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Hvezdná kapela
Ella

Jonáš

Oliver
Andrea

Kde je ten 
Oliver? Už musí-

me zkoušet.

Má prý novou 
spolužačku, zpívá 
a hraje na klavír. 
Chce ji přivést.

A my někoho 
potřebujeme? Copak 
si nevystačíme sami?

Ahoj, vedu 
Andreu, jak 
jsem říkal.

Ahoj, už na vás 
čekáme.

Mně nikdo nic 
neřekl.

Sám jsi říkal, 
že máme 

plochý zvuk.

Tak co 
umíš?

Můžu po-
tvrdit, že je 
fakt dobrá.

Zpívám sop-
rán ve sboru 

a hraju na 
klávesy.

Ukážeš 
nám, co 
umíš?

Velice ráda.

Už se 
těším.

Jo, bez něj by 
kapela vůbec 

nevznikla.

To je zásluha tady 
Jonáše. Skládá, píše, 
zpívá. Prostě talent.

 To je super. 
Budeme hrát 
i její písničky.

Počkejte. 
Takhle jednodu-
še to nepůjde.

Tobě se přestaly 
líbit moje songy?

O to přece 
vůbec nejde…

Ahoj An-
dreo, měla 

bys po 
škole čas?

Jo, chvíli. Vče-
rejšek už ale 
řešit nechci.

Hvezdná kapela 

A proč 
chceš 
k nám?

No, jste pros-
tě dobrý. Už se 
o vás ve škole 

mluví.
To bylo per-
fektní. Máš 

nádherný roz-
sah.

A co to bylo 
za písničku? 
To vůbec 
neznám?

Ten song jsem 
napsala sama.

Heey, i love 
youu…

Já tady vůbec 
nemusím 

být.
Co blázníš, 

kam bys 
chodil?

To ti vadí, že 
Andrea taky 

skládá?

Jak by mi to 
mohlo vadit? 
Refrén je ne-
harmonický 

a celý to neladí.

Chováš 
se jak ma-
lej kluk.

Nech mě 
na pokoji.

Evidentně 
sem nepatřím, 

odcházím.

V žádným přípa-
dě, přesně tebe 
potřebujeme.

Bez Jonáše to 
nerozhodneme, 
večer mu napíšu.

Musím napsat 
Jonášovi zprávu. 
Snad už je v po-

hodě.
Hele, horoskopy. 

„I přes dnešní 
odmítnutí, mo-
hou býci doufat 
ve splnění svých 
tajných snů.“ To 

je super!

„Blíženci prožijí 
konflikt, ale vše 

dopadne ve váš pro-
spěch.“ To nemůže 
být náhoda. Musím 
Jonáše smířit s An-

dreou.

Proč jsi včera 
odešel? To tě An-
drea tak naštvala?

Jo. Přijde si 
a hned mě bude 
poučovat, jak 

skládat.

Kdybyste ale 
začali pracovat 
společně, mohl 

bys ji hodně 
naučit.

To bych mohl, 
ale proč bych to 

dělal?
Byli byste 

dokonalá au-
torská dvojice. 
Jako Lennon 
a McCartney.

Myslíš?

Jsem o tom 
přesvědčená.

A navíc 
horoskop 
to před-
pověděl.

Možná na tom 
něco bude, napíšu 
jí na messenger.

ˇ̌Napsal a nafotil:
Zbyněk Pavienský

Druhý 
den ve 
škole.


