Když uděláte, co
vám řeknu, bude
všechno v poho.

Takže musíme
ujít od východní
stěny domu 12×7
kroků!

Vypadá to tak.

Tomu říkám
staleté znamení.

30/

A nebude to
jinde? Bitva byla
přece v prosinci,
a to vychází slunce
o hodně dál.

Parta znovu krokuje a dojde
ke starému stromu.
Co se tam píše?

34/

Muž partu přiváže ke stromu ...

32/

... jasně,
zbavíme se
jich.

40/

Bacha,
mám tam
ruce.

Tak to už
je lepší.

Wow!
Poklad! Myslíte,
že je pravá?

31/

Sklapni,
nebo
uvidíš!

Společně ušli
84 kroků.

Všichni se vydají východním směrem.
To je fakt.

33/

39/

38/

Tam fakt
něco je!

Zdálky se k partě
někdo blíží...
To je azbuka.
Loni jsem měla
ruštinu, snad to
rozluštím...

Halo, slyšíš?
Hele, mám tu
něco big!

Petr se snaží holky bránit,
ale neznámý vytáhne pistoli.
42/

No nazdar!

To vypadá
bledě.

43/

Počkej, nejde to... už ho
mám!

44/

Hlídejte, jestli
nás nevidí!

Bacha,
ať ho do mě
nevrazíš!

Vytáhni mi nůž
z kapsy!

Petr neztrácí rozvahu.
45/

41/

... a volá svému kumpánovi.

Holky,
hlavně tiše.

Je to dobrý,
kope v tý naší
díře.

46/

35/

Páni!

Zdrháme!
Car Alexandr.
Policie? Rychle
sem přijeďte!
Tiše se plíží pryč.
36/

Budeme
boháči!

37/

Vypadněte
odtud!

Parta všechno řekne policii.
Takže poklad
je pořád tajemstvím.

47/

Víte, že archeologové tam už nic
dalšího nenašli?

My jsme to
fakt našli!!!

Amatéři...
Co si to
dovolujete?
Najednou se u nich objeví neznámý muž.

Další den si o tom všichni vyprávějí.

49/

48/

Jasně, ještě
teď se klepu.

Ale jsme
super tým!

Záhada
zůstane
záhadnou!
Ale
bojovka to
byla pořádná!

Tak, kdy
začnem s dalším
pátráním?

Díky za spolupráci spolču ze Sokolnice.

28/

27/

A vy jste kdo? Nemůžete
nám přece nařizovat.

Prý je to místo
označené, ale tady
29/
nic není...

Tak jdem
na to! Raz,
dva, ...

Petře,
kolik je
vlastně
12x7?

