Tahle je nádherná.
Ale na ni bohužel
nemáme.
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KLUCI VYBÍRAJÍ
MOTORKU
Tak jo. Tuhle si
objednáme.
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Hm. Blbej
fichtl.

Tý jo! Vy máte
motorku?
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AHÓJ

Kolik má asi
tak koní?

Je po motorce.
A to jsme ji
měli dva dny.
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Zas nás
čekaj
letáky.
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To vím úplně přesně.
Dva voly.

Jo, bude to
naše společná
motorka.
Krásně
voní, že jo?

33

ZÁVOD BYL ODSTARTOVÁN

Musím Honzovi
ukázat, že nejsme
žádný vořezávátka…

To jsem zvědavej, jak vybere
tu zatáčku.

PO ČASE

Tak konečně
je opravená.
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Nestalo se
ti nic?

Můžeme si
zajezdit.

Radši sázej kytičky
a nejezdi na motorce.
37 Ta je jen pro chlapy.

Ahoj, Honzo.

Nechceš jet
s náma?
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Jé, ahoj…

Zbláznil ses? Filip
se málem zabil
a ty se mu směješ?

Víte, co vám řeknu? Je mi líto, že
tady není Honza.
Občas se sice choval hrozně, ale bez
něj naše parta není
kompletní.

Jo, dobrý. Jen
mě bolí koleno.
39

Chtěl bych se ti, Eliško,
omluvit. I vám všem.
Choval jsem se jako
blbec.
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Chováš se jako
mizera, Honzo.
Jde ti jen
o sebe a druhý
tě nezajímaj.

Měl bych nápad.
Každý den jezdí
pravidelně kolem
našeho domu…
51

Ahoj,
všichni.

Fakt? Abych
řekl pravdu,
rád.

Jsi v pořádku?

38

Jo! A to jsem
ani nepotřeboval motorku.

Mohli bychom
třeba ostříhat
jabloně.

35

Musím to
pořádně
rozkulit.

46

A co uděláme zítra?

To je tak
romantický.

Super!

Co to do vás vjelo?
Tak neměl závodit,
když na to nemá.
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Nádherně…

Filipe, nedělej
to. Máme ji
teprv dva dny.

VYSNĚNÁ MOTORKA DORAZILA

44

Líbí se mi,
jak tomu
rozumíš.

Ještě sto tisíc
a máme naspořeno.

Je to tak.
Dobrej chlap
nemusí jezdit
na motorce.

Proč ne?

Je nádherná.

To je chryzantéma. Přesadíme ji
na sluníčko, tady
krásně pokvete.

My budem
chodit
s váma.
Díky moc za vše.
Jsem upřímně
ráda, že to s Honzou skončilo.

Už se těším
na vítr ve
vlasech.

Konečně máte
super mašinu.
Což takhle dát
si závod?
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Už ty letáky
43 vidím i ze
spaní.

53

Tak teď se konečně můžem
společně projet! 54

52

Nechceš nám
něco říct?

Počkejte
na mě!

Přidej! Stejně to víc
jak dvacet nejede!

To je
pravda.
Já se na vás taky můžu
vykašlat. Zůstaňte si
tady s těma lůzrama
a užijte si to!

Taky že zůstanem.

Omluva je
přijata.

To bude
jízda!
Už cítím vítr
ve vlasech!
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Za nafocení fotorománu děkujeme mládeži z lysické farnosti a otci Michalu Cvingráfovi

Ještě milion letáků
a máme na
motorku.

Tak začnem
chodit na brigády a peníze
si vyděláme.

