Internet jak se říká ovládájí nejčastěji mladí ale i internet
může ukázat své špatné stránky,a na to i doplatila i
šestnáctiletá dívka Samanta,byl konec prázdnin a Samanta se
těšila moc na střední že pozná nové spolužáky a učitele a ke
konci srpna měla narozeniny bylo jí 16 tak udělala tedy malou
oslavu pro nejlepší kamarády a pro spolužáky ze školy.Když se
tedy její třída měla rozdělit na různá učiliště a na gymnázia
tak udělali i menší rozlučkový večírek všechno probíhalo
skvěle udělali společná fota a daly na facebook aby každý
viděl jaký měly rozlučák byl to pro Samantu skvělý den.Byl
poslední den prázdnin když Samanta zasedla večer k počítači
aby si ještě pokecala ze spolužáky s kamarády a prodrbali
budoucí školu tak tedy byla na počítači u facebooku a
Samanta byla vlastně bez kluka sice si říkala že si počká na
školu jací tam budou kluci ale prostě nechtěla přijít na školu
bez kluka když si říkala,,určitě tam budou spolužačky které
budou mít kluka a já budu jediná která ho nebude mít‘‘tak
tedy se rozhodla pro rychlé řešení kde by se asi tak na rychlo
dal sehnat kluk,,seznamka‘‘řekla si tak tam je kluků hodně a
určitě hezkej a můžu si vybrat z mojeho kraje a v pohodlí
domova,tak tedy šla hledat,ale milá Samanta zapoměla že na
druhé straně může být úplně někdo jiný a může se vydávat za
podvodníka nebo za starého ošklivého chlapa přes 40,tak
tedy hledala hledala a když se nikdo neozýval tak se přidala
do společného chatu když napsala:hledám milého upřímného

klučinu kolem 17 z okolí mého bydliště jmenuji se Samanta a
jemi čerstvích 16 a jdu zítra poprvé do nové školy,když se jí
nikdo neozýval chtěla to vzdát ale všimla si svého vzkazu
konečně ji napsal vysněný kluk psal:ahoj Samanto jmenuji se
Honza a jemi 17 a bydlím kousek od tvého bydliště já už jsem
na střední a jeto úplně bezvadné a také hledám milou
holčinu,když si psaly do půlnoci tak ji Honza napsal jestli by
mu neposlala nějaké lechtivé foto Samanta dlouho
přemýšlela až tedy napsala že ano a Honza ji napsal že on ji
také pošle svá fota Samantě se líbil tak proč ne,když mu je
tedy poslala byl rád ale když řekla at také pošle řekl že musí
spát tak se tedy rozloučili a šli spát.Když se ráno Samanta
probudila byla nadšená oblékla se co nejlépe aby vypadala
dobře tak šla tedy poprvé do nové školy,když našla svoji třídu
vešla a uviděla své spolužáky sedla si a poslouchala svoji
novou třídní paní učitelku když dostali všechny instrukce
Samanta se těšila domů na Honzu,když došla byl zrovna
přihlášený tak si psaly jak se jí líbilo v nové škole ale Honza asi
nestál oni psal jen ano ne atd.a když napsala že se ona do
něho zamilovala tak navrhl aby přišla k němu domů tak se
vyhákla aby vypadala dobře když dostala adresu došla na
místo bydlel v malém baráčku ale byl pěkný když zazvonila
otevřel ji Honza byl pěkný slušně oblečený pozdravili se a on ji
pozval dál když se seznámili tak navrhli nějaký alkohol Honza
hned něco vytáhl Samanta se odvážila a začla pít jak duha ale
Honza nepil bylo to podezřelé když už nechtěla tak ji Honza
začal líbat a vyslékat byly nazí tak hned šli do postele když

Honza viděl že je schopná všeho vytáhl fotoaparát a začal ji
fotit ona pozovala jak modelka Samanta nemohla v takovém
stavu domů,začalo svítat a Samanta se rychle oblékla napsala
vzkaz a utíkala domů naštěstí si toho nikdo nevšiml že není
doma oblékla se do školy nachystal se a šla do školy neměla
vůbec chut se soustředit ale měli málo hodin tak to bylo
dobré když přišla domů šla hned do postele si lehnou k večeru
si na chvilku sedla k počítači najednou se z Honzi z milého
hodného klučiny vyklubal kriminálník napsal ji:ahoj nejsem
ten za koho se vydávám nechodím do školy a sem na
podmínce na svobodě a mám tvá lechtivá fota která vyvěsím
všude zato jak si hloupá a namyšlená,těš se na svoji ostudu a
opovaž se někomu něco říct jinak to dopadně špatně
zbohem.Když sito Samanta přečetla hned se rozbrečela jak
hloupá že hned někomu uvěřila a ještě takovému blbci když si
nevěděla rady šla si lehnout aby to vyspala ale nemohla
usnout pořád nato myslela jak to dopadne ve škole,když nějak
usnula vzbudila se a měla několik sms psali jí:máš pěkné fota
ty dračice a ještě plno takovích hnusáren když vycházela
z domu viděla na dveřích jednu tu fotku strhla to ale
nepomohlo to bylo jich moc když došla do školy fotky byly
všude na nástěnce ve třídě prostě kam se podívala všichni se
jí smáli ale měla oporu své třídní učitelky která sní šla do
kabinetu a začalo se to řešit rodiče přijeli i polocie a Samanta
vyprávěla jak to všechno bylo když si to poslechli na jednu
stranu si za to mohla Samanta na druhou začalo pátrání po
Honzovi uběhl týden a byl v pasti našli ho u své bývalé

přítelkyně která ho kryla v lese.Honza šel nejdříve do pastáku
a za rok do vězení na 4 roky,zatím co Honza seděl ve vězení
Samanta chodila k psychologům a ti ji doporučili se
přestěhovat a novou školu že jí to prospěje.Dnes je Samantě
21 let je na obchodní akademii a moc se ji daří má přítele
kterého si našla ve škole a ten všechno ví co se jí v mládí stalo
ona ví že by ji ochránil před takovýma zrůdama jako je Honza
a Honza ten je u policie víc jak doma nemá práci toulá se po
ulicích a bydlí s bezdomovci krade prostě neschopný
člověk.Tak vidíte jak je internet nebezpečný jen jedna rada
nikdy se neseznamujte s cizími lidmi o kterých nevíte co jsou
zač a surfujte bezpečně řidte se radami a pište si jen stěmi
koho opravdu znáte.

