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Jdu do toho. 
Takováhle šance už 

dlouho nebude. Mám 
na účtu těch dvě stě 
tisíc. Vrazím je do 
toho a vydělám.

Ach jo! Nic 
cennýho. Ono to 

vyjde příště.

Prachy už 
jsou skoro v pytli 

a pořád nic. Teď to 
MUSÍ vyjít!

Nevyšlo to! 
Co budu dělat? 

Utratil jsem 
všechny 
prachy.

Bože! 
Bože! Co budu 

dělat?

Mše v kapli

Vyznávám 
se všemohou-
címu Bohu…

Bože, prosím, 
smiluj se nade 

mnou.

Dokud 
ty peníze zpátky 

neseženu, tak tam 
nemůžu chodit. Se-
ženu si nějakou dob-
rou brigádu a prachy 

vrátím…

Takže 
žádnou brigá-
du nemáte?

Ne, všech-
no je plný.

Co mám 
dělat? Bože, 
prosím, ať 
se to nějak 

vyřeší.

Příští neděle

Nevíte, 
co je 

s Honzou?

Psal, že je 
nachcípanej.

Asi jo, už 
minule se mi 
zdál nějakej 

divnej…

Už bychom 
měli objednat 

letenky.

To je pravda. 
Čím dřív je objed-
náme, tím budou 

levnější.

Tady nic 
není! Vy jste 
někdo vybíral 

peníze?

Jak není?

Tady jsou 
nějaký nákupy 
na Steamu. Co 

to je?

Já toho 
Honzu 
zabiju!

Cože? 
Úplně všech-

no?

Honza 
všechny prachy 
utratil za pitomý 
skiny do céeska. 

Já mu rozbiju 
hubu! Co jsou 

to ty skiny?

A nemůže 
ty skiny prostě 
prodat a peníze 

vrátit?

Skin není 
žádná věc. Jsou to 

jenom pixely, obráz-
ky na monitoru!

To je 
něco jako loterie. 
Kdyby vyhrál, tak 
by peníze vrátil.

Takže Lisabon 
pá pá.

Zůstanem 
tvrdnout 
doma. Já jsem 

takovej vůl. Nemám teď 
žádný kamarády, do kostela se 
stydím. Bude mi trvat minimál-

ně dva roky, než to celý 
zaplatím.

Po čase

Je mi to 
hrozně líto. Už 

jsem to začal splácet. 
Nemohla by ses přimlu-
vit, abych se mohl vrátit 

do spolča? Jsem 
úplně sám.

To je 
hrozně těžký. 
Kluci jsou na 

tebe strašně na-
štvaný.

Zkusím 
s nima promluvit. 

Přijď v pátek po spolču. 
Když na schodu bude 

svíčka, tak jsem je 
přemluvila.

Děkuju 
moc, fakt díky 

moc.

Čau 
všichni. 

Honza by se 
chtěl vrátit.

Cože?!

Vždyť 
je to zloděj!

Ale taky 
náš kama-

rád.Ty jsi 
zapomněla, 
co udělal?

Ale to 
přece 
nejde!

No 
jasně.

Jednou 
zloděj, navždy 

zloděj!

Chovejme 
se jako 

křesťani!

Takže 
křesťan 
rovná se 
hlupák!? Neslyšeli jste 

nikdy o milosr-
denství?

Jsem 
prostě zloděj. 
Sám sobě bych 
žádnou svíčku 

nezapálil.

Né! To není 
možný! Bože 

můj…

Oni snad 
dali všechny 
svíčky, co 

měli!

Děkuju 
moc. Neděkuj. 

Vždyť jsme 
křesťani.

A ti se 
poznají podle 

lásky.

 Jsem moc 
rád, že jsem 

s váma.

Bez tebe 
by to stejně ne-

bylo ono.

Tohle mi 
připomíná nějaký 

příběh z Bible. 
Nevíte jaký? Za
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cet!


