John Johnovi?

Čo robíte?

Najkrajšiemu
chalanovi
zo školy?

Píšeme
anonymný
ľúbostný list

Počúvaj
toto...

Môj krásny
John...

…John
Johnovi!

T v o j n o v ý da
kt trie
mobil je fa ti hodí
a super sa odu.
k tvojmu iP

A vôb n
e
že máš dž vadí ,
í
ako ostatnns y
h o di a s a i í :
ba
te b e !

Zdalo sa
nám vhodnejšie
osloviť ho
priezviskom...

Prepíšeš nám to?
Aby nevedel, že sme to písali my...
Ale veď
nikdy nevidel
vaše písmo.

nat ý!
Si taký svakl ob y si
V yzeráš, a teroidov
bral toľko ijsský atlé t .
sťa olymp

Tá tvoja m
je úplne n otorka
ajl
Keď počujeepšia .
j ej „ vr m - v m
moje srdce rm“,
r
„bum-bum o bí
“.

Čo je vám
smiešne,
banda
tupcov?

Nie, ale ani
tvoje....

Tak dobre.
Cha-cha!

Chi
chi!

... ale ešte stále nevie
čítať! Ha! Ha! Ha!

Strácate čas,
dievčatá.

Tak mu nahráme
kazetu!

Lebo váš John
John chodí
na gymnázium
7 rokov..
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Rýchlo dievčatá! Tvárme sa,
že sme zaneprázdnené, ide sem
zas ten Depkoš!

Ale keby aspoň dobre
vyzeral!

To je vtierka!
Zasa?
Už sa okolo nás
poneviera pol hodinu!

?
Prečo?
Vyzerá až tak zle?

Myslíš, že to
sa rozpráva
s nami?
Nie, nie, povedal
len, že „dievčatá“,
to môže byť
ktokoľvek.

Denn

Je mi ľúto, som NENORMÁLNE zaneprázdnená. Píšem
si práve do notesa veľkými písmenami „LOVE“. Ešte mi
to bude nejakú chvíľu trvať.
Nemôžem! Musím
pomáhať Jenny.

No,
ale kto by nám
potom vyberal
farbičky?

Toľko pukov
a žiadne kvety.
Nepozerá sa
na to dobre.

ík

Denn

ík

No tak, dievčatá! Mohli ste byť k nemu
milšie! Nevidíte, že sa možno chystá urobiť
nejakú hlúposť?
Ok,
maj sa!

Denn

Ale, ja...

Nuž, keby som
vyzerala ako on,
tiež by som o tom
uvažovala.

Máš pravdu...
mohli sme sa
viac snažiť.

Správali sme sa
necitlivo...
ale hneď to
napravíme!

Hej, ty,
škaredý
chalan...
Ehm...

Škaredý,
ale milý...

ík

Škrab
Škrab

Fíha! Zdá sa,
že sa vám ho podarilo
upokojiť.

To bola
hračka...

Ten chudáčik len potreboval
bútľavú vŕbu...
Tak sme mu dali
číslo na tvoj
mobil!

Crn
Crn
Crn
Crn
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C muu

Waaaw!

Chúďa Karin...
To hovoríš len preto, že
si nikdy nedostala žiadnu
Valentínku...

Nenávidím
14. február!
uk!

Toľká záplava lásky!!
Zdá sa mi,
že ich mám
menej
ako pred
rokom...

Uvidíš, raz sa nájde
nejaký škaredý chalan,
ktorého zaujmeš!

Jéj! Aj ja mám
jednu!

Určite je to omyl, na našich skrinkách
sú nalepené...
Nie! Mám na nej
priezvisko!

Počúvajte toto:
„Si výnimočná, rád by som
ťa bližšie spoznal...“

Veď, nie si jediná
Karin na škole!

Škrab
škrab

Divné.

Karin

„Budem ťa dnes večer čakať
v reštike za školou. Je tam fajn
a navyše majú akciu 2 hamburgery
za cenu 1.“ Podpísaný: Dan!

Ten

Dan?!
s dlhými vlasmi?

si naletela!

Nie, počkaj,
ukáž mi to...

Jééj!

?

Ach...

... vďaka, že ste
ma varovali.

ŤAP
ŤAP
ŤAP

Však aj mne sa to
zdalo nemožné!

Čože?
Čože?

Počúvaj, Dan. Dostali sme 746
Valentíniek a vybrali sme si teba.
Mal by si sa nám za to
poďakovať!

Na to sú
kamarátky!

To je reklamný leták reštaurácie
Dan‘s burger. Toto posielajú každý
rok. Poznám kopec dievčat, čo sa
nechalo nachytať.

Ufff! vďakabohu, že nás máš! Skoro

Ale ja som
pozval Karin...

Ale-ale...
Vychutnávaj
si dnešný večer, beží akcia
«2 na 1».

BURGER
2 ZA 1

ŠKLB

Viac šťastia
v budúcom
roku!

Kar

in
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