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Marcela – pokračování příběhu

Marcela byla na svého kamaráda naštvaná, ale když se jednou na svou stránku podívala,
viděla mnoho komentářů, které se jí líbily. Začala lidem odepisovat na otázky, které
v komentářích psali.
Jednoho dne začaly být komentáře ostřejší. Marcelu to překvapilo, ale mile, Začala
odepisovat i na tyto komentáře.
Díky stránce, kterou jí kamarád založil, se seznámila s „bezva“ klukem. Každý den si
psali přes Facebook.
Jednou se jí tento kluk zeptal, zda by se nesešli na určitém místě. Marcela chvíli váhala.
Lukáš (ten kluk) se jí zdál milý, ale aby s ním šla ven, na to se ještě necítila, a proto mu
napsala, že nemá čas, že jde ke kamarádce. Lukáš tedy navrhl, zda by to nešlo za týden.
Marcela mu však znovu napsala, že to ten den nejde, protože jde do bazénu. Lukáš toho tedy
nechal a pár dní si nepsali.
Uběhlo už 14 dní a stále si nic nepsali. Marcela se rozhodla, že půjde navštívit svého
kamaráda, který jí založil stránku na internetu. Chtěla, aby ji už zrušil. Nechtěla už další
komentáře. Měla toho dost…
Když vyšla z domu, čekal na ni před hlavním vchodem kluk. Marcela ho nejdřív
nepoznala, ale pak jí to došlo. Byl to Lukáš.
Došel k ní a zeptal se jí, kam jde. Marcela byla překvapená, co tu dělá, ale až teď si
vzpomněla, že mu prozradila, kde bydlí, i to, kam chodí za svými kamarády. Lukáš se k ní
přidal a šel s ní. Marcela byla nesvá. Došlo k něčemu, co nečekala, a nedokázala to ustát.
Lukáš ji najednou začal chytat kolem ramen a nejen tam…
Marcela se dala do běhu a Lukáš za ní. Rychle vběhla do cukrárny a tam na WC. Rychle
zavolala rodičům, vysvětlila jim, co se stalo, a poprosila, aby pro ni přijeli. Když rodiče
dorazila, Marcela, celá ubrečená, vyšla z WC. Ukázala rodičům kluka, který se tvářil, že ji
vůbec nezná a že jen tak náhodou čeká před cukrárnou. Rodiče zavolali policii, aby Lukáše
zatkli. Ten ale na nic nečekal a utekl.
Marcela musela rodičům slíbit, že už nikdy nebude psát lidem, které nezná. Nebude
nikomu psát, kde bydlí, kolik jí je, kam chodí a další osobní věci. Její kamarád stránkuj z netu
nadobro vymazal a omluvil se jí.
Takže nakonec všechno přece jenom skončilo dobře.

