Jeden
kopeček,
nebo dva?

Kolik
uznáš za
vhodný...

Takže dva
pěkný kopečky..

Dej mi,
kolik uznáš za
vhodný...

Hihi!
Díky! Jinak
já se jmenuju
Caroline...

Tss!
Nemusíš se
tak cpát!

Hned
to bude!
Prosím!
Pozornost podniku!

Cool!

To ale není fér! Podívej,
kolik jsi jí toho dal!
Pro tebe to
dělá 4.50 $.

Ha ha!

Ahoj,
ty krasavce...
^

Jste všichni
stejní! Záleží
vám jenom
na vzhledu!

No tak, nebreč! Nejseš
tak zlá, ale vedle kočky
jako já vypadáš jako strašák
do zelí. Zákon relativity!

Jůů, zrmrzlina! To není špatnej

Moje rada: Dej se dohromady s nějakou
ošklivkou, budeš vypadat hezčí.

nápad, je fakt vedro...

áá
áá,
Vicky,
tady
jsi.

Za to nemůžu
já, to
Einstein!

Tak já bych si dala...

Pro tebe!

Jdeš, Vicky? Půjdem sbalit nějaký
pěkný kluky!

Haló, Karin? Máš už plány na léto?
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No tak, Karin, přijď! Je tu spousta
pěknejch kluků!

Dokonce
vidím jednoho,
co je přímo
tvůj typ...

Hele, Vicky, já asi tohle léto nebudu
mít moc čas. Snažíme se prorazit
s naší kapelou a...

O to nejde,
Vicky...

Fajn,
ok!

Jdeš, Karin?

Musím jít, Vicky.
Zavoláme si,
čau!

Vyhrálas,
já ti je
věnuju!
Spokojená?

rr

Br
k

Ok. Chápu,
o co ti jde. Přijď
a já ti půjčím
ty moje zlatý
náušnice, co se ti
tak líbí.

Škrab
Škrab

Říkám ti, nemůžu přijít. Máme dneska
večer schůzku s producentem,
chápeš to? Možná budeme
natáčet album!

Proč neřekneš Jenny?
Ta bude celá šťastná, když
s tebou bude moct jít
na pláž.

Pff!
Znáš Jenny:
Nebude se mnou
chtít jít, je nerada
druhá...

Počkej,
Karin,
zakazuju ti,
abys...

Takže
ti jde o můj
perlovej
náhrdelník,
co?

No nevadí,
není to jediná
ošklivka na světě!

Hej, ty, dneska
je tvůj šťastnej
den!

PÍP – PÍP – PÍP – PÍP – PÍP - PÍP
... to
položila.

Shodila jsem tě před tím prodavačem
zmrzliny, já vím. Jako omluvu nabízím,
že ti dám kurz balení.

Potřebuješ mě
jen na to,
abys vypadala
líp!

Ne. Vážně! Dělám to
pro tebe z čiré lítosti!
Heej, kluci!

Hele, vidíš tu
pěknou brunetku?

Jasně, a moje babička
je Spiderman!

O ni ani ne, ale o tebe...
Neměl
by někdo
z vás zájem
Nejsme kama rádky.
Vzala mě s sebou, protože
o moji
už ji štve být ve stínu
kamarádsvé kámošky...
ku?

... támhle té
zrzavé sexbomby!

?!
Cože ??
Kde

ji
Tam! Už!
vidím

Když tak o tom přemýšlím,
možná můžem být
kamarádky!
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