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Někdo mně 
zamazal zip 
lepidlem!

To je zas nějaký tvůj 
vtípek? Okamžitě 
vytáhni ten sešit.

 Jano, tohle už 
přesahuje všechny 
meze. Začni se 
konečně chovat 
normálně!

Seš prima 
komik. 
Takového jsme 
ve třídě právě 
potřebovali.

Nech mě 
prosím na 
pokoji!

Po čase

Čau Péťo, jak 
bylo na Mallorce?

To není fér. My 
se už týden 
šrotíme, a ty se 
válíš u moře.

To víte, pánové. Kdo 
umí, ten se válí.

To je nová 
holka. Je 
s ní docela 
sranda. Ale 
radši se 
s ní nebav, 
parádně 
vytáčí 
češtinářku.

Hm, to je 
zajímavý.

Ahoj, jsem Petra. 
Taky patřím mezi 
ten výkvět čtvrté bé.

Ahoj.

Není 
to zase 
nějaký 
podraz?

... a všichni si teď ze mě 
kvůli tomu utahujou, že 
jsem úplně pitomá.

To není pravda. 
To oni jsou 
pitomci.

Poslouchej, 
já jednou do 
písemky napsala, 
že autorem Ferdy 
Mravence je 
Ondřej Pytlík. No jo, ale tebe 

má každej 
rád…

Chudák Jana. 
Není hloupá, ale 
šikanovaná. Musím 
s tím něco udělat.

Hned si 
poskočí 
radostí.

Jana je taková 
smutná, tak jí do 
boty dáme pár 
připínáčků.

Rovnou to 
šoupnu na 
TikTok.

Točíš?

 Ještě 
že už je 
dneska 
pátek...

Ááá!!!
Slušná 
siréna.

Tomu se 
říká zásah 
na patičku!

Natočeno.

Už mám 
tři tisíce 
srdíček.

Pěkně!!!
Co? Oni to 
dali na net?

Co jsem 
jim udělala? 
Možná to 
bude moje 
chyba…

Taky se 
mi jdeš 
posmívat? 
Díky, 
nezájem.

Co je?

Určitě už jsi 
viděla to video 
na TikToku.

Netuším, 
o čem 
mluvíš.

Už se mi 
smějí úplně 
všichni. 
Myslíš, že 
je to moje 
vina?

Klid, nebude 
to tak 
strašné.

To je příšerný! 
Chudák Jana. 
Tohle klukům 
nemůže projít.

Paní učitelko. 
Kluci těžce 
šikanují Janu.

Mně se to nezdá. 
Jestli si za to Jana 
náhodou nemůže 
sama.

To určitě 
ne.

Pojďte se 
podívat, 
co Petr 
a ostatní 
kluci dělají 
Janě.

Petr? Takový 
student? To se 
mi nechce věřit 
ani náhodou. Prosím. Pojďte se 

podívat. Uvidíte, 
že mám pravdu.

To snad 
není 
možný!

Chudák Jana. 
A já jsem si o ní 
myslela jen to 
nejhorší.

Jano, moc se ti 
omlouvám. Velice 
jsem ti křivdila. Je mi 
to moc líto.

 Jé… Díky moc, 
paní učitelko.

Cože?

A tobě jsem 
bezdůvodně 
nadržovala. A ty 
a tvoji kamarádi 
jste zatím 
šikanovali Janu.

O-ou.

Uvidíme se u pana 
ředitele. Počítej 
s pořádným 
trestem.

Chtěli 
jsme se jen 
pobavit…

Tak jak?

Blbý. Prý 
minimálně 
ředitelská 
důtka a trojka 
z chování.

Aha, tak tohle 
čeká i nás.

Vidíš, každý problém 
má řešení.

Díky moc. 
Ani nevíš, jak 
je mi teď 
krásně volno.
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