Za měsíc.

Už jsem se rozhodl. Na kněžství
nemám, nedokážu
lidem pomoct. Najdu si holku a ožením se.

Nevíš, kam
tak mohla
utýct?

Je mi to líto, ale máš dvakrát
nedostatečnou a budeš muset skládat reparát.

Parta jde lesem, hledají Sabinu.

41/

Sabino!

Ach ne!
Dnes je den,
na který jste se
všichni těšili.
Konec školního
roku.

24/

Hurá!!
Já vím.

26/

25/

Až uslyšíme
buch, tak to Sabina propadla mezi
osmáky.

Po hodině.
Nevím,
snad jo.

Co
budeš
dělat?

Na konci
prázdnin tě
čeká reparát. Budeš
se učit?

Táta mě
zabije, táta
mě zabije.
27/

Támhle je,
tam nahoře.

Možná na tu
starou zříceninu.
40/

39/
Musím
něco
udělat.

Ti se budou
divit, co jim
to tam spadlo
za pitomce.

To je policie?
Chce spáchat
sebevraždu!

Ano, stojí
na výrovské
zřícenině.

29/

28/

Policajti to
nestihnou,
je čím dál
tím blíž.

Bože můj,
Bože můj…

42/

43/

32/

Sabina stojí na kraji srázu
a chce spáchat sebevraždu.

Filip se vydá na záchrannou výpravu.
Koukněte
na Filipa!
Co to
dělá!?

Nechceš si
o tom ještě
promluvit?
Dej si na
mě pozor, nebo
uslyšíš buch
mezi očima.
31/

30/
Sabina stojí před
svým domem
a váhá.

Musím se
schovat. Mít
pokoj od všech
a od všeho.

Cestou
potkávají
Filipa.

Ne, snad
Filip.
36/

Tak to je
hrozný.
37/

Sabina určitě utekla,
půjdeme ji
hledat.

Mně se taky
posmívají, že jsem křesťan.
Ale o víru se můžeš vždycky
opřít. Kristus tě nikdy
46/
nezradí.
Už seš
v bezpečí.

Ták, opatrně,
opatrně.
Omlouvám se ti za
všechno.

47/

35/

Nevíte, kde
je Sabina?

45/

Bojím se,
nevím, co mám
dělat...

Učitel našel celou partu
před školou.

Prosím tě
Sabi, nedělej
to, vždycky je
nějaká cesta.

Pojď se
mnou,
pojď.

Ne, není
tady... už je to tak
hodina… to je
divný… ano, jistě,
zeptám se.
34/

Pořád se
mi smějou,
i teď jsem jim
k smíchu.

44/

Nech mě už
konečně na pokoji,
ty jeden kněžoure.
Starej se o sebe.

Nemůžu
tátovi na oči,
musím pryč.

33/

Bože,
prosím pomoz
mi, nesnáším
výšky.

49/

48/

To bylo od tebe
statečný. Jak jsi ji
dostal dolů?

Sabina utekla,
jdeme ji hledat.

Ani sám nevím,
ale vyprávěl jsem
jí o Kristu.

38/
50/
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Víte, tam
nahoře v tom
strachu jsem cítil, že
mě někdo drží. Že
se na někoho můžu
spolehnout.
51/

Takže
ses už
rozhodl?

52/

Ano,
půjdu na
kněze. Myslel
jsem, že na to
nemám, ale
stačí pouze
důvěřovat.

Máš
před sebou
ještě dlouhou cestu,
ale jsem na
tebe hrdý.

Děkujeme za skvělou a profesionální spolupráci mladým z Nového Města nad Metují a okolí. Zvlášť děkujeme Klárce Novákové za dokonalou
přípravu, Lucce Lukešové a Základní škole Králíček v Novém Městě nad Metují, že nám umožnili fotit v útrobách školy.

