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când tocmai  
te-ai mutat  

într-un oraș nou  
 și ești încă străină…

…ăsta…

…nu e  
cel mai bun mod  

de a-ți începe viața 
 la noua școală.

Salut! Eu sunt  
Penelope. Peppi  

pe scurt.

E prima mea zi la Gimnaziul 
Berrybrook și tocmai 

m-am împiedicat și mi-am 
scăpat lucrurile pe jos.

Inclusiv 
propria 

demnitate.

Dar apoi un băiat  
vine să mă ajute. 

Ceea ce e drăguț și 
oarecum grozav, nu?

Doar că…
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Toci  
are o nouă 
prietenă! 

  Hei, toci,  
când o să vă  

căsătoriți, o să-ți  
gătească cina 
 în eprubete?

Regula nr. 1 pentru a    
  supraviețui la școală:  

nu te lăsa observat 
de copiii răi.

Iubita 
lui toci.   iubita  

lui toci.

Eșec.

 Eșec major!!

…Iar  
apoi…
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Am făcut ceva  
de care încă  
mi-e rușine.

Lasă-mă-n 
pace!

Poftim.
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N-o să uit 
niciodată…

…expresia 
lui.

Îmi pare 
răăăăăău!!

Așa și trebuie. 
 Mi-ai șterpelit  
ultima brioșă.

Cred că încă  
îi cere iertare 

tocilarului  
de acum câteva 

săptămâni.

Mă  
apasă. Am 
fost așa o 
scorpie!

Gata, Peppi! 
Găsește-l și 

cere-ți scuze.

Am încercat.  
Chiar am  
încercat.

Au trecut săptămâni de atunci, dar…



99

E întot- 
deauna 
singur.

Toți fie îl ignoră,  
fie își bat joc  

de el…

…Iar eu nu găsesc 
curajul să-i spun  

”Îmi pare rău“.

…LA BIBLIOTECĂ… …LA CANTINĂ… …PE HOL…
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Nu pot s-o faaac…

Probabil  
mă urășteee…

Nu fac  
faţăăă…

Domnișoară Torres,  
n-am convocat întâlnirea 

asta de urgență  
a Clubului de Artă  

ca să discutăm dilemele 
tale morale!

Am vești 
îngrijo- 
rătoare.

Nu-i vorba de  
petele solare,  

Jensen!  
Stai jos!

E mult  
mai rău.

mai rău  
decât petele 
solare?

 După cum știți,  
în fiecare primăvară  
școala organizează…
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Perioada magică  
în care cluburile  
își încetează truda  

de zi cu zi…
…pentru a  
se scălda în  

aprecierea colegilor.  

Strălucire!

Recunoaștere!

…dar  
anul  

acesta…

…Premiul pentru 
cel mai bun 

stand…
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…DRAGUL 
NOSTRU 
CLUB DE 
ARTĂ…

…NU  
VA AVEA  
STAND.

Ar trebui să vă explic:  
Regula nr. 2 pentru 

 a supraviețui la școală:  
Fă parte din grupuri care au 

aceleași interese ca tine.

Îmi place să desenez...

așa că… m-am 
înscris în  

clubul de Artă!

El e profesorul nostru 
coordonator,  

domnul Ramirez…

…și  
știți 

cine are 
stand?!

…dar mai degrabă  
clubul îl coordonează 

pe el.

Clubul  
de  

Științe!!
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Îi urâââm pe cei din 
clubul de Științe.

Sunt peste hol de  
noi și intră mereu  

  în belele...

…dar scapă basma curată 
deoarece câștigă premii  

și aduc faimă școlii.

Singurul lucru remarcabil 
făcut de Clubul de Artă a 
fost să creeze emblema 

echipei de fotbal a școlii.

(și... ăăă… 
echipei  

de fotbal 
nu i-a 

plăcut.)

nu-i  
corect!

afurisitul  
de club de   
  științe!

Mereu e vina 
clubului de științe! 

Ei primesc toate 
resursele… 

Ce ne faaaaacem?

Nu vă 
îngrijorați, 
domnule R.

dar  
ne-am apucat  

deja!
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Găsim  
noi o 

soluție.

Maribella Samson. 
Sigură de sine, 
talentată, fata  
 cu soluții și  

o învingătoare.

Aș urî-o dacă  
 n-aș cam vrea  

să fiu ca ea.

Ideea  
târgului anual 
al cluburilor 

școlare e  
ca toate 

cluburile să  
se bucure  

de recunoaștere 
pentru truda lor! 

E scandalos  
să excluzi  
un club! S-scandalos! 

Da, da!

Ne  
vom 

opune… 
…și  
vom  

învinge!


