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Ваканцията свърши и илийчо тръгна
отново на училище. Той бързо свикна
с новите си съученици, опитваше се
да внимава в час и се забавляваше
в междучасията.

За домашно
напишете съчинение
на тема:
МОИТЕ НОВИ
ПРИЯТЕЛИ.

Лека нощ
и на теб,
Август.

Лека нощ,
Илийчо.
Лека нощ,
мамо.

Спи спокойно,
приятелю.

Приятели...? Забравих
да си напиша
домашното!

Тази вечер
съм приятелски
настроен и ще ти
помогна. Какво
трябваше да
напишеш?

Съчинение на тема:
МОИТЕ НОВИ ПРИЯТЕЛИ.
Но не е честно
да го напишеш ти...

Ще го напиша с твоя почерк
и никой няма да разбере.
Това за мен е дреболия.
А сега спи!
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Това лято отидох на
гости на братовчед си
Томас, когото не бях
виждал доста отдавна.
С него винаги
е приятно.

Томас ме покани да пояздим
водни дракони. Това е доста
вълнуващо преживяване.

След това се запознахме
с две мрачни джуджета,
които имат фирма за
откриване на жива вода.

Две приятелки на Томас,
Емина и Зибелда, ни заведоха на
нощно празненство.

Добре дошъл,
братовчеде!
Пъхни се да видиш
новия ми дом.

Обичам високите
скорости!

Братовчед ти Томас
сигурно е много забавен.
Трябва да поговоря с
майка ти за
него.

... иначе често
намираме хубав
извор. По единдва на триста
години.

... и не си
правете глупави
шеги, като
например да
кукуригате.
томас улови омагьосана жаба, но колкото и
да я целувахме, тя не се превърна в принцеса,
а само скърцаше като развалена брава.

край на епизода
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