Kluci se zastavili a zjistili, že Lída chybí.

Pane Bože, jak
se teď dostanu
dolů?

40/

39/

Lukáš našel
Lídu jako
první.

Tak a jsem nahoře.
Všude samý skály,
to jsem si moc
nepomohla.

Tak ty mě chceš
obviňovat?

Hej, Tome, běžela
za tebou, kdes jí
nechal?!
Lída hledá cestu zpátky

25/

Kluci, kluci, nechte
toho! Musíme ji najít.

26/

Kluci volají Lídu.

Ahoj Lído,
drž se tam,
běžím pro
pomoc.

27/
42/

Lída něco zaslechne.

Někdo mě volá.
Hurá, jsem zachráněná.

28/

29/

30/

Kluci pořád volají.

Jak se
tam sama
dostala?

Nebo to
bylo z druhý
strany?

Kdo jste
vlastně a proč nás
sledujete?

46/

33/

36/

32/
A kde se
vám ztratila?

35/

Lída leze na skálu, aby měla větší výhled.

Ještě kousek
a budu nahoře.

Nevíme, utíkali
jsme před vámi
a někde se
ztratila.
A hlavně se
prosím, při hledání,
nikdo neztraťte. To by
byl vrchol.

Jasně.

37/

Já jsem
správce skal
a kdo jste vy?

38/

Za realizaci fotorománu mnohokrát děkujeme Salesiánskému centru v Teplicích.

31/

Musíme se
rozejít do čtyřech směrů.
Po třech stech
metrech se zase
všichni vraťte
sem.

Už jsem
u tebe.

45/

No,
mohl byste mi
pomoct?

47/

44/
Tak a teď hezky
pomalu slezeme
dolů.

Povol mi lano,
ať můžu přivázat
kamarádku.

Díky
moc.
Hej, hoši, co
tady řvete?!

My jsme trubky.
Ztratila se nám
kamarádka.

Za chviličku
jsem u tebe.

Umíš si ten
sedák vůbec
oblíknout?

43/

Ach ne, zvuk
se odráží od skal.
Co budu dělat?

34/

Prosím, dolezte
pro mě.

41/

Tak ty neumíš lézt
a bereš kamarády do
skal? To si ještě probereme.

16 17

Prosím, držte
mě pevně.

Největší
hrdinka z vás
všech je tady
Lída.

Všichni jí
zatleskejte.

Prosím tě,
odpusť
mi to.

Seš borec,
Lído!

48/

49/
Tak hoši,
chce si někdo dát výlet
až nahoru?
Jsem tady!
Byla to ale
dřina.

No, já tedy
nevím.

50/

51/

52/

Haló,
jsem skoro tak
dobrý jako Lída.

