Zavolám
policii.
Víš, kdo ukradl ten
počítač? Tonda!

Během deseti minut je sbalený.

Víme, kdo vykradl
obchod s počítači.

V lese za městem si našel úkryt.
Tak tady budu
spát, k jídlu si něco
ukradnu...

Slyšel jsem,
jak si povídal
s Radkem...

To je blbost. Tonda
nekrade. Kdes to
vzal?

Jeden kluk,
jmenuje se Antonín Pekař.

Mobilem ne,
poznají, kdo volá!

Je pěkná kosa.
Snad si nějak
poradím.

Nakonec Pepa s Vojtou
telefonují z budky.

Pátý den

Proč jsi dneska nešel k Radkovi? Jste
přece kamarádi, ne?

Vtom mu dojde, že dělá hloupost.

Dostali jsme na
Tondu udání, že
vykradl počítačovou
prodejnu.

Kriminálka.
Máte doma
syna?

Takže nakonec budu
fakt zloděj. Máma bude
šílet bolestí, až zjistí, že
jsem utekl.

To je určitě Radkovo
dílo...
Co provedl?

Zatím...

To by Tonda nikdy
neudělal!

Na skle jsme našli spoustu otisků.
Jestli jsou tam i tvoje, máš problém, kamaráde. Půjdeš teď se
mnou, sejmeme ti otisky.

Tak my se s tatínkem
dřeme, abys měl všechno,
co potřebuješ, a ty se nám
takhle odvděčíš?!

Tonda se vrací
z policie.

Tonda není zloděj, přece ho
znám. Ale kdo
to jen vzal?

Zkusím prohledat
net. Třeba ho
někdo nabízí?

Radek počítač se stejnými
parametry skutečně najde.

Nic už mi
neříkej!

Mami, byly tam
moje otisky...

Policie? Kamarád byl
obviněn z ukradení počítače, ale já vidím ten samý
počítač tady na netu.
Můžete to prověřit?

Ale –

Radek potká i Pepu s Vojtou. Všechno
mu vysvětlují.

Co jsem komu
udělala?

Ale já jsem nic
neproved!

Máma mi nevěří, kamarád
mě obvinil a navíc půjdu do
pasťáku mezi grázly. A až vylezu, budu stejnej jako oni.

Měla to být
legrace, netušili jsme, jak
to dopadne.

Kde je Tonda?!
Utekl... Zavolám
policii!

Najednou dostane nápad.

Radku, policajti
mají zloděje toho
počítače. Ale Tonda
se ztratil...

Kluci najdou
spícího Tondu.
Uteču, nikdy
do žádnýho pasťáku nepůjdu!

Nechtěl bych tady
spát. V noci byla
hrozná zima.
Tonda je skaut, vyzná se
v lese. Našel si místo na
závětrný straně.

Nebojte,
tuším, kde by
mohl být.

Jdeme Tondu
hledat s tebou.

Promiň, to já
zavolal policii. Je mi to
líto. Ale pravého zloděje už chytli.
Kluci, co
kdybychom
šli taky spát
někdy ven?

To je super
nápad, domluvíme
se s vedoucím.
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No... Hele,
někdo zvoní!

