
ImIę: FRANKIE

WIek: 11 lAt

Wzrost: NAjNIższA w KlAsIE

rzeczy, które uWIelbIam: sztuKA, pIzzA I RocK

rzeczy, za którymI nIe przepadam: 

szKołA, szpItAl I muzyKA pop
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czEŚĆ! jEstEm FRANKIE. 
powINNIŚcIE wIEDzIEĆ, żE zA Dużo 

mÓwIĘ. po pRostu

 moGĘ

sIĘ powstRzymAĆ.

NIE zAwszE mÓwIĘ NIEwłAŚcIwE RzEczy 
w NIEoDpowIEDNIcH momENtAcH.

wIEsz, 
żE NIEKtÓRE żÓłwIE potRAFIą 

oDDycHAĆ tyłKIEm?

czy jEstEm 
poDobNA Do KoGoŚ 

zNANEGo?

Do buzzA 
AstRAlA!

o RANy! AlE mAsz DużE stopy! 
zAłożĘ sIĘ, żE jAK KopNIEsz pIłKĘ, 

to polEcI KIlKA KIlomEtRÓw!
pImpEK
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pozA tym jEstEm NAjFAjNIEjszą 
osobą, jAKą zNAm!

No, tAK jAKby…

tRocHĘ sIĘ RÓżNIĘ oD INNycH 
osÓb w mojEj KlAsIE.

jAKo jEDyNA lubIĘ muzyKĘ 
RocKową. cAłA REsztA słucHA 

popu, KtÓRy NIE możE sIĘ 
RÓwNAĆ z RocKIEm.

zAzwyczAj pRÓbujĘ wtopIĆ sIĘ w tłum. uwIERzcIE mI, 
żE mAm już wystARczAjąco Dużo zmARtwIEŃ NA GłowIE.
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co mIEsIąc oDwIEDzAm szpItAl, żEby 
upEwNIĆ sIĘ, czy pRAwIDłowo RosNĘ.

lEKARzE mÓwIą, żE jEstEm 
zA NIsKA jAK NA swÓj wIEK.

jEDyNy plus tEj sytuAcjI jEst tAKI, 
żE opuszczAm wtEDy KIlKA lEKcjI (czylI pIEKło).

jAK sIĘ
czujEsz?

lubIsz
psy?

jAK tAm
szKołA? 

DoKtoR moRAN jEst mIły, AlE zADAjE 
zA Dużo pytAŃ – wIĘcEj oDE mNIE!

NIGDy NIE wIEm, co powIEDzIEĆ, KIEDy KtoŚ pytA mNIE, 
jAK sIĘ czujĘ. sKąD mAm to wIEDzIEĆ? DyREKtoRKA DAly 

pytA mNIE w KÓłKo, A NAwEt DAłA mI tEN DzIENNIK.

NIKt INNy tAKIEGo NIE DostAł. co jEst 
wE mNIE wyjątKowEGo? to pEwNIE pRzEz 

tEN Nowy pIEpRzyK NA moIm NosIE!

pEwNEGo RANKA wstAłAm z łÓżKA, 
A oN już tAm był – DoKłADNIE 

NA ŚRoDKu mojEj buzI.

szKołA wooDvIllE

pHIpHI NuDANuDA

mA
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wIEm tylKo, żE oDKąD to pojAwIło sIĘ 
NA mojEj twARzy, DyREKtoRKA DAly 

spotyKA sIĘ z mAmą pRAwIE coDzIENNIE.

potEm pAtRzą NA mNIE 
w DzIwNy sposÓb. o, tAK!

możE cHcą usuNąĆ mÓj pIEpRzyK
I oDDAĆ Go Do muzEum?

jEst tAK słyNNy, 
żE DoczEKAł sIĘ EKRANIzAcjI 

NA NEtFlIKsIE. sEzoN 7. 
już tEj wIosNy!

łAł!

luDzIE z mojEj KlAsy tEż DzIwNIE NA mNIE 
pAtRzą. czAsEm mÓwIą mI NIEmIłE RzEczy.

opRÓcz mojEj pRzyjAcIÓłKI sAm. sAm myŚlI, żE jEstEm z Kosmosu. 
mAm NADzIEjĘ, żE to pRAwDA, 
bo to by wIElE tłumAczyło!

łADowANIE…

NAREszcIE w Domu

pozDRowIoNKA 

po pRostu wsKoczyłAbym Do mojEGo spoDKA, oDlEcIAłA 
w sINą DAl I NIE musIAłA już NIGDy wIĘcEj sIĘ z NIKIm zADAwAĆ.


