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Konstanty
Na wakacjach Konstanty poznał Ewę, która mu się spodobała. Jest z innego miasta, więc utrzymują 
kontakt mailowy, dzwonią do siebie. W trakcie jednej rozmowy przez internet, Konstanty zrobił 
zdjęcie Ewie i zamieścił je w sieci, na portalu społecznościowym. Zamieścił podpis, który jasno 
mówił o jego uczuciach do Ewy. Wpis cieszył się dużą popularnością wśród innych użytkowników. 
Był wielokrotnie kopiowany i zamieszczany z różnymi podpisami, często bardzo przykrymi dla 
Konstantego: „Kochasz tego kaszalota?”, „Gust ci się popsuł chyba”, „Co za brzydal – nowa miłość 
Konstantego”. Konstanty był załamany, nie chciał wychodzić z domu, z nikim się widzieć,  chciał 
zapaść się pod ziemię. Z Ewą też nie chciał już mieć żadnego kontaktu.

Julia
Dziewczyny w szatni, po treningu koszykówki dobrze się bawiły. Tańczyły, śpiewały różne 
piosenki, rozbierały się. Jedna nakręciła Julię na kamerę w telefonie komórkowym, kiedy tańczy i 
rozbiera się. Wysłała filmik ich koledze z klasy z informacją, że Julia dla niego tańczy.  Chłopak 
wysłał filmik kilku innym osobom, one kolejnym. W końcu filmik trafił do internetu, tam zobaczyła 
go cała szkoła. Pojawiło się mnóstwo komentarzy, często bardzo przykrych dla Julii „ale pokraka”, 
„zapraszam do mnie do domu na pokazy prywatne, płace od godziny”. 

Leszek
Kilku chłopaków z  klasy dokuczało Leszkowi.  Na jednej lekcji siedli za Leszkiem pokazywali 
kartki z obraźliwymi napisami, rogi i robili różne miny. Jedna osoba z przodu nagrywała wszystko 
telefonem komórkowym. Takich filmów powstało kilka, wszystkie trafiły do internetu, gdzie były 
oglądane przez setki osób. Leszek przestał chodzić do szkoły.

Matylda
Chłopak Matyldy poprosił ją o przesłanie kilku zdjęć jej w stroju kąpielowym. Matylda przesłała 
mu zdjęcia. On przesłał je swoim kolegom, bo był bardzo dumny z dziewczyny z jaką jest.  Zdjęcia 
bardzo szybko rozprzestrzeniły się wśród bliższych i dalszych znajomych. Ktoś zamieścił je na 
portalu społecznościowym. Matylda była bardzo zła na chłopaka. On mówił, że to nie jego wina.
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