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Toto je. . .

   NAJÚŽASNEJŠIA VEC... 

    AKÚ SOM V ŽIVOTE...

Ani neviem... ako to....

   Myslím, že mi z toho hlava 

FÚÚÚÚHA!

vybuchne!!!
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MRKNITE SA NA TOTO!

FUJ!

DÝCHAJ, DENIS, 
DÝCHAJ!!!

Tak sa mi trasú ruky, že to ani neviem 

napísať...
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MÁŠ DOSŤ ODVAHY ZVIEZŤ SA NA

NAJSTRMEJŠEJ, NAJKĽUKATEJŠEJ, 
NAJRÝCHLEJŠEJ HORSKEJ DRÁHE

NA SVETE?

ŽÚRKOLAND

OTESTUJTE SI ODVAHU A ŽALÚDOK!

UŽ TOTO LETO!
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To je... To je... neuveriteľné. Tuším, že to 

potrebujem na chvíľu predýchať.

 Nádych

   Výdych
Nádych

  Výdych
Nádych

Uuuf. Hneď je mi lepšie. Na chvíľku som si 

myslel, že sa od radosti povraciam, alebo 

vypustím MEGAPRD!  
ALEBO OBOJE!       

Nezabudni

Výdych
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         Takéto sa v Žúrkove nestáva 

každý deň. V našom lunaparku stavajú 

NAJVÄČŠIU HORSKÚ DRÁHU 

na svete. To je najlepšia správa 

v celom vesmíre. NAJLEPŠIA!!! 
NAJLEPŠIA!!! Toto bude 
najsamsuper leto v mojom živote. 
Nabetón!

Ale čo to robím??? PORIADNE 

predbieham udalosti. SLÁVNOSTNÉ 

ODHALENIE Šabľovej kométy sa koná až  

o niekoľko týždňov a dovtedy ma čaká veľa 

práce. Ešte som vás ani len neprivítal  

v tretej knihe mojich megavýčinov...

CHA!
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            Tento školský rok bol doteraz 

fantastický. Poviete si, že falošné 

valentínky, babku chrliacu oheň, príšery 

na vrchu Žúrka, desivé snehové búrky, 

vystrašenie Waltera, až si skoro naložil 

do padavkovských kvietkovaných 

CHA!

do padavkop

 Tento školský rok bol doteraz nt šk lský r k b l d t raz

f t ti ký P i t i ž f l š é
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nohavíc, zničené štedrovečerné večere, 

MĽASKOBURGRE, strašidelné domy, 

polnočné zmrzlinové prežieračky s Tesákom  

a SUPIŠ víťazstvá nad bandou kvietkomilných 

padaviek nič neprekoná, však?

OMYL!
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Postrachovská lekcia číslo  4672:

Vonku na vás vždy čaká nejaká sranda.  

Nikdy ju neprestaňte hľadať,  

a keď príde vhodná chvíľa, buďte pripravení.

Na začiatku školského roka, keď mi moja 

nervózna, knihomoľská, ZÁPRDKOVSKÁ 

učka za trest, že som si neurobil domácu úlohu, 

dala písať tieto denníky, myslel som si,  

že je to najhoršia vec v mojom živote. 

LENŽE TERAZ SVOJU 

POSTRACHOVSKÚ PRÍRUČKU 

MILUJEM a neviem sa dočkať, kedy ju 

zaplním svojimi novými tajomstvami, a Učka 

Mučka sa pociká od hrôzy, keď si ich prečíta. 

CHA!
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Nemôžem uveriť, že sme už pri tretej 

postrachovskej príručke. Ak ich čítate  

od môjho prvého denníka, určite ste dobre 

vytrénovaní postrachovia.

ALE...  ak ste tu noví, skôr než budeme 

pokračovať, musíme si pripomenúť základné 

pravidlá.

A to je čas na...

TEŠÍM SA, ŽE STE TO DOTIAHLI 
TAK ĎALEKO!

FANFÁRY,
PROSÍM!
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POSTRACHOVSKÝ

POSTRACHA
DENISA!

RÝCHLOKURZ
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PO PRVÉ...

 DOKONALÝ POSTRACH
Vždy so sebou  

noste vernú fúkačku 

a prak. Nikdy neviete, 

kedy ich budete 

potrebovať.

Správny postrach má vždy svojho najsamlepšieho psieho kamoša. Habešským drôtosrstým orechom ako Tesák sa nik nevyrovná.

Pásikavé oblečenie. 
To bude vaša 
postrachovská 

uniforma.

Strapaté vlasy. Pravý 
postrach sa NIKDY nečeše!

Špinavé zuby,  

aby ste mali extra 

smradľavé grgy.

Vrecká napchaté 
postrachovskými 

potrebami. Dokonale 
sa hodia na KAŽDÚ 

príležitosť.

a prak. Nikdy neviete, 

kedy ich budete 

potrebovať.

Správny postrach á žd

Pásikavé oblečenie. 
To bude vaša 
postrachovská 

uniforma.

Špinavé zuby, 

aby ste mali extra 

smradľavé grgy.

Vrecká napchaté 
postrachovskými 
otrebami. Dokonale 
a hodia na KAŽDÚ

príležitosť.
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Správny postrach má troch 

prirodzených nepriateľov:

Jeden je horší než druhý  

a všetci sú hnusne 

NAJVÄČŠÍ
NEPRIATELIA POSTRACHA

OTRAVNÍ!

DOSPELÁKOV,
UČITEĽOV

A
PADAVKY!
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ONI  
TU VELIA!
Do izby vás  
pošlú, skôr než

SA SPAMÄTÁTE!

Pokúsi sa vám 

vygumovať mozog, urobiť 

z vás KNIHOMOĽSKÉHO 

ZOMBÍKA a nechá vás

 PO ŠKOLE!

  NAJHORŠÍ  
ZO VŠETKÝCH!
ZÁPRDOK!
ÚHLAVNÝ 

NEPRIATEĽ 
POSTRACHOV!

ONI ONI
TU VELIA!TU VELIA!
Do izby vás D  izby vás
pošlú, skôr než

SA SPAMÄTÁTE!

Pokúsi sa vám Pokúsi sa vám

vygumovať mozog, urobiť 

z vás KNIHOMOĽSKÉHO á KNIHOMOĽSKÉHO

ZOMBÍKA a nechá vásZ

 PO ŠKOLE!P  ŠKOLE!

  NAJHORŠÍ 
ZO VŠETKÝCH!Z Š
ZÁPRDOK!ZÁPRD K!

KÝC

ÚHLAVNÝ ÚHLAVNÝ
NEPRIATEĽ NEPRIATEĽ

POSTRACHOV!
N

P

UČKA MUČKA

WALTER

MAMA OCO
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          Základy máme za sebou a je najvyšší 

čas začať makať. 

Bohužiaľ, mám zlú správu.

Zajtra je prvý deň posledného štvrťroka.

Po tretí raz v tomto školskom roku musím ísť 

naspäť do megaotravnej školy na Buchnátovej 

ulici.

FAJN!

ALE!

VERU TAK!
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Inokedy by ma to dostalo...

Ale to asi každého, nie? Škola je predsa plná 

učiteľov a kníh a  PADAVIEK!!! Je to 

najhoršie miesto na celej planéte. Len nijakú 

paniku! Tentoraz sa jej totiž neviem dočkať. 

Čím skôr sa vrátim do školy, tým rýchlejšie 

ubehnú zostávajúce týždne do odhalenia 

najnovšej horskej dráhy v Žúrkolande  

a konečne sa preveziem na  

Tak. Šupky do postele, aby som to urýchlil. 

Síce je iba polnoc, ale aj postrachovia musia 

ísť niekedy zavčasu spať.

ŠABĽOVEJ KOMÉTE!

Ŕ CHŔŔŔ Ŕ

CH

ť. ť.

e 
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