CO
ZUZANKU
NEMINE?

CO ČEKÁ ZUZANKU?
Pohnutá historie, o které
budeme v KVĚTNU už
brzy dojímavě referovat.

PO ČEM SI ZUZANKA
ŠLAPE? Po štěstí, když
odmítne doprovod
sympatického mladíka,
který čte KVĚTEN.

O ČEM NEVÍ
ZUZANKA?
Že její mladé štěstí je
ohroženo intrikánkou,
jak poznají co nejdříve
čtenáři KVĚTNA.

CO JE PŘED
ZUZANKOU?
Budoucnost plná kouzel,
štěstí a protivenství.
Mládenci a panny sledujte
bedlivě KVĚTEN.

CO JE
ZA ZUZANKOU?
Nevinné mládí, hravost
a dívčí šelmovství.
A nebo za ní stojí
černý pán? Snad se
to v KVĚTNU brzy
dozvíte.

CO TRÁPÍ ZUZANKU?
Že jí kartářka předpověděla
sedmičku, která bude rozhodovat v jejím životě a Zuzanka
neví, kde tu sedmičku hledat.
Pomožme jí: v tomto čísle
KVĚTNA je sedm vyložených
karet z proroctví o Zuzance.
Všechny si je najděte, dejte
dohromady, a kdo je bystrý,
pochopí, že se něco chystá...
Něco velikého se rodí...
Něco veselého....

ZUZ ANČINA PŘÍTELK YNĚ

Když se to narodilo, dali jí pěkné
a počestné jméno MARIE do vínku.

Ve čtrnácti letech si tahle Mařenka
přečetla první špatný dívčí román
a začala si říkat MÁŠA.

Když ji políbil první student v tanečních,
musel jí šeptat: „Ó – MIMI!“

Před dvěma roky, když přišli molodci
do Prahy, říkala: „Charašó, galubčík,“
dala se oslovovat MARUSJA a tančila
kalamajku.

Ale to bylo všecko málo rafinované,
tak si koupila žvejkačku, převalovala
ji z koutku do koutku, říkala: „Oukej,
darling!“ a podpisovala se MARY.

Tak teď je vám celkem jasná. A tahle
MÁŇA je přítelkyní ZUZANKY,
které jsme v minulém KVĚTNU
hádali z karet. Takové přátelství má
cenu jen do chvíle, než přijde ON.
A on přijde v příštím čísle. A pak
už vás přestaneme brzy napínat.
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JAN

Tady vám představujeme JANA, JENDU, JENÍKA,
HONZU a jak ještě mu budeme říkat každý týden
v KVĚTNU. Tyto tři obrázky jsou jen ukázkou jednoho
pokračování, které vás bude týden co týden obveselovat
a poutat. Jak už asi tušíte, patří JAN k ZUZANCE
a MARII, které jsme vám představili v minulých číslech.
Tyto tři postavy jsou počátečními hrdiny veselého
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obrázkového seriálu ZUZANKA A JEJÍ SVĚT, který
začneme otiskovat v příštím čísle KVĚTNA. Vycházíme
tím vstříc světové oblibě podobných obrázkových seriálů,
které u nás zapouštějí své kořeny. Náš obrázkový seriál
ZUZANKA A JEJÍ SVĚT však je čerpán z našeho
českého prostředí, bude líčit život a svět malého českého
děvčete a jeho nevinných dobrodružství a protivenství,

a bude veselý a lidový. ZUZANKA A JEJÍ SVĚT se stane
co nejdříve okřídlenou větou a čtenáři budou ZUZANCE
dobrými přáteli a rádci v nesnázích, do nichž, za to vám
ručíme, bude často upadat. Těšte se na příští KVĚTEN.

