


















MEDIÁTOR
(Komiks na motivy knižní série Mediátor od americké spisovatelky Meg Cabotové.)

Super. Hned první den školy se mi musí do cesty připlíst duch. 
To jsem tak nepostradatelná, že beze mě nevydrží ani den? No, aspoň 

někomu chybím. I když bych byla radši, kdyby mě takhle v lásce měli jiní. 
Jo, lidé z masa a kostí.

 Vymyslela jsem si, že hledám klíče, abych Cee Cee měla z cesty. 
Nejdřív musím něco vyřídit tady s tou nádherou. Už podle jejího vražednýho pohledu 
poznám, že s ní nebude snadné pořízení. Nejspíš dojde i na jiné metody, ale ty bych 

moc použít nechtěla.

Aha. Fajn. Menší chybička se vloudila. Ta holka nemá totiž ani páru, že je mrtvá, což 
znamená, že na řadu přichází ta zdlouhavá vysvětlování. Jenže najednou někomu tlouct do 

hlavy, že už není mezi živými, dá trochu práce.
Především si musíte dávat pozor, aby vás v tom šoku nechtěl taky poslat na jiný svět. 

Jako teď ona mě. Ale má aspoň trochu smysl pro humor. Doufám.

Co se děje?

Ne, nic. Jenom 
nemůžu najít ..
Klíče.  

Fajn. Hele, tak 
já počkám před 
školou.

Jo jo, hned 
jsem u tebe. 

A ty jsi sakra 
kdo? Vím jenom, 
že duch.

Ty nevíš, kdo 
jsem? Duch? 
Haha, a ty jsi 
dračice, ne?



To slovo „mrtvá“ ji ještě víc rozzuřilo. Popravdě se jí ani nedivim. 
Ale mohla by se aspoň trochu krotit. 

Vypadá to, že jí budu muset poslat na „onen svět“ co nejdřív, 
protože chci ještě tenhle rok přežít.

Jo, pochopte, musela jsem jí prostě vrazit, protože bych z ní jinak nic nedostala. A 
při té příležitosti jsem zjistila i její jméno. Heather Williamsová. To by k ní sedělo. 

A jak tak koukám, její rodina musí mít nějaké zalíbení v zabíjení. 
Nejdřív ona, teď na mě chce poslat svého tátu. 

Chudinka, kdyby tak věděla. 

Teď už funěla jako hodně naštvaný býk. Víte, co je nejlepší v takové chvíli udělat? 
Vzít nohy na ramena.

(V příštím díle přijde na scénu jedna nová postava. 
Zkuste hádat, kdo to bude.) 

Natálie Poláchová a Markéta Mílová, 8.A a 8.B

Tys mi vážně dala 
facku? Mně, 
Heather 
Williamsový? No 
počkej, táta tě 
zabije!

Já. Nejsem. 
MRTVÁ! Ale ty asi 
brzo budeš. Měla by 
ses jít léčit.A co 
děláš u mý skříňky?

Klid, klid! Hele, taky by 
mi vadilo, kdyby mi někdo 
řekl, že jsem mrtvá, 
ale..

Můžeš se začít 
chovat normálně? A 
aspoň mě 
poslouchat, když ti 
něco říkám?!!

Ty mrcho! 
Z toho 
nevyjdeš živá!

Eeeh.. tak 
zatím!




























