NemyslíŠ si, Že sme
boli k DepkoŠovi
príliŠ kruté?

Haf
Haf

Kruté? V poslednej
dobe si nejaká
mäkká, Jenny…

NuŽ, povedať mu, že si urČite nikoho nenájde kvôli tomu
ako vyzerá...
áno, ale to nie sme kruté,
iba pravdovravné.

Tak dobre… Neboj sa, nájdem spôsob ako to vyriešiť…

A mimochodom, to ty
si zaČala s tÝmi naráŽkami na jeho nos…

Ja viem, ale…
bojím sa, aby
neurobil nejakú
hlúposŤ…

Karin?
koncert

Si naozaj fajn dievČa, Vicky.

Ja viem.
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Zasa
ŠpehujeŠ
Dana?

Psst! Je hneĎ tu za
rohom, nechcem,
aby ma videl!

NeČudujem sa ti,
že si nervózna.
UrČite teraz
Ľutuje, Že Ťa
pobozkal.

šní
gram

To je pravda,
rozhodne má
na viac.

Bojííím saaa!

A Čo si si myslela?
Že staČí, aby Ťa
pobozkal krásny princ
a v momente nadobudneŠ
sebavedomie?

V poriadku: pouŽijem
teda svoju nadpriemernú
inteligenciu a vyrieŠim tvoje
prízemné problémy...

Bojím sa, že sa mu budem zdaŤ nezaujímavá...

TakŽe, toto
je rieŠenie
vŠetkÝch
problémov.

Ale
len
,
preto
i
s
e
Ž
moja !
Ška
kamo

áááno!

Prejav mu
svoje city
a potom rÝchlo
zloŽ!

Na diaĽku je to
Telefón? jednoduchŠie!
To zvládneŠ
aj ty!

Tie nové
MyslíŠ? technológie sú také
romantické!

Tút
Tút
Tút
Tút
Tút ...

é…… Haló, tu K... Karin. Chcela som ti len
povedaŤ, Že… Že…

ho!
Do to Čuj!
Pokra ak!
No t

Som rada,
Že si realistka.

A Čo ak sa mu
budem zdaŤ
Škaredá? MoŽno sa PomôŽte mi
mu nepáČia moje
ruŽové nohavice! dievČatá! Čo
mám robiŤ?

Niekedy dokáŽe jedinÝ
telefonát zmeniŤ
celÝ Život...

No vidíŠ, zvládla
si to!

Že Ťa
milujem! To
je všetko,
Čau!

Ach, aj ja by som
chcela byŤ Škaredá.
Aby som mohla preŽívaŤ
komplikované Ľúbostné
príbehy!

UŽ to zvoní!

ŠŤuk.

Prosím?

glg

DlhaŇa a ja?
Hmm… MoŽno by
to stálo
za pokus…

Ktovie, ako
sa bozkáva…

ŠŤuk.
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