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Wiecie, co jest kapitalne? Wiedza o społeczeństwie.

POSPIESZCIE SIĘ! ŻEBY PANI GODFREY 
NIE MUSIAŁA NA NAS CZEKAĆ!
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Nie zostałem również maniakiem, który gromadzi 
fakty, jak Francis.

Proces nauczania przedmiotu także nie uległ poprawie.

O cóż więc chodzi? Odpowiedź jest prosta:

Nie przesłyszeliście się. Oświadczam, że WOS sta-
nowi teraz dla mnie główną atrakcję dnia. Lubię ten 
przedmiot bardziej niż angielski. I przyrodę. I mat-
mę. Lubię go nawet bardziej od PLASTYKI, a to na-
prawdę wiele znaczy…

Pewnie myślicie: „Chwilunia. Czy 
wiedza o społeczeństwie nie była dla 
niego zawsze wielkim pryszczem na 
czole życia?” (Odpowiedź: No ba!). 

Więc jak to się stało, że nagle wskoczyła na pierwsze 
miejsce listy ulubionych zajęć?

No cóż, to NIE dlatego, że przeszedłem magiczną 
przemianę w ohydnego lizusa typu Gina…

Wiedziałeś, że w trakcie swojej 
prezydentury Franklin Pierce został 
ARESZTOWANY za przejechanie 

KONIEM kobiety? O RANY!

MÓWIŁAM, 

ŻE DZIŚ NIE 

BĘDZIE TESTU? 

NO I CO Z TEGO? 

ZMIENIŁAM 
ZDANIE!!!

ROZKŁAD 
MIEJSC!

Kogo 
to 

obchodzi?

K L A S A

PUK! 
PUK!

…BO TAK SIĘ SKŁADA, 
ŻE JESTEM GENIALNYM 

RYSOWNIKIEM!

Chociaż pani wcale nam nie KAZAŁA, 
przeczytałam rozdział szósty i odpowiedziałam 
           na WSZYSTKIE pytania powtórkowe!

Proszę się poczęstować 
KRÓWKAMI domowej roboty!
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JASNE! Przeniosła Ginę do najsmrodliwszego zakąt-
ka w klasie. Witamy w Dolinie Śmierci, Szpiczasty Nosie.

A ja? Mam siedzieć przed Ruby Dinsmore.

Nie znam jej jeszcze zbyt 
dobrze, ale wydaje się cał-
kiem miła. Poza tym jest 
śliczna. No a przede wszyst-
kim nie podlizuje się nauczy-
cielom i nie podtyka mi pod 
nos swoich ocen jako Księż-
niczka Wszystkowiedząca.

Precz z Giną, witaj, Ruby. 
To się nazywa podniesienie 

standardu. I właśnie DLATEGO ostatnio przepa-
dam za lekcjami WOS-u.

Od czasów, gdy dinozaury włóczyły się po ziemi, na 
lekcjach wiedzy o społeczeństwie siedziała za mną Gi-
na. Nie mogę tego udowodnić, ale jestem przekonany, 
że krył się za tym sekretny plan pani Godfrey, która 
chciała mieć na oku moją skromną osobę.

(Nabawiłem się też nerwo-
wego tiku z powodu psycho-
tycznej reakcji Giny na każ-
de zadawane przez panią 
Godfrey pytanie. No, ale od-
biegam od tematu).

Chodzi o to, że Gina jest jak wrzód na 
tyłku. Tak więc kiedy Chuch Smoczycy uznał w zeszłym 
tygodniu, że nadszedł czas, by nas poprzesadzać, byłem 
totalnie za. Bo gorzej już być nie mogło, prawda?

Mark 
Cheswick ŁYCH! "Q-Tip”Seth 

Quincy

cuchnące 
paszki

PRRUK!Agent G-4 do Mamy 
Niedźwiedzicy. 
Obiekt RYSUJE 

w PODRĘCZNIKU! 
Odbiór!

Dobra robota, G-4! 
Bez odbioru!
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Dobra, komiks JEST skończony. Nie bardzo chcia-
łem go jej pokazać, bo… wyjaśnię to za chwilę.

MOCYODPŁYW

– Tak, ja też – mówię, przerzucając strony notesu. 
– Zaraz to znajdę i…

– To? Och, taki tam komiks, który narysowałem – 
mówię.

– Naprawdę? Mogę przeczytać? – pyta Ruby.

– Właściwie to… jeszcze go nie skończyłem, więc…

EEE…

NIE SZKODZI! NIE PRZESZKADZA MI TO!

”ULTRA-NATAN, SUPERSZÓSTOKLASISTA, 
W ROLI GŁÓWNEJ”.

Co się 
ze mną 

DZIEJE?

Czemu 
jestem 
taki 

SŁABY?

HEJ! Nie przegap tego SZYFRU!

CZEŚĆ, NATANIE! CZEŚĆ, RUBY. SKOŃCZYŁEŚ PRACĘ 
DOMOWĄ? JA UTKNĘŁAM  

W PUNKCIE 10.

PANUJE TU PEWIEN 
NIEŁAD, HE, HE.

HM. MUSI GDZIEŚ 
TU BYĆ.

A CO TO?



POMOCY!
Później, w pracowni malarskiej…

Po prostu 
lubię tę 
robotę!

Och, Natanie! 
Jesteś taki 

UTALENTOWANY!

!

Oj! Zdaje się, 
że ktoś 
w holu 

ma kłopoty!

TRR RACH!

SŁUŻKA! O co ten 
cały raban?

A OTO!

To zadanie dla

ULTRA-NATANA!

Pewnego dnia w SP 38…

EUREK A !
PANI 

GODZILLA

Znalazłam sposób na 
ZNISZCZENIE swojego 

arcyprześladowcy
ULTRA-NATANA!

tajemniczy 
wynalazek

Ale by WCIELIĆ 
złowieszczy plan 

w życie, potrzebuję 
POMOCY!

SŁUŻKA!
DO MNIE!

Godzillo, 
jest pani 
po prostu 

GENIALNA!

Wzywałaś, 
ukochana 

ma 
mentorko?

Tak. 
Posłuchaj, 
co masz 
zrobić.

Psst
Psst
Psst
Psst



 Przegnałam 
wszystkich DOBRYCH 
       nauczycieli!

Spójrz na 
MNIE! Jestem 
ultraSILNA!

…ultra- 
zręczna…

I nawet umiem

LATAĆ !

Teraz wszystko 
będzie 

PO MOJEMU! 

PRZEJMĘ TERAZ
WŁADZĘ W SZKOLE, 
NIKT MNIE NIE 
POWSTRZYMA!

A WIĘC…

C-co? Co się 
STAŁO?

Czuję się 
słaby jak 
KOCIAK!

Bo JESTEŚ!

Dzięki 
wynalazkowi 

pani Godzilli. To 
TRANSFORMER!

ODEBRAŁ ci 
twoje 

supermoce!

A teraz, 
gdy 

nacisnę 
guzik…

…zrobię transfer twoich  
  mocy 
do NIEJ! TAK!

Klik!



KONIEC 
godzillowego terroru! 

Ultra-Natanie, jesteś 
CUDOWNY!

    Wynocha z tej szkoły, pani Godzillo, 
  NA ZAWSZE ! 
  I zabierz 
ze sobą SŁUŻKĘ!

Wezmę ten 
TRANSFORMER, 

Służko…

KOP!
ŻŻŻŻ TRZASK!

…i zmienię się znowu 
w ULTRA- 
-NATANA!

SP 38

KONIEC

HURRRA!

A KYSZ, 
SZATANIE!

O, NIE!
Z D E J M I J C I E 
TO ZE MNIE!BŁE!CHLUST!

Nie mógłbyś czegoś 
z tym ZROBIĆ, 
Ultra-Natanie?

Może 
i MÓGŁBYM!

Skoro pani Godzilla 
posiada teraz moje 
MOCE , to może 

również mieć moje 
SŁABOSTKI!

A jakie 
TY 

masz 
słabostki?

Tylko 
jedną: 
PASTĘ 

JAJECZNĄ!

MUSZĘ 
dosięgnąć 
do tego 

pojemnika!
PASTA JAJECZNA

PA
ST
A 

JA
JE
CZ
NA

PA
ST
A 

JA
JE

CZ
NA
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Pan Godfrey wisi nade mną i rozdyma nozdrza. 
Jak ona to ROBI? Ta kobieta ma rozmiar wełnistego 
mamuta na diecie z sadła, ale nigdy nie słyszę, kiedy 
nadchodzi. Po prostu się POJAWIA.

– Co tam masz? – pyta, łypiąc podejrzliwie na mój 
komiks. (Szybka obserwacja: to nie wróży nic dobrego).

– N-nic – jąkam, próbując wsadzić kartki z powro-
tem do segregatora. – Zadanie na następną lekcję.

Ruby chichocze, oddając mi komiks.
– PODOBA MI SIĘ! I chyba rozpoznaję parę osób!

Dobra… ale KTÓRE? No bo właśnie dlatego nie 
chciałem jej pokazać komiksu.

Nie miało być realistycznie czy 
coś. To tylko komiks. Ale nie chciał-
bym, by pomyślała, że, no wiecie, 
siedzę i czekam, aż da mi całusa. 
Bo wcale nie czekam. Mógłbym na-
rysować w tym ostatnim okienku 

KOGOKOLWIEK. Fakt, że narysowałem akurat JĄ, 
jest, że tak powiem…

SZAS
T

LEKCJĘ, 
POWIADASZ?

NIE WIEDZIAŁAM, 
ŻE W TEJ SZKOLE 

SĄ LEKCJE 
Z OBRAŻANIA LUDZI!

TO ONA CAŁUJE MNIE 
W OSTATNIM OKIENKU.

EKHEM!JAK TO SIĘ 
MÓWI? ŁAAA!
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Plask! Mięsista łapa kładzie na mojej ławce skiero-
wanie do kozy.

– Zanieś to po lekcjach pani Czerwickiej – cedzi 
przez zęby pani Godfrey.

Super. Fajnie będzie posiedzieć znów z panią Czer-
wicką. Nie widziałem jej od… zaraz, kiedy to było? 
A, no tak.

Udaje mi się dotrwać do koń-
ca zajęć bez większych katastrof. 
Chociaż na plastyce było małe za-
wirowanie z udziałem tubki niebie-
skiej farby, obrotowego krzesła i spodni pana Rosy. 
No a na przyrodzie przeżyłem koszmar, bo moją part-
nerką przy eksperymentach była Kim Cressly.

Obrażania? O, przepraszam, ja tylko stworzyłem 
sześciostronicowe arcydzieło z NIĄ w roli głównej. Po-
winno jej to schlebiać. Ale nie. Sięga po plik różowych 
kartek. Doigrałem się. Koza. Proszę bardzo, gapcie się. 
Wiem, że macie na to ochotę.

W C Z O R A J !

Jak skończysz, 
to chętnie 

się 
z tobą 

pomiziam.
TO TY, 
MÓJ 

BRZUSZKU?

O, NIE! 
ZNOWU?

DOBRZE 
MU TAK!

CO ZA 
KOSZMAR!

NO NIE, 
STARY...

JESTEŚ MOIM 
PUSZYSTYM 
GRZYBKIEM!

CO ZA 
FRAJER!

BŁE!
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Ale wreszcie rozlega się dzwonek. Koniec szkoły – 
dla WIĘKSZOŚCI. JA muszę tu zostać jeszcze przez 
godzinę z powodu patologicznego braku poczucia hu-
moru pani Godfrey.

Wlokę się do kozy z nadzieją, że pani Czerwicka nie 
będzie dziś w nastroju do biadolenia. Wczoraj przez 
czterdzieści pięć minut nadawała o swoich żylakach 
(cokolwiek to jest). Aż tu nagle…

Hej!

CO TY TU ROBISZ?


