
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A słyszałaś o Franku?  

Hi hi hi, jasne, a ty  
o Waldku słyszałaś? 

A niech se tam kobitki 
poplotkują… 

Jeszcze tylko dwie strony! 
Może nikt nie zauważy… 

ZNIECIERPLIWIONY SZEF USIŁUJE 
ZWOŁAĆ OCIĄGAJĄCĄ SIĘ EKIPĘ 

A ja dostałem liścik…  

PO DŁUGIM CZASIE – SUKCES.  
MOŻNA ZACZĄĆ OBRADOWANIE. 

A ja tam mam czas… 

A mnie tam nie obrady w głowie 

 

Ja tylko na  
chwilkę. Za dużo 

„herbatki”. 

Kiedy bo szefie, gołąb… 

No szybciej łajzy! Mamy już 
duże opóźnienie! 

Nudy na pudy… Dobrze, 
że chociaż „herbatki” 

mamy pod dostatkiem… 

Na szczęście 
mam co czytać… 

A ten dokąd? 

Może się stąd 
urwiemy? Farciarz… 

No nieźle się tu 
urządziłyście. A reszta 

tam już przysypia. 
To ich problem. 

Gdyby poszli w nocy 
kulturalnie spać, to 
by nie przysypiali! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIĘŻKĄ PRACĄ ZASŁUŻYLI SOBIE 
WSZYSCY NA ODROBINĘ 

ROZRYWKI. 

Tej sałatki nie radzę. Widziałam, 
jak Zygmunt oblizywał nóż. 

Bleee…  

Ten pomidorek też 
jakby oblizany.  

Tak, przyznaję się i 
bardzo przepraszam.  

No to zdróweczko! 

Halo, halo. Zgłaszam 
reklamację. Mam pusty 

kieliszek. Znowu.   
Jaka ślicznotka! Kto  
mi potowarzyszy? 

Ja, z miłą chęcią. 

My też się dołączymy, 
chociaż Terenia już się 

dziwnie uśmiecha… 

Ale ciacho! 

O mnie mówisz? 

Wiadomo, że o mnie 

mówi! Ale bratu to już lepiej nie 

lejcie… 

Uwaga! Moja fryzura! 
Bierz te łapy! 

Jak dobrze, że wpadłem 
na to, żeby napchać 
sobie sera do uszu… 

I kto znowu 
wygrał konkurs na 

najbardziej 
zabójcze 

spojrzenie, hę? 



 

 

 

 

 

              

 

                                                                                                                                   

 

 

A NA POŻEGNALNYM OGNISKU… 

Ależ tu smętnie…  
I głodno… 

Ej tam, dziewczyny, 
podacie tu coś? 

Pustawy ten talerzyk… 

Rusz się i sam sobie usmaż. 
A my już mamy! 

Trzeba wiedzieć, koło 
kogo się zakręcić! 

Wszyscy myślą, 
że mam tu 

wodę 

A można by tak coś do potańczenia? 

DUŻO PÓŹNIEJ… 

Da się zrobić! 

Bo tyle tu fajnych dziewczyn! 

No ja to mam 
powodzenie! 

Wiesz co, uważam że to grubo nie w 
porządku, żeby się takim przystojniakiem 

nie podzielić z koleżankami! 

Co jeden to 
lepszy! 

O nie, on tylko ze mną tańczy! 

To teraz ja wam poprzygrywam! 

Gdzie uciekasz? 

Obcas mi odpadł! 

Żwawiej trochę! KTÓRA GRUPA GŁOŚNIEJ? 

No dalej, pokaż 
im, jak się tańczy! Eee, kiedy się wstydzę… AŻ PRZYSZEDŁ CZAS POŻEGNANIA… 

Powiedz mi tak szczerze, 
góralu, nie żal ci? 

Łoj nie zal mi, nie zal! 

Bo juz za rok nowy zjazd!  

To my pokażemy! 

Ale ta ręka to niżej! 

Musisz psuć 
zabawę, 
kobieto? 

DO ZOBACZENIA ZA ROK! 


