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Slavkovský

Lída

13/

Já jsem
teď taky
doma.

Ty tu určitě
nehledají houby. Ale
proč jsou zrovna
tady?

To by fakt
mohlo být
ono.

3/

2/

Holky netuší, že tu nejsou samy...

16/
Tábor byl
super! Teď už mě
čeká jen nuda
doma...

Lenka

Takže tu
budeme všichni.
To by chtělo někam vyrazit.

Leda tak
na houby.

Si upadla, ne?!
Tomu snad věří jen
děti v jeslích, že to
je pravda.

Pozoruje je hledač pokladů,
který poznal, co holky dělají.

Vy těch blbin
nenecháte?!

Na ně si
musím dávat
bacha.

Tak
to je bomba!
Jsme super
hledačky!

18/

Takže už víme,
že není úvoz jako
Úvoz. :-)

A co takhle
hledat slavkovský poklad?

5/

2. den

17/

To bude Petr
koukat!

Spolčo ze Sokolnice se sejde u Lenky.

4/

15/

Koukej, tohle
vypadá jako staré
základy!

Vypadá
to tak.

poklad
1/

14/

No jo, to je
fakt.

To je marný,
ten původní dům
je už zbouraný...

Jakých blbin,
vždyť je to
tutovka!
Holky vyprávějí ostatním, co zjistily.
Hele, stejně
nemáme co dělat,
tak proč si nezahrát
pokladovku?

Náhodou to není
špatný nápad! Něco
jsem o tom četla a rozhodně to nebyly pohádky pro děti.

Anna

6/
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Ty jo, to je
fakt hustý!

19/

20/

No dobře, tak ukažte, co máte.

Náhodou
to je pravda, brácha
o tom psal seminárku!
Všichni se začtou do knížek. I Petr.

To nejsou
žádný kecy!

Jana

Poklad tu podle pověstí zakopali prchající
ruští vojáci po prohrané bitvě
s Napoleonem v roce 1805.
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Snad byste
těm kecům
nevěřily?

9/

Lídu jsi teda
takhle shazovat nemusel!

24/

11/

Lída s Janou si čtou
o pokladu.

Úvoz je polní
cesta, a těch je
hodně.

Petře,
není tam o tom
něco víc?

23/

Fakt nic
bližšího tu
není.

Asi to je fakt
hovadina. Za celé
dopoledne jsme nic
nenašli.
Parta hledá kolem domu.

10/

„... a zakopali jej
u úvozu.“

Kdybychom
aspoň tušili, jak
to vypadá.

22/

O co mu jde?
Vždyť se normálně vytahuje!

Já jen nechtěl, abys
věřila takovým báchorkám. Záleží mi
na tobě, víš?

Petr

Hledač

Tak já něco sesmolím o Rákosníčkovi
a bude pak existovat?

21/

Počkej, babička
říkala Úvoz tomu
starému domu za
Sokolnicí.

Nikdo neví, že je pozoruje ještě někdo jiný.
Ukaž!

25/
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Tucet je 12
a číslo štěstí
je nejspíš 7.

Lenka se začíná trápit
kvůli Petrovu chování.

12/

Fakt? Tak
na co čekáme?

Počkat, tady čtu, že
k nalezení pokladu je
třeba ujít od jitřní záře
tucet šťastných verst.
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Jasně!
Jitro je ráno, záře
bude slunce, a to je
ráno na východě...

