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Marcela pokračování příběhu

Když Marcela viděla fotky na internetu, byla zoufalá a nevěděla, co má dělat. Po dlouhé chvíli
bezmocí jí došlo, že už není cesty zpět. Proto zašla za paní učitelkou, která vede ve škole Helpíky.
Helpíci jsou žáci školy, kteří jsou zapojeni do projektu Řešení vrstevnických vztahů a pomáhají
ostatním žákům ve škole s řešením různých konfliktů a problémů. Snaží se pomoct každému, kdo je
o pomoc požádá. Paní učitelka ji utěšovala a vyzvídala informace, aby jí mohla pomoci. Když se
paní učitelka dozvěděla, že fotky na internet dal Honza, poradila jí, že by měla za ním zajít a osobně
ho poprosit, aby vymazal její fotky ze všech míst na síti, kam je umístil. Marcela poděkovala paní
učitelce za podporu, ale sama neměla odvahu vyrazit za Honzou. Domluvili se, že do problému
zapojí celou skupinu Helpíků, aby nebyla Marcela na celou situaci sama. Pořád přemýšlela, jak
mohl ty fotky nafotit, když byl doma nemocný a na žádném večírku vůbec nebyl. Tato otázka jí
vrtala hlavou a nedala jí pokoj. Nechtěla o tom s nikým mluvit, velice se styděla a zároveň se cítila
podvedená. Nejhorší bylo, že ji zradili kamarádi a také věděla, že udělala obrovskou chybu. Trápila
se, nemluvila, byla hrozně sama. Postupně jí začalo být jasné, že fotky udělal Petr. Nakonec se
odvážila a zeptala se ho přímo. Petr se přiznal, že ještě z večírku poslal fotky Honzovi.
O přestávce měla Marcela sraz s Helpíky. Seděla mezi nimi a nevěděla, co dělat. Každý
z Helpíků měl nějaký nápad a nakonec se rozhodli, že si společně promluví s Honzou. Přišel mezi
ně a bylo vidět, že má velký strach z toho, co přijde. Začalo vysvětlování, omlouvání, dokonce se
objevilo i pár slz. Honza slíbil, že fotky smaže, Marcele se omluvil. Nikdo si dopředu nemyslel,
kam až to může dojít. Marcelu ve spodním prádle vidělo mnoho kamarádů, spolužáků, to už vrátit
nešlo, ale aspoň pro ostatní spolužáky se tento příběh stal velkou hrozbou. Aspoň si třeba někteří
z nich příště rozmyslí, jaké dopady může mít jejich jednání. Chudák Marcela se musela smířit s tím,
že právě ona ostatním ukázala, jaké nebezpečí představuje internet.

