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Napsal a Nafotil: ZbyNěk pavieNský

 Laura Laura

TondaTonda

Tondův bráchaTondův brácha

 Tadeáš Tadeáš

  Adéla  Adéla

 Aleš Aleš

ŠimonŠimon
JanaJana

IškaIška

Nešťouchejte 
do mě.

Ale s Jančou 
jsem chtěl 
chodit já…

To byl fakt dob-
rej kauf. Můžu 
chodit s kluka-
ma na airsoft.

Bang! Bang! 
Jste mrtví!

Vezmu si ji do 
školy. To budou 
kluci čumět.

Doufám, že 
potkám Janu. 
Chtěl bych 
ji pozvat do 
kina.

Dneska 
ti to fakt 
sluší.

Myslíš? 
Tak dík.

Radši ob-
jednám 
lístky.

Dobře, 
budu se 
těšit.

Jo, Mimoně mám 
ráda. Zítra ne-
můžu, ale v pá-
tek by to šlo.

Musím 
sebrat od-
vahu. Teď, 
nebo nikdy!

Zkusím jí chytit 
za ruku. Když 
jde se mnou do 
toho kina…

O co se 
to snaží?!

Takže v pátek 
před kinem?

To si piš. 
Mimoně bych 
si nenechala 
utýct.

Tady je někdo 
zamilovanej.

Koukej na 
ně! Jak jsou 
zaláskovaný!

Tak to je 
trapas.

Ten Tonda je 
milej kluk, co?

Musíš mě ztrapňovat? 
Jestli toho nenecháš, 
tak ti neukážu, co s 
sebou mám.

A co máš? 
Ukaž mi to.

Ty máš s se-
bou i kuličky? 

Oproti ostatním 
klukům určitě.

Jsou to prostě 
ještě prťata.

Vůbec se 
s nima nedá 
mluvit.

Tý jo! Ta 
je, teda! 
Nádhera!

Tak na-
bij a něco 
trefíme.

Zbláznil ses? 
Jsme ve škole.

No tak 
dobře.

Bude sranda! 
Nebuď baba.

Nikdo to 
neuvidí.

Tak 
vystřel 
už!

To by šlo.

Tref nástěnku! Se 
budou holky z vý-
tvarky divit.

Tý jo! Ta je 
jak pravá!

Je to manuálka. 
Před každým 
výstřelem se 
musí natáhnout.

Postřílím všech-
ny teroristy.

Nešla bys 
zítra do 
kina? Dávaj 
ty nový 
Mimoně.

Super! Půjdu do 
kina s nejkrás-
nější holkou ze 
třídy!

Koupil jsem si 
novou airsofto-
vou pistolku.

Je moc hodnej 
a milej.

 Cože? Já 
o ničem 
nevím.

Hej! Nepřeháníš 
to náhodou?

Toníček a Janička! 
Dvě hrdličky!

Chce se 
mi zvracet.


