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holky z mý třídy šeptat: „Koukněte, co má miss Piggy dneska
zas na sobě!“
A vtom ta druhá zachrochtala a obě vyprskly smíchy.
Dívala jsem se kolem, abych viděla, o kom to mluví, ale nikdo
jiný než já tam už nebyl.
Zčervenala jsem jak rak a koukala jsem se co nejrychleji vypařit.
Mezi miss Piggy a mnou je spousta rozdílů. Ona si myslí, že je
krásná a populární. Já si o sobě myslím, že jsem strašná. Miss
Piggy je ve srovnání se mnou kráska. Má prostě osobnost. Já
žádnou osobnost nemám, nebo jsem ji ještě aspoň neobjevila.
Jsem dost tlustá, mám blonďatý rozježený kudrdliny, beďáry jak
angrešty, nosím blbý oblečení a nikdy mě nic vtipnýho nenapadne.
Miss Piggy se vždycky pořádně zachechtám. Mně se nikdy nikdo
nezasměje.
Jedna věc ale sedí: miss Piggy není chytrá a to já taky nejsem.
Ať se učím jak chci, dostávám jenom samý dvojky a trojky nebo
něco ještě horšího.
Miss Piggy má velikánský prsa. Ty moje nejsou vidět ani pod
mikroskopem. Proto se taky žádnýmu klukovi nelíbím, si myslím.
Jediný můj zbožňovatel je Ferdík Třešinka, můj nevlastní bráška,
ale tomu je teprve jedenáct měsíců, a tak se nepočítá.
Většina holek z mý třídy s někým chodí nebo rozhodně už s někým někdy chodila. Já mám s tebou už skoro dva roky Známost
přes Počítač, ale to není opravdický. Líbat se s monitorem počítače není zrovna příjemný.
Kdybych byla jako Judita! Říkají jí Bambí, protože je tak štíhlá.
Má kilometr dlouhý nohy a obrovský hnědý oči s řasama až přes
obočí. Je šíleně populární. Ani nemusí hnout prstem a dostává
dvojky a jedničky, chodí s nejhezčím klukem ze třeťáku z gymplu a v rezervě má ještě nejmíň dvanáct obdivovatelů.
Na každý mejdan je pozvaná, dokonce i z vyšších tříd. Divný je,
že ze třídy je to jen ona, kdo se se mnou trošku kamarádsky
baví, ale podezřívám ji, že to dělá ze soucitu. Nebo spíš proto,
že extra vynikne, když jdem vedle sebe.
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Máma a Saša mají plno starostí v práci, sami se sebou a s Ferďánkem-Třešničkou-Kakánkem a na mě nemají nikdy čas.
Co mám dělat?
Se srdečným chrochty chrochty
miss Piggy
Rósa se opﬁe zády o Ïidli a ãte mejl znovu. To je tedy blb˘
dopis. Jenom samé bûdování a otravování.
Co si Joná‰ asi o ní pomyslí, aÏ to bude ãíst? Lep‰í to zahodit.
Prst se jí vzná‰í nad tlaãítkem Delete. Je vlastnû moÏné poslat
mejl sám sobû? VyÈuká vlastní adresu, Èukne na Odeslat
a ãeká.
Bûhem nûkolika sekund je mejl tady. Hele, to je prima!
Takhle dostane alespoÀ nûkdy nûjaké psaní.
âte mejl je‰tû jednou. Potom stiskne Odpovûdût a zaãne
vyÈukávat.

Rósa van Dijk
Od:
Komu:
Odesláno:
Předmět:

Rósa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Rósa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
úterý 11. května 20:36
Mejlík to me

Milá miss Piggy!
Jsou různý možnosti:
a) nechej řezníka, aby z tebe nadělal řízečky;
b) jdi do kláštera a staň se jeptiškou;
c) vyhledej dobrýho plastickýho chirurga;
d) vynajdi novou Rósu, takovou, která se bude všem líbit.
To poslední řešení se mi zdá nejjednodušší. Tady máš pro sebe
pár tipů:
1. drž štíhlou linii, shoď minimálně 5 kilo;
2. změň účes;
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