Tady je
zvláštní značka u kostela
Matky Boží.

Seš připravená
na písem- Opět za týden.
ku z chemie?

A co třeba
v kostele, tam
se schovávaly
poklady.

Musíš se
po nás
opičit?

Hele
Markét, proč
máš stejný
tričko jako
Jana?

24/

Učila jsem
se, ale dopadne
to asi špatně.

To není
pravda, poslala mi ho
babička.

25/

A můžete mi
říct, jak to
s tím souvisí?

My jsme slyšely,
že ti teta řekla
zadání předem.

26/

Tak jak ti
dopadla
písemka?

Co se
tady stalo?
Podváděla
při písemce.

Co si o mě
myslíte? Tohle nebudu poslouchat.

28/

29/
Jen aby
ses nespálil.

31/

Žádný
nepotřebujeme,
je to podvodnice
od prvního pohledu.
Koukejte, tady
je nějaká místnost.
Máte ji na plánu?

Promiň,
ale musím se
zeptat. Udělala
jsi to?

To
bude plán
pokladu.

Takže mi
taky nevěříš?

Tady musíme najít další
stopu ke kutnohorskému
pokladu.

Za týden
Holky byly
vždycky takový
hnusný?

Já nevím,
musíme s tím
spolčem něco
udělat.

Věřím, že
toho nejsi
schopná.

34/

Máme super
36/
zprávu. Podařilo se
nám najít v archivu
tajnou mapu Kutné
Hory.

35/

V pohodě,
Markéta jela za
babičkou.

37/

To je zajímavý,
nemůžu ji tady
najít.

43/

33/

No a co
Markéta?

Pozor,
schody se kloužou,
přidržujte se
rukama.

No
skutečně...

42/

32/

Od prvního
okamžiku mě
holky neměly
rády.

40/

39/

30/

Nech
mě na
pokoji!

Spolčo postupně
prohledává kostel.

Markétu
potřebujeme.
Má horolozecké
zkušenosti.

Jasně, zajdeme
tam jako první.

Prosím,
neutíkej.

Jdu se omluvit
Markétě, právě
jste nám rozbily
spolčo.

41/

No tak
uvidíme.

A je pravda,
že chemikářka
je tvoje teta?

A máte
na to
důkazy?

Co tady dělá
Markéta?
Vždyť jsi říkal,
že nemůže.

Díky,
dobře.

27/

Markéta naštvaná odchází.
To není
možný...

U kostela Matky Boží

Pojďte sem,
možná jsem něco
našel.

45/

44/

Ahoj Péťo,
uvidíme se
na spolču?

Já, níže zmíněná pokorná Boží služebnice na Boží zákon
přísahám, a pokud
lžu, ať mě trest Páně
stihne a do věčných
pekel ať padnu, že
jsem nikomu nevyzradila test pololetní
písemky z chemie...
Cože, jaký písemky?

Alžběta
Podhorská...

Takže můžeme
vyrazit hledat
poklad.

Já sama to
často dělám, takže
vám nemám co
odpouštět.

38/

Moc se ti
omlouváme,
soudily jsme podle
prvního dojmu.

Tady je
podpis.

To je
ale naše
chemikářka.

51/

Takže ti to
tvoje teta asi
nevyzradila?

Ne, to by
nikdy neudělala.

Je nám
to líto.

49/

Takže jaký
jsme to našli
poklad?

50/

Jsem celá
napjatá.

46/

48/

47/

Tak to
přečti.

Jsme zase
spolčo!!!

52/

Děkujeme za spolupráci hercům a hérečkám z Kutné Hory a okolí. Obzvlášť děkujeme Ludušce Cinerové, otci Janu Uhlířovi a Jaroslavu Bouškovi.
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