
Nhóm bạN thâN của tớ có tám người  
và đi đâu cũng cực kỳ láo nháo, nên bọn tớ 
đặt tên là nhóm Bát nháo: Gina chăm chỉ, 
Oliver mê nhạc, Lukas ham chơi, Kim điệu đà, 
Chin hay xấu hổ, Leo mê bóng, Erik nhút nhát 
và cuối cùng là tớ – Zac mê vẽ vời.
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hôm Nay là Ngày tựu trườNg,  
bọn tớ rất háo hức và rủ nhau đến trường sớm 
hơn thường lệ. Ái chà, sau mấy tháng nghỉ hè, 
dường như ai cũng cao lớn hơn thì phải.  
Mỗi bạn một trò chơi, sân trường thật rộn rã, 
náo nhiệt. 
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bọN tớ đaNg chơi vui, thì bất chợt thấy 
hai “gã” to con túm lấy ba-lô trêu chọc Erik: 
– Ê bốn mắt, bốn mắt!
Bọn tớ liền chạy đến bên Erik. Gina quát lớn: 
– Này hai cậu kia, dừng ngay trò bắt nạt này đi. 
Tại sao các cậu không biết tôn trọng  
người khác vậy? 

Trong nhóm, Gina là người 
hay trêu Erik nhất nhưng 
cũng lại là người thường 
xuyên bảo vệ Erik.
Ngay lúc đó tiếng trống trường 
vang lên, cả bọn ùa vào lớp 
học. Không biết buổi học  
đầu tiên có gì thú vị?
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chà, thầy giáo mới bước vào lớp. đó là thầy tom. 
Hôm nay là ngày tựu trường nên bọn tớ không phải học bài, 
thầy bảo cả lớp hãy nghĩ ra trò gì thật vui để làm. 
Nhưng trước hết là tiết mục giới thiệu bản thân. Đầu tiên là 
thầy, sau đó là từng bạn trong lớp tự giới thiệu về mình. 
Leo nói với thầy mình mê nhất là chơi bóng. Oliver nói rằng 
âm nhạc là tất cả đối với cậu. Còn Chin muốn thầy biết rằng 
mình thích nhất là viết, nhưng lại hay xấu hổ.
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