme
tvýmu životu dodaly šťávu.
Támhle
jsou!

Už je to jedenáct let
a pořád na to vzpomínaj.
Bylo to
divný…

Počkejte přece!!

Jó, co kámoším
s Jenny a Viky,
má můj život
šťávu.

Jen někdy je
až moc malinová,
ale nechci dělat
frky…
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Ve středu pozornosti
u
Miluj
tě!!

Já mít tolik ctitelů,
byla bych ráda…

Pryč z cesty, usmrkánci!

Copak
nevidíte,
že jste nám
úplně
šumák?

Zrovna nedávno jsem jednomu týpkovi šlápla
na jazyk. Pěkně mi to zasvinilo boty!
Bejt v kurzu není žádná legrace.
Někdy si říkám, že z nás třech je
na tom vlastně nejlíp Karin.

Náš život by byl tak
jednoduchej, kdybysme byly jako
ona. Musí bejt úžasný ničemu
se nepodobat.

A muset se pořád
vyhýbat loužím slin?
Nemyslím si…
Tss! Člověk jí vysekne
kompliment a ona se z toho
složí. Ošklivkám nerozumím.

Ááá! To
je sen!

Milujte
měěěěě!

Ach, Karin! Viky to trochu přehnala. Koukni,
není pravda, že se ničemu nepodobáš.

Tak strašně bych chtěla bejt
hezká jako vy, holky…

Jasně,
jen k tomu máš
hodně daleko.
A operace něco
stojí…

Jenny má pravdu, omlouvám se. Vlastně
čouháš jako chřest…
No,
podívejme! …trochu povadlej.
Vidíš, to už
něco je…

My k tomu přece
žádnej souhlas
nepotřebujem!

Vy?! Ale… není
na to potřeba
odborník?

Koukej, Karin!
Nemusíš mít
diplom, abys
dokázala propíchnout díru!

Druhý den…

Proč si nenecháš
propíchnout pupík
jako my?

Pche! To ji naučí,
až bude chtít bejt příště
za hvězdu jako my.

To není špatnej nápad…
Zázraky to nenadělá,
ale aspoň přitáhneš
pozornost…

Potřebuju písemnej souhlas rodičů.
To nikdy nedovolí!

A my bysme
jí v tom neměly
pomáhat!

Auau!
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