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Ko je? Zovem se 
Elizabet Frost, 

gospođo!
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Izvinite na 
uznemiravanju. 
Možete li da mi 

pomognete, 
molim Vas?

Šta se 
desilo?

Uradila 
sam nešto 
nepromi-
šljeno!

Pogrešila 
sam... nije trebalo 
da pristanem da me 
poveze osoba koju 

ne poznajem... 
Morala sam da 

pobegnem... 

Nasrnuo je 
na tebe?

Ne, ne, ništa tako 
ozbiljno... Samo mi je 

bilo jako neprijatno. Kada 
je postalo neizdrživo, 
istrčala sam iz kola 
i pozvonila na prva 

vrata koja sam 
ugledala!

Uđi slo-
bodno...
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Hvala 
Vam! 

Nikada ne treba ulaziti u 
kola sa nepoznatima! Meni 
se to poslednji put desilo 

na svečanoj dodeli 
diploma!

Taj dečko 
me je celu 

ispipkao, kao da 
je osam ruku 

imao! Pravi 
oktopod! 

Povrh svega 
pada kiša, a 

telefon mi se 
ispraznio...

Mogu li 
da pozovem 
roditelje s 

Vašeg telefona 
da dođu da me 

pokupe?

Nadaj- 
mo se da je 
linija slo-

bodna... 

Imam ćerku tvojih 
godina... Ona ne silazi 
s telefona od jutra 

do mraka!

Posrećilo 
nam se! Izvoli. 

Hvala... 

O, bože... to 
znači da priča 

MOBILNIM!
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Naravno 
da mi nedo- 
staješ… A 

ja tebi? Bar 
malčice?

Znala 
sam!

Ne ja- 
vljaju se! 

Zvonilo je do 
kraja... Mo- 

ra da su 
izašli...

Gde 
živiš?

U ULICI 
ZUMBU- 

LA...

To je 7 
kilometara 

odavde, odba- 
ciću te ja! 

Ne bih 
mogla to 
od Vas da 
tražim...

Trebaće 
nam desetak 

minuta... ionako 
večeras nema 
ništa zanimlji- 
vo na televi- 

ziji!

Hvala 
Vam. Stvar- 

no ste 
divni...



9|Zvali su je Betsi Blu#67

Kola su mi ispred kuće. Moj muž 
će svoja parkirati u garažu kad 
se bude vratio. Tvrdi da mu kiša 

uništava karoseriju...

A šta ako 
dođe ranije? 
Zabrinuće se 

ako Vas ne nađe 
kod kuće!

Ma, imamo vreme- 
na. Večeras je na 
turniru u bridžu!

Ne brini. U ovoj 
kući niko ne obraća 
pažnju na mene, čak 

ni moja deca. Gregori 
je zalepljen za kom-

pjuter, a Šarlot 
za telefon...

 GREG! ŠARLI! BRZO 
SE VRAĆAM!

 Vidiš? 
Idemo.
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Dođavola! 
Neće da 

upali!

Čak ste i pokisli 
zbog mene! 

Izvinite.  
 Nikakav pro- 
blem! Samo 

da upali! 
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Evo 
ga! 

Dobro 
je!
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Reci mi ko 
te je napao!   

Već sam Vam 
sve rekla... Ne 

znam ni kako se 
zove... Bilo mi je jako 
neprijatno i osetila 
sam se ugroženo... 
Hajde da pređemo 

na neke vedrije 
teme!...

Koliko 
godina ima 

Vaš sin?

Skoro 20! Na 
drugoj je godini 
komunikologije 
i uopšte ga ne 

interesuju 
devojke...

Glava mu je u oblacima... 
Razmišlja samo o 

internetu i košarci!

Klasika! 
Devojke 

su mnogo 
pametnije 
od njih!

Možda čak 
i previše! Šarli se 

ove godine na moru 
zaljubila u našeg 
turističkog vodiča! 

Dečko je sasvim 
pristojan. Plaća 
studije tako što 
radi sezonske 

poslove... 
Mora 

da je na 
sedmom 

nebu!

Problem je 
što živi daleko, 
čak u Čikagu!

Joj, 
jadna 
ona... 

 JADNI MI! STRE- 
FIĆE NAS srčka 
kad nam ovog 
meseca bude 

stigao račun za 
telefon!
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U koju 
školu 
ideš?

   U gimna- 
  ziju „Vitman“.  

Druga sam     
godina. 

To je odlična škola! 
Ja sam htela svoju 
decu da upišem tu, ali 
je moj muž odlučio 
da je „Njutn“ bolja 
opcija jer je „pa- 
metnije odgajati 
inženjera nego 
  pesnika“...

...iako su im oboma bolje 
išle društvene nauke. Po- 

kušala sam da razgovaram 
s njim, da ga urazumim, 
ali kad Ros sebi nešto 

zacrta... 

Sad 
skrenite 
desno!

Studiraćeš 
književnost? Ili pravo... 

Nakon kružnog 
toka skrenite 

desno!

Imaš dovoljno 
vremena da odlučiš. 

Treniraš li 
nešto? Odbojku!
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Prošle godine ste vi 
iz „Vitmana“ pobedili 

na školskom 
šampionatu!

Da, dobri 
smo. Posled- 

nja vila u 
dnu ulice...

Sačekaću 
da uđeš... 

Mnogo Vam 
hvala, gospođo 

Kulidž!

Nadam se da 
ćemo se pono- 

vo sresti!

Takođe! Ako budeš 
bila u prolazu, 

slobodno svrati 
da se ispriča- 

mo malo! 

...pošto me u 
mojoj kući niko 
više i ne sluša!
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Ja 
sam! 

 Ima li 
koga? 

Mama? 
Tata? Gde 

ste?
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 Otišli su 
u bioskop...  

 O, 
gospode! 

ŠTA... šta 
ćeš ti ovde? 
Plašiš me!

Ko te 
je pustio 
unutra? 

Zadnja vra- 
ta su ostala 
otključana...

I meni se često 
dešava da za-

boravim da 
zaključam 

svoja... 

A šta da 
su se moji 

vratili? 



18|Zvali su je Betsi Blu #67

Dogovorili su 
se da izađu veče- 

ras... Već dugo 
pratim svaki tvoj 

korak...
Ti... ti... 

Ovo nije 
normalno! 

 Već sam ti 
rekla da me 

ostaviš na miru! 
Izlazi odmah!

NAPOLJE, 
REKOH!

Ti si baš 
nevaspi- 
tana...

Misliš da si 
pravi autoritet 
i da svima okolo 

možeš da 
naređuješ... 

Pozvaću 
policiju! 

 A u stvari si 
samo zlobna i 
nevaspitana...  

O, bože!
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Jesi li nekad 
gledala onaj 

horor „Petak 13“? 
Prvo pravilo je 
da zaključavaš 

sva vrata!

Molim te, 
ostavi nož! 
Preklinjem 

te!

Drugo pravilo 
je da ne ostavljaš 
kuhinjske noževe 

na vidnom 
mestu...

Ne! 

UPOMOĆ!  UPOMOĆ! 

 AAH!
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Ne... 
Ne...  

POMOZITE MI! 
MOLIM VAS! 
UPOMOĆ!

AH!




