Ahoj
Když se s někým potkáš
poprvé, neříkej:
Ahoj, já jsem Vanda, jsem nejgeniálnější
holka na gymplu, a jestli chceš být moje
kámoška, musíš se snažit!

Když představuješ svoje kamarádky, neříkej:
Ahoj, tohle je Valerie, je to moje nej nej kamarádka
a ty jí nesaháš ani po kolena!

Řekni spíš: „Ahoj, já jsem Vanda, a ty?“

Řekni spíš: „Ve třech si užijem spoustu zábavy!“

Když představuješ kamarádku rodičům, neříkej:

Pokud ji představuješ prarodičům, neříkej:
Ahoj babi, tohle je
Chloé!

Ahoj tati, tohle je Chloé,
víš, ta, co od ní opisuju, když se
nestihnu naučit.

Řekni spíš:

„Ahoj
babi,
tohle je
Chloé!“

řekni spíš: „Chloé je skvělá na matiku a ráda
vedle ní sedím ve třídě.“
Říct ahoj je prvním krokem k seznámení.
Ahoj, tohle je Adéla, Amélka, Anna, Priscilla, Anabel, Laura, Tereza, Blanka, Kamila, Karolína, Valerie, Tara, Veronika, Cindy, Vanessa,
Jessica, Lea, Lola, Ariana, Ada, Bella, Darja, Flora, Gina, Isabela,
Jennifer, Kitty, Manon, Stefanie, Lily a Nina.
Mohla bys to od Adély
dál zopakovat? Nerozuměla jsem...

Ale nepředstavujeme všechny
stejným způsobem.
Tvoje
A tohle
kámoška?
je Silva!

Ne,
já jsem
angličtinářka!
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BláznIviNy
S kamarádkama se dobře blázní...
Jabadaba umbadaba jabadaba
umbadabaduu!

Šuby
duby
šuby
duu!

Je nám fuk, co si myslí ostatní!
Krásnééé
je žííít!

Láády dááády dáá!

A dokonce nás baví, když nás ostatní mají za blázny!
Já tak
rád trsám,
trsám!

Ty tak
rád trsáš,
trsáš!

A blbnutí vzniklo právě proto, aby se
šířilo dál mezi kamarádky...
Proč jsem nešel učit
do mateřské školky?
Uááá!

Ostatně, jak říká přísloví: „Blázna
po smíchu poznáš!“
Já už
nemůžu!

Ale nic nebrání tomu, občas
s vážnou tváří...

Pomoc!
help!

...dělat ty nejšílenější věci:
Koukni na ten top,
co jsem si koupila!

Krásnej! Musel
tě stát šíleně
peněz!
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Co říct, když…
Když řekne:

Kamarádky toho hodně namluví. Co říct, když...
Seš pěkná, ale měla by sis nechat
Když
předělat nos...
řekne:

Neboj, na rozdíl
od tebe umím držet
jazyk za zuby.

Odpověz:

Řeknu ti,
co mi řekla
Nina, ale
nesmíš to
nikomu říct,
jasný?

Odpověz:

Máš pravdu,
dej mi adresu
na plastiku,
kde sis nechala předělat
ksicht!

Odpověz:

ne:

kne:

Když řek

Když ře

Promiň,
rozbila jsem ti iPod.

Krávo blbá!

ne:

Když řek

Nemám ráda tu
tvoji Vandu, je
blbá jak troky.

Nic víc
nevymyslíš?
To nemáš moc
fantazie!

Odpověz

:

Odpověz:

A ty seš
tak chytrá,
co, když
ani nevíš,
co jsou to
troky!

To neva, dej mi svoji kartu,
koupím si novej.

Když řekne:
Nechci jít do
kina, radši bych
šla na koupák.

Odpověz:

Když
řekne:

Už nechci být tvoje
kámoška, už s tebou nikdy
nechci mluvit! Měj se.

Vem si plavky, půjdem
na „Pláž“.

z:

Odpově

Vtipný,
chtěla jsem ti
říct to samý...
tak se měj,
blbko!
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