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Víš, uvažoval 
jsem o tobě 

a myslím, že pro 
nás budeš velkým 

přínosem.
A to ti už ne-
vadí, že refrén 
je neharmo-

nický a celý to 
neladí?

To jo, ale máš veli-
ký talent. Můžeme 
pracovat společně.

Fakt? To by 
bylo dobrý, 
taky se chci 

zlepšit.

Přijdeš teda 
na zkoušku?

Moc ráda.

I see you.

I feeel youu.

Abyste z toho 
nezrůžověli, 

hrdličky.

Hele, ten Jonáš se 
začal dost kamará-

dit s Andreou.

Jo, začal.

A nevadí ti to? Jonáš se 
dřív kamarádil hlavně 

s tebou.

S tím nic neudě-
lám, to rozhodly 

hvězdy.

 Jaký hvězdy? Ty věříš 
horoskopům?

Jo, už jsem se o tom 
několikrát přesvědčila.

Čím dál tím víc zjiš-
ťuju, že horoskopy 

prostě platí.

Ježkovy voči, 
vona se asi 
zbláznila.

Kde jsi byla 
minulou 
zkoušku?

Měla jsem 
nějakou 
práci.

Zakázal ti to 
horoskop, že jo?

Jo a byla to dobrá 
volba. Vůbec by mi 

to nešlo.

Jak nás 
v tom mů-
žeš nechat?

Horoskopy jsou 
blbost.

Být tebou, tak mlčím. 
Nebýt horoskopu, 
vůbec tady nejseš.

To je prostě 
volovina.

Klídek, hádky 
nikomu nepro-
spějou. Musíme 

cvičit.

Já se jenom pro 
jistotu zeptám. 
Jaký den máš 

dneska? Dobrý 
nebo špatný?

Dnes vy-
nikající. 

Ideální pro 
zkoušku. 

Proto jsem 
tady.

To se snad 
ani nedá ko-
mentovat.

Radši pojďte hrát, 
aby se náhodou 

planety neurazily.

Skříp, vrz, skříííp

Pardon, můžeš 
mi znovu za-

čít od šestého 
taktu?

V pohodě.

Elli, prosím 
tě, musíš 

začít na dis.

Jo, pardon. Jsem 
asi špatně roze-

hraná.

Omlouvám se, 
že jsem to tak 

kazila.

Neměla jsi mít 
dneska vynika-

jící den?

Konstalace planet 
byla přece přízni-

vá nebo ne?

 Jo, měla. Ani jsem 
pořádně necvičila.

Nemůžeme si 
udělat ostudu.

To jako myslíš, že 
to za tebe odehra-

je třeba Mars?

Bylo to 
slyšet.

Od té doby, co pou-
žíváš horoskopy, ses 
zhoršila i ve škole.

Není to se 
tebou k vy-

držení.
Asi na tom 
něco bude.

Jsi výborná hudeb-
nice, horoskopy na 

to nemají vliv.

Všichni, tentokrát bez vlivu 
hvězd a planet, intenzivně 
a s radostí hrají.

Ella pře-
stala věřit 
horosko-

pům.

Konečně 
návrat k ra-
cionalitě. To 
bychom měli 

oslavit.

Jo, a nejlépe 
zkouškou.

Dnes se podle 
horoskopů nemám 
pouštět do ničeho 
nového. Ale natruc 

se zkusím naučit 
tu novou Andreinu 

písničku.
Dám horoskopům 

poslední šanci a uvi-
dím, jak to dopadne.

Ahoj, 
Andreo.

Počkej, můžeš 
se mnou dnes-
ka vůbec mlu-
vit? Souhlasí 
s tím hvězdy?

To šlo fakt 
dobře. Je 
vidět, že 
všechno 
předtím 

byly náho-
dy. Žádná 
hvězda mě 

nemůže 
ovlivnit.

Bez tebe nedáme ka-
pelu nikdy dohromady. 
Máš spoustu talentu.

Dobře, zku-
sím se nad tím 

zamyslet.

Jo! Ono to 
jde!

Chci se ti omluvit. 
Zjistila jsem, že 
hvězdy jsou fakt 

hloupost.
Fakt? Není 
to jen něja-

ký test?

Je to pravda. 
Byla to hloupost.

Tos mi 
udělala 
radost.

To vrzání se 
dnes nedá ani 
poslouchat.

Za nafocení fotorománu děkujeme Vendule Zachovalové a výbornému spolču z Blanska.

Konec zkoušky.

Doma

Druhý den po škole. 48.

Po zkoušce.Za týden, zkouška kapely.

Zkouška kapely 
na kúru.


