A já pořád nic.

Á, vidím
houbu, ta
je moje, tu
sejmu.

25/

Mám
další.

Jé, to je ta holčina, co jsem
jí dal růži. A támhle je ten
frajer, co neumí střílet,
a nese s sebou vzduchovku,
to je mimoň.
Trefím ji
pěkně do
nohy, aby
upadla.

29/

28/
32/

31/

Jsi v pořádku?
Jak ti je.

Pozor,
nestřílej!

Druhý den u Kláry doma

39/

Dobrý, to jsem pro tebe udělal
moc rád. Od prvního našeho setkání byl můj sen nést tě v náručí.
Mám konečně nějakou kamarádku.

Lukáši, moc
ti děkuju, že ses
o mě tak krásně
staral, odnesl mě do
nemocnice a…

Neboj se. Ten
váš frajer tě střelil
vzduchovkou, tak
to snad nebude nic
vážného.

30/

A nevadí ti,
že je střelená?

Kikčo, jestli můžeš,
prosím, odpusť mi.
Nevěděl jsem, že by
taková blbost, co jsem
udělal, mohla takhle
dopadnout.

40/
Ahoj Kikčo, jak je?

Jau, to je
bolest.

34/

38/

Mám ji.

Jé, díky,
že jste přišli!
Už dobře.

Kiki, to
jsem nechtěl, promiň.

Neboj, my
tě doneseme do
nemocnice a tam
ti to ošetří.

Ohnu ti hlaveň, abys s ní už
nemohl nikoho ohrožovat,
protože v tvých rukách to je
horší než atomová bomba.

Ten kluk fakt míří
na tu houbu, pro
kterou jde moje
princezna! Vždyť ji
může střelit.

27/

37/

Jsem blbec…
Proč to tak
dopadlo…

26/

Jé, to mám
štěstí, mám
houbu!

Pane Bože, prosím,
odpusť mi. Tohle
jsem přece nechtěl.

Kikčo, co
ti je?

36/

Díky za bonboniéru, omluvu přijímám,
ale usmiř se
s Lukášem.

V nemocnici jsem raději lhala, jak se mi to
stalo, kdybych řekla
pravdu, měl bys asi
velké problémy…

Stejně je
skvělý, že
máme tak
báječně
střelenou
učitelku!

33/

Ani na ni
nesahej, už jsi
nadělal dost škody.
Vždyť jsi jí mohl vystřelit oko!

Omlouvám se, ne
všichni jsou takoví,
jak se o nich říká. Měl
jsem se místo blbnutí
radši připravovat na
reparát z matiky.

Tak to teda nejsem
sám, koho čeká na
konci prázdnin reparát. Já visím
v češtině.

43/

35/
16 17

41/

42/
Dobře jsi ji,
Honzo, střelil!

Proč ne?

45/
Mám úžasný
nápad. Co kdybyste
se učili spolu? Já vás
budu hlídat, abyste
se neflákali!

44/

Za skvělou spolupráci
děkujeme vynikajícímu
chrudimskému spolču
a rodině Boháčových,
zvláště Bětce Boháčové
za ochotnou pomoc při
realizaci fotopříběhu.

