Moje soukromí ,nekoukat nešťourat
Sára je moje kamarádka, která je velice hodná. Ve škole máme i velice zlé holky. Jeli
jsme se školou na třídenní výlet a Sára si sebou vzala svůj deník,do kterého si psala
své tajné věci.Spali jsme v chatkách po třech a rozdělovala nás paní učitelka takže
jsme si nemohli vybrat s kým chceme být. Já jsem byla na pokoji s Kristýnou a
Vanesou. Ale chudák Sára musela být s Hankou a Karolínou. To jsou dvě strašně
namyšlené holky. Ten kdo se s nimi bavil,musel být hodně bohatý nebo aspon
vypadat hezky, což o nás se podle Hanky nedalo říct. Každá holka je hezká svým
způsobem nebo snad ne?Nastal večer a Sára si začala psát svůj deník.,,Ahoj
deníčku dnes jsem zjistila, že se mi líbí Vojta Novák to je ten kluk, se kterým chodila
v šestce Hanka. Kdyby si mě tak všim!" Sára odešla za námi zpívat k táboráku a
mezi tím si Hanka s Karolínou prohlíželi její deník. ,,Páni ta má ale zážitky"začala se
smát Hanka, ale pak si všimla poslední stránky.,,No ta má ale drzost myslet si na
Vojtu. S takovou by nikdy nechodil." Pak všechny stránky vytrhla, šla do jídelny a
začala je tam pohazovat. Ráno, když jsme šli na snídani, si všichni začali číst stránky
deníku. Sára nevěděla co má dělat a s pláčem odešla do chatky. A já rychle za ní.
Nedokážete si představit jak bylo narušeno její soukromí. Utěšovala jsem ji, ale ona
stále plakala. V té chvíli mi ji bylo velice líto. Na druhý den jsme se šli koupat k
nedalekému rybníku. Hanka šla za Vojtou a ptala se ho co říká té legraci s deníkem.
Vojta jí velice nadal, protože si neuvědomila jak narušila její soukromí a jak se
zachovala. Potom šel za Sárou a celý červený jí řekl, že se mu také líbí a jestli s ní
nechce chodit. Sára nevěděla co má dělat, na konec mu odpověděla ,,Ano". Když se
to dozvěděla Hanka, začala nadávat, protože si myslela, že Sáru poníží.ale
netušila,že i přes celý trapas se dá Vojta se Sárou dohromady.K Hance se od té
doby chová každý chladně.

