HEXADEŇ
Na zajtrajšie schôdzky rodičov s učiteľmi sa
celkom teším. Konečne sa dozviem, aké mám
známky, a viem, že budú oveľa lepšie ako po
mojom prvom SEMESTRI na akadémii. Možno
budem mať samé jednotky. Keďže priletí aj
otec, ukážem mu, ako mi to ide na leteckom
simulátore. Taktiež
sa teším, až to tu Roan,
ukážem Olliemu. Vždy ako to
sa veľmi raduje, keď robíš?!
používam Silu, takže
z akadémie bude určite
celý vedľa! Som rád, že
tu bude Ollie, pretože
mama sa oňho bude musieť starať, takže bude
mať menej času, aby ma strápňovala.
Dobrá práca,
ewocký pilot,
asteroidy sú
preč!

Bju!
Bju!

BUM
!
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Dabůlhat! Až na
budúci
mesiac,
E. P.
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POZNÁMKY

POKROČILÉ
POUŽÍVANIE SILY
(MAJSTER YODA)
DEJINY RÁDU
JEDI
(PANI PILTON)
GALAKTICKÁ
EKOLÓGIA
(RIADITEĽ MAR)
HYPERALGEBRA
(PANI PILTON)
PILOTNÝ VÝCVIK
ČASŤ 1
(PÁN GARFIELD)
VEREJNÉ
PREJAVY
(KNIHOVNÍČKA
LACKBAR)
TELESNÁ
VÝCHOVA
(KITMUM)
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ZNÁMKA

To je Roanovi rodičia vy
majster byť musíte, hmm?
Yoda. Pyšní mali by ste

byť... naučil
sa veľa.

Neúplný je jeho
výcvik.

Samozrejme.

Chce pýtať sa
tvoj brat?
Môžem byť
tiež Jedi?

Teraz môžeme
ísť do jedálne
na obed.

A ešte viac
naučiť sa musí,
hi-hi.

Roan, hovorí,
že sa učíš
dobre?

Hi-hi-hi! Skutočne,
úžasná detská
myseľ je.

Nedávajte si rezance, omáčky,
šaláty, burgery a nugetky...
Možno
by bolo
najlepšie
nejesť.
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He
he!

Zdvihni svoju tácku,
Ollie.

NIE!!!

Chcem
viac!

Čľap!

Dobrý deň. Vy ste pilot,
pán Novachez?

A jéj.

Áno, som. Baví vás
letecký výcvik,
chlapci?

Baví, pane,
ďakujeme
vám.

Dovidenia,
Roan.

Roan, to boli tvoji
L en sa predvádzajú pred
kamaráti? Cyrus a Cro- všetkými týmito rodičmi.
Aha... ale ty to
nah? Nikdy.

nerobíš, že?

Boli
milí.
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MONODEŇ
Ešteže schôdzky rodičov s učiteľmi
neboli TOTÁLNOU katastrofou.
Samozrejme, že pán Garfield musel
nájsť spôsob, ako mi dať zlú známku,
a povedal, že som si zaslúžil
Drž sa
len lepšiu trojku. Bál som
a hlavne to
nevzdávaj!
sa, že otec bude (zasa)
sklamaný, ale nebol, dal mi
len užitočnú radu. Ollieho si
každý hneď obľúbil, hlavne
dievčatá. Vraj je roztomilý.
Naši sa konečne
Ten je mohli zoznámiť aj
milý!
Grg!
s Gaianou a mama ma
P ajdon!
ktovieprečo štipla.
Chcel som Gaianu
pozvať, aby s nami šla
na obed, keď za ňou
neprišli jej rodičia, ale
niekam sa ponáhľala.
Po obede som sa dozvedel, že na jarné
prázdniny odletela skôr. Nechápem,
prečo sa ani nerozlúčila. Tiež som
sa zoznámil s P ashovými rodičmi, sú
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fakt bezva! Pozvali ma, aby som k nim
prišiel na jarné prázdniny, a naši mi to
dovolili. Takže cez prázdniny nebudem
musieť upratovať. Dav má smolu, cha!
Prvýkrát nebudem doma. P asha to má
presne obrátene: väčšinou niekam chodil
namiesto toho, aby zostal doma. P ashov
otec pracuje v múzeu a sľúbil, že nám
ukáže niektoré veci, ktoré študuje.
NAJČUDNEJŠÍ ale boli Cronah a Cyrus.
Vlastne sa ku mne správali... pekne.
Možno preto, že zistili, ako dobre
ovládam Silu a že som lepší pilot. Boli
tam, keď som sa lúčil s našimi, a dokonca
si potriasli
s otcom ruky.
Čoskoro
uvidíme,
Čakal som, kedy si samiláčik!
zo mňa vystrelia,
Cmuk
ale neurobili to.
Cmuk
Ani sa nesmiali,
Cmuk
Cmuk
uk
Cm
Cmuk
keď ma mama
Cmuk
pred odletom
Cmuk
Cmuk
totálne strápnila!
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AKO SA DOSTAŤ
K PASHOVI
1. Zamierim z Coruscantu po
P erlemianskej obchodnej ceste
SMEROM OD GALAKTICKÉHO
JADRA.
2. Presuniem sa na Hydianskú tepnu
a poletím mnoho
parsekov smerom na
planétu Corsin.
P ashov dom
3. Zahnem doprava.
4. Zastavím pred
Obroa Skai 120.
Huttský
priestor

Coruscan

t

Galaktick
jadro é

Wííw a!

Hoth
(Brrrrr)

Tatooin
(Roanov
domov)

Endor
(Domov ewockého
pilota)
Mustafar

Keď skončíš v Huttskom priestore,
tak si letel zlým smerom.
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Máš všetko, čo budeš Chceš urobiť predštartovú
potrebovať? Hádam prípravu mojej hviezdnej
lode?
áno.
Môžem?
Viem,
že to
dokážeš.

Cieľ cesty: Obroa Môžeme letieť!
Skai. Spätné zrkadlá. Naštartovať Dobre, Roan,
ešte jedna
motory.

Zabudol si na
ručnú brzdu.

vec...

A jé...

Vžíí ííí!

BÍP!
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HEPTADEŇ
Dnes som mal ísť s P ashom a jeho otcom do
múzea aplikovanej fotoniky, ale bol v tom
nejaký problém a ochranka ma nechcela
pustiť.
Musel som počkať
NIE.
v reštaurácii. P asha sa
ponúkol, že počká so
BEZOČIVEC!
mnou, ale povedal som mu,
nech pokojne ide so svojím
otcom, tak šiel. Myslel som si, že sa zachová
ako kamarát a zostane so mnou! P ashov
otec si len potreboval niečo vyzdvihnúť,
takže som si vravel, že to nebude trvať
DLHO, ale čakal som na nich vari tri hodiny.
Zajtra máme v pláne
návštevu Obroanského
archologického
archeologického inštitútu,
kde P ashov otec
pracuje. Tam ma asi
tiež nepustia, takže si
so sebou určite vezmem Nebodaj takto
skončím aj zajtra.
blok na kreslenie.
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To je moja
kancelária.

Ó!

Toto je pár starých jediských
artefaktov, o ktorých teraz
píšem.

Časť paže
tythonianskeho
droida...

Neznámy
holokron...

Župan strážcu Ossusu
s monogramom.

Dávne silové
kryštály...

Starý prototyp
svetelného meča...

A tuto je jeden staroveký
text.
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Páni, to je
Cesta Jediov!

A jéj!
TRRRRRH

Radšej tú knihu zase
odložíme.

S tými artefaktmi sa
musí zaobchádzať opatrne,
áno?
P ardon.

Teraz si prezrieme
zvyšok inštitútu,
čo poviete?

Pôjdeme do výskumného
oddelenia dravých zvierat.

Ale... na nič
nesiahať.
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Prečo sú na mňa
naštvaní? Bola to
nehoda!!

Holochat roan_pilot17. . . . . . . . . veľkýDavN
Čau, Dav. Ako sa máte všetci
doma?
Dobre! A ako sa máš ty na
návšteve u P ashu?
Veľmi dobre nie. Pripadám si tu
taký trocha stratený.
To je ale husté! P odnikli ste
niečo?
Boli sme u P ashovho otca v práci
a ja som tam roztrhol knihu.
P aráda!
? P asha a jeho otec sú teraz
na mňa naštvaní.
Tak to rád počujem.
Čože? Čo to trepeš? Veď je to
hrozné!
Ach, prepáč... chatujem aj
s mojím dievčaťom. Čo sa deje?
Ale nič. Ozvem sa ti neskôr.
Tak sa drž, Ro!
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