Krádež

Naper do nich
ten katapult!

Bacha, to je
ten zvěd!

Napsal a nafotil:
Zbyněk Pavienský

Tonda
Máš obrněný
vozy, to projedeš jak krvavej
pluh!

Kluci se dívají, jak Pepa
hraje strategickou hru.

Nech ho! Vždyť
už máš ředitelskou důtku kvůli
rvačkám!

Mně by naši nikdy
komp nekoupili...

Ha ha ha...

Pepu jejich rady ale začínají
štvát.
Už se schyluje ke rvačce.

...každý nemá
zazobaný rodiče.

Pepa

Můžeš si na ní
zapařit hru na
účetního.

Tak proč si
nezahrajete doma,
když jste tak
chytrý?!

Sejmi je všechny!

Počkej venku, zahrajem
si na účetního! Spočítám
ti zuby v puse.

Kalkulačka, moderní počítač pro
socky a kostelníky!

Nechte
toho!
No jo, vy jste
vlastně ty sociální případy.

Já z tebe
udělám případ!
Ale pro
chirurga!

Kašli na něj,
Tondo.

Tak pojď, ty
„ministrante“!

Jednoho dne budu
mít počítač, že budeš jen zírat.

Třetí den
Leda tak
ve snu.

Třeba se na
tebe složí svíčkový báby.

Někdo to
vybílil...

Ježkovy voči, tady jen tak
leží Apple MacBook, stačí
jen natáhnout ruku...

Myslíš počítadlo?

Víš, že už otevřeli ten novej
shop s kompama? Mají tam za
výlohou super mašinu.

Chtěl bych dělat 3D animace,
ale na to potřebuju slušný čtyřjádro a našlapanou ramku.

Tonda se dívá na vystavené věci a přepadne
ho myšlenka, že by mohl ukrást notebook.

Tonda se vrací z tréninku
a vidí rozbitou výlohu.
Co se mu stalo?

Radek
No neke, jdem to
omrknout!
No, to aspoň
4 giga.

Tonda s Radkem jdou domů a povídají si,
jaký počítač by si přáli.

Druhý den

Dělám 3D model
našeho auta, na blatník bych namapoval
texturu laku.

Vojta
Vidíš to, co já? To
je vodou chlazená
i7, tu nažhavíš až
na 5 giga!

Najednou se u obchodu objeví Radek a vidí, jak Tonda běží pryč.

To je dobrý,
můžu ti s tím
pomoct?

Tondo, mám
pro tebe super tip na
levný počítač.

Zírám...

Pane Bože, prosím, poraď mi!

Chybí tu ten super
počítač! Snad ho nevzal
Tonda, tolik ho chtěl...
nesl velkou tašku...

Kluci si ve škole povídají
o počítačové grafice.

Maminka

čtvrtý den

Radek je doma
a neví, jestli
má kamaráda
udat nebo krýt.

Cos včera
dělal u té
výlohy?!

Kluci se potkají ráno v šatně.
Tak já jsem jako
zloděj? A že se
vůbec se zlodějem
bavíš?

To bude Vojta
koukat!

Co si o mně
myslíš?! Copak
jsem zloděj?

Kecá!
Fakt? A kde
ho mají?

Policista

Kluci stojí u výlohy a jsou nadšení.

A cos tam
teda dělal?

No, víš...
Já nevím, ale ten
super počítač
tam nebyl...

Přišel k nim Pepa s nabídkou.
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Kluci netuší, že je celou
dobu poslouchá Pepa.

