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OTO MOJA

-ZGADULA!!

Jak myślisz,  
czy to PRAWDA, czy FAŁSZ?

W TEJ KSIAŻCE… To NIE MOŻE  
się stać!

CISZA!

PLASK!

ŁAP 
MNIE!

Gina trafia  
do kozy.
Natan dostaje  
fangę w nos. 
Z winy Jenny pasta 
jajeczna laduje na 
głowie Teddy’ego. 
Natan chodzi 
w masce Batmana. 
P. Godfrey rezygnuje 

z nauczania, by 

zostać baletnica. 
S Z Y F R :   Użyj tego 

alfabetu, by rozszyfrować 
wiadomości ukryte w ksiażce!

ZGADUJ
W YJ AT K O W E J  D R U Ż Y N Y ?



HEJ, KIBICE!
Czy chcecie dołaczyć do mojej

DORYSUJ SIEBIE TUTAJ!

W Y J AT K O W E J  D R U Ż Y N Y ?
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– Co za ohydny bachor.

Teddy i ja stoimy w holu naszej szkoły przed tabli-
cą pokrytą milionem zdjęć niemowlaków. W życiu nie 
widziałem tyle błękitu i różu naraz. 

ZGADNIJ, KIM JEST TEN DZIDZIUŚ!



�

– Który? – Chichoczę i zaglądam Teddy’emu przez 
ramię, żeby dokładniej się przyjrzeć.

Co??? Hej, chwilunia!

– Poważnie? – pyta Ted-
dy, niby to zdziwiony, ale po 
minie widzę, że dobrze wie-
dział, czyje to zdjęcie. 

TEN!

TO JA!
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– Jasne, że to Natan – potwierdza Francis, który 
wyłania się zza naszych pleców.

Francis i Teddy to moi przyjaciele, co może was 
dziwić w związku z tym, że się ze mnie nabijają. 
Ale tak to już jest z na-
szą trójką. Obaj wiedzą, 
że wkrótce znajdę jakiś 
sposób, by się odegrać. 
W końcu zawsze jeste-
śmy kwita.

PRÓBUJE WBIĆ KWADRATOWY KLOCEK  
DO OKRĄGŁEJ DZIURKI!

W  
DODATKU  
SIĘ ŚLINI!

Hej, 
frajerze!

bab  
bam

KTO jest 
frajerem?

Wy 
OBAJ!
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– A ty to niby co, Francis? – mówię, szybko odszu-
kując jego zdjęcie na tablicy. 

Francis wzrusza ramionami.
– Wszystkie niemowlęta są pyzate i mają trochę 

tłuszczyku – obrusza się. 

– Trochę! – parska Teddy.

NIE WIEDZIAŁEM,  
ŻE CHCIAŁEŚ ZOSTAĆ 

ZAPAŚNIKIEM SUMO!

ZAŁOŻĘ SIĘ, ŻE TWOJE ZDJĘCIE 
WCALE NIE JEST LEPSZE!

NO WŁAŚNIE, 
TEDDY, KTÓRE  

TO?



�

Macha niedbale w stronę tablicy.

Zanim Francis i ja odegramy się na Teddym za je-
go złośliwości, wytłumaczę może, o co chodzi z tymi 
zdjęciami.

To tablica ogłoszeniowa pani Szypulskiej, która jest 
szkolną sekretarką, więc decyduje o tym, co się tam 
umieszcza. Zwykle są to drętwe plakaty w rodzaju:

JESTEM 
GDZIEŚ  
TAM!

SAMI JE 
ZNAJDŹCIE!

Zapisz się do KÓŁKA 
MATEMATYCZNEGO! NIE BĄDŹ

To DODATKOWA 
rozrywka!

czwartek              sala

albo…

POMNÓŻ 
swoje możliwości!

ŚMIECIUCHEM!

DBAJ  
O CZYSTOŚĆ 

W SZKOLE!
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Jednak ostatnio pani Szypulska postanowiła wpro-
wadzić pewne urozmaicenie. Oto, co się stało:

Pewnego dnia w jej 
gabinecie…

Czy to zdjęcia  
pani dzieci?

Nie, to ja i moja 
siostra, gdy byłyśmy
dzidziusiami!

To 
PANI?!

W ogóle nie jest
   pani 
podobna!

Wiem!
WIELU ludzi zupełnie 
się zmienia od czasów 
             niemow- 
             lęctwa!

HMM!

dzyń!     dzyń!

Natanie, 
podsunałeś mi 
znakomity 
pomysł!

NAGLE…
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Tak naprawdę ostatni fragment opowieści jest zmy-
ślony. Chciałem ją nieco ożywić.

W każdym razie tak właśnie doszło do tego, że 
w Szkole Podstawowej nr 38 pojawiła się tablica „Zgad-
nij, kim jest ten dzidziuś!”. Pani Szypulska poprosiła 
wszystkie dzieciaki o umieszczenie tam swoich zdjęć.

– Niektórych łatwo rozpoznać – mówi Francis.

– A to Chester – wyrokuje Teddy, wskazując na-
stępną fotografię. 

CZY MOŻNA  
MIEĆ WĄTPLIWOŚCI,  

ŻE TO CHAD?
NIE!

OD RAZU MOŻNA GO POZNAĆ  
PO WĄSACH! …I  

TATUAŻACH!



�

Słucham ich tylko jednym uchem, bo lustruję wzro-
kiem tablicę, szukając jednego… konkretnego… zdję-
cia.

Jest! Wciśnięta między jakieś dwa czupiradła – oto 
ona!

– Kogo znalazłeś? – pyta Francis.

– Sam zobacz!

Francis i Teddy pod-
chodzą, by przyjrzeć się 
zdjęciu z bliska. Mają 
głupawy wyraz twarzy. 
Jak zwykle zresztą.

M A M !
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– Poddaję się – wzdycha Teddy. – Kto to?

– Czyż to nie OCZYWISTE?

Jenny to najfajniejsza dziewczyna w szkole i kie-
dyś będziemy świetną parą. (Niestety obecnie chodzi 
z Arturem, co stanowi 
pewną przeszkodę. Ale 
to się zmieni). Nikt nie 
zna jej tak jak ja.

– Od razu ją poznałem! – trajkoczę dalej. – Jest 
najładniejszym dzidziusiem! Prześlicznym!

TE PIĘKNE  
NIEBIESKIE OCZY!  
UROCZY NOSEK!

TO PRZECIEŻ 
JENNY!

Artur Jenny Ja
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Błee. Patrzcie no, kto tu wparował. Gina. Po co 
w ogóle się wtrąca?

– Jasne, że jestem pewien – odpowiadam opryskli-
wie. – Stuprocentowo pewien!

HMM!

JESTEŚ PEWIEN,  
ŻE TO JENNY?

WSZĘDZIE 
ROZPOZNAM  

JENNY!
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– Czyżby? – pyta Gina z szyderczym uśmieszkiem. –  
Może nie znasz jej tak dobrze, jak ci się wydaje.

Zbliża się do tablicy…

…i zaczyna odrywać 
zdjęcie.

– Hej, zostaw! – krzy-
czę. – To nie twoje!

Gina podchodzi do mnie. 
– Jeśli to nie moje… – cedzi.

…TO DLACZEGO JEST  
NA TYM MOJE IMIĘ?
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Podtyka mi fotkę pod nos. Na odwrocie widnieje 
napis:

Mrugam i spoglądam jeszcze raz w nadziei, że mo-
że źle odczytałem. Ale nie. To nie jest zdjęcie Jenny. 
To Gina. Czuję się, jakby ktoś przyłożył mi w głowę 
kijem baseballowym. 

Gina Hemphill-Toms

O J EJ !

AUĆ!

w wieku  
14 miesięcy.

BANG!
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Z wrednym uśmieszkiem na ustach Gina powtarza 
moje własne słowa.

Teddy i Francis wybuchają śmiechem. Dołączają do 
nich inne dzieciaki, które zebrały się wokół. A ja nic 
nie mogę na to poradzić. Czuję się jak w jednym z tych 
koszmarnych snów, w których wszyscy mają na sobie 
ubranie, a ty jesteś w samej bieliźnie. 

JESTEM  
 NAJŁADNIEJSZYM  

DZIDZIUSIEM!
PRZE-
ŚLICZ-
NYM!
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Gina umieszcza zdjęcie na dawnym miejscu, a po-
tem odchodzi, machając do wszystkich niby jakaś Miss 
Szkoły.

Mam ochotę puścić pawia. No pięknie: stoję przed 
połową szkoły jak przybysz z Planety Matołów. Ale 
to jeszcze mógłbym wy-
trzymać. Zdarzało mi się 
już wcześniej. Jednak nie 
potrafię znieść tego, że to 
właśnie Gina zabawiła się 
moim kosztem. 

Gina jest na czarnej liście osób, których nie lubię. 
A nawet więcej: na czarnej liście WSZYSTKIEGO, 
czego nie lubię. Oto moja lista:

DZIĘKI, DZIĘKI!  
JESTEŚCIE WSPANIALI! 

UWIELBIAM WAS!

OPRÓCZ CIEBIE, NATANIE!
KLASK!   KLASK!   KLASK!    KLASK!    KLASK!

KLASK!
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N I E  Z N O S Z E
’
!

uwaga: kolejność przypadkowa!

Koty       ZWŁASZCZA  gdy nie maja
              obciętych pazurów
Pasta jajeczna
WOS
Zdjęcia szkolne 
Wyschnięte gabki  
do tablicy, które  
sa do niczego. Rozmazuja, zamiast ścierać!
Testy standaryzowane
Chorowanie podczas weekendu
Matma
Muzyka starych
Jazda figurowa  
Guma do żucia,  
która po dwudziestu  

sekundach traci smak

Fryzjerzy, którzy nie rozumieja,  
co znaczy: ”podciać końcówki”
Rozkwaszone banany

Zakupy
Gina
Kaleczenie się papierem

Spotkania rodzic-nauczyciel
Zajęcia plastyczne, na których trzeba robić coś 
z pojemników na jajka albo wyciorów do fajek

Ale ja chcę 
ogladać 
HOKEJA!

TO, CZEGO

 Co…?
Hej!

Nie byłem 
gotowy!

Potrójny 
lutz… 

Wspaniale!

moja 
siostra 
Ellen

Ach, kolejna  
szóstka z PLUSEM!

A  
TY co 
dosta-
łeś?
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Chyba wyraziłem się jasno, prawda? Jak się porów-
nuje kogoś do pasty jajecznej albo jazdy figurowej, to 
już zupełne dno. 

– Och, nie przesadzaj – mówi Francis. – Przecież to 
nieprawda.

– Prawda! – warczę.

– Wiesz, jak to jest – wtrąca Teddy z uśmiechem. –  
Kto się czubi, ten się…

RANY,  
JAK JA JEJ 
NIENAWIDZĘ.
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Francis pokłada się ze śmiechu.

– Będziecie CUDOWNĄ parą! – parska, gdy wresz-
cie może coś z siebie wydusić.

Mam ochotę złapać ich za łby i zderzyć ze sobą…

…ale rozlega 
się dzwonek. Go-
dzina wychowaw-
cza.

Wcale mnie to nie cieszy, bo znowu będę musiał 
dzielić się powietrzem z panią Godfrey. Jednak chcę, 
żeby Francis i Teddy wreszcie się zamknęli, więc idę 
do klasy. 

O, TAK, JESTEŚCIE DLA SIEBIE STWORZENI!

HI, HI!
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Dobra. Wszystko mi jedno. Nie obchodzi mnie, gdzie 
siedzę. Chciałbym już mieć tę durną Ginę…

PRZYGOTOWAŁAM NOWY PLAN  
 MIEJSC. SPRAWDŹCIE  
     NA TABLICY,  
  GDZIE KTO SIEDZI.
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…ZA SOBĄ.
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