Amon Kalk. Vrchní velitel
brněnského gestapa. Svými
krutými metodami při vyslýchání
vězňů a vytrvalostí lovce si
vysloužil přezdívku ohař! Je
strýcem Anny Vogel, kterou
by nejraději poslal do školy
Fräulein-Schule-Hamburk, neboť
si myslí, že Češi jsou smějící se
bestie.

Fritz je pěkný prevít. Jeho
papá je vysoko postavený
důstojník a vypadá to, že
řídí chod celého města.
Kvůli tomu se Fritz chová,
jako by mu tu vše patřilo.

David přece nemá průkazku. Jestli to Němci
zjistí, je konec...

Moritz je Fritzův bratr.
Už od 9 let si podává
přihlášku do armády.
Zatím je v Hitlerjugend. Kvůli nedostatku
německých vojáků ale
dělá v Brně u gestapa
a u pořádkových sil.

Pozornost Němců najednou upoutá hluk vycházející odkudsi vzadu...

Prásk!!!

Was?
Kryjte se!!

Bum,
prásk. Smrtihlav
bude na cimprcampr. Pryč...
bouchne to!! Cha, chá!!

Na
věži budeš
v bezpečí!

V bezpečí
ano, ale
Komu by
se chtělo
trávit
Vánoce
samotnému?

V náhlém zmatku se našim
mladým odvážlivcům podaří
nepozorovaně utéct.

Leden 1945

Ty!
Půjdeš se
mnou...

Děvčata k výslechu
nepustili.
On
určitě
porušil zákaz
nočního vycházení.

Musíme něco
udělat...

Nechte ho bejt,
vždyť nic
neudělal!!

Kdyby
mu někdo
potvrdil alibi...

Já tam
půjdu a řeknu, že
byl se mnou. Nesmí ho
přece zavřít!

Česky
Maler, ja?

Aa,
ano...

V napjaté situaci si nikdo nevšiml žebráka,
který se chystá rozbít okno vedlejšího
domu.

Vojtu díky Anně pustili z výslechu.

Pohled Amona Kalka je pohledem lovce!
Ohař je na stopě!!!

Máme
tvoji legitimaci.
A co je
zajímavé, našla se na
místě, kde někdo viděl
schovávat se žida.
Mezitím ve
vyšetřovací
místnosti.

Chtěla
s vámi mluvit, Herr
Kommandant.

Der
Geck will
Maler sein. Im
Bungalov malt er eine
Schmiererei.
Ich sah ihn, wirklich,
Onkel!
Překlad: Ten floutek chce být malíř. V tom svým bungalovu kreslí takové mazanice. Viděla jsem ho, opravdu,
strýčku!
Vojta
Já to
neporušil zákaz
nebyl. Já ho
vycházení. Kluci
neprozradil. Ale oni
někoho skrývají!
o něm přesto ví...

A
koho??
O čem?

Kdo je
teď nejvíce
Pronásledován?
Přece Židé!!

