Tys mě tedy
vystrašil...

Ještě
kousíček a jsem
tam.

Jak ses sem
dostal?

Makejte,
musíme rychle
zmizet.

Jirku máme, tak
kde je ten
Roman?

Vzdejte se, vy
prašiví skunkové!
Mám vás!
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Musíme Romana
zastavit, úplně se
zbláznil.
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Dejte to
zpátky.

Jak nic? Kradete mi dřevo!

Potichu,
potichu...
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Pozor, osada bílých tváří. Musíme
ji dobýt a vyloupit.
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32
35

A kdo ví,
co je na indiánech to
nejdůležitější?

Boj! Lov!

Nezbláznili
jste se?

Tak to jsi úplně
mimo a o indiánech nic nevíš.

Kdo ví, jak se
jmenuje tahle
kytka? A dá se
z ní uvařit čaj?

Nepřítel na
obzoru. Nesmí
nás vidět.

33

Já jsem tvůj
náčelník, nezapomeň na to.
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Dělejte si,
co chcete, já jdu
pryč.

Znát les a žít
v klidu se svými
přáteli. To je
život indiána.

No,
nevím.
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To je ale
krádež.

Jo, a tohle
je osada
bílých
tváří.
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Jo tak na
indiány? Taky
jsem si na ně
hrál. Ale dřevo
jsem nikomu
nekradl.
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Pořádně ho
spoutejte, potom ho pošleme
do věčných lovišť.

Na indiány?

42
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Roman vede své indiány
na první válečnou výpravu.

Cože, vyloupit?
Tobě to náčelnictví asi vlezlo do
hlavy.

Vidíte ho? Je
to bledá tvář,
musíme ho
zneškodnit.

My si hrajeme
na indiány.
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Ale...

Co to děláte?
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Na můj povel,
plížením vpřed.

28

Ach ne...

Co se to tam
děje? Kradou
mi dřevo!

No, nic...
skoro nic.

Tak co ty náčelníku? Jako
indián jsi úplně
neschopnej.

Vezměte
tyhle dřeva
a utíkejte
pryč.

Co to tady
děláte!?

Druhá parta rozvazuje Jirku.

Mohl
byste být náš
velký náčelník
a učit nás žít
jako indiáni?

Oúoúoúúúú
Oúoúoúúúú
Velice rád.
To musíme oslavit indiánským
pokřikem
vítězství.

Dej si pozor,
abys nedopadl jako Jirka.

Tohle už ale
není hra.
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