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Bože, co 
mám dělat? 
Co mám 

dělat?

Nemá puls! 
Co budu 

dělat?

Druhý den

Lukášovi to 
nikdy v životě 
neodpustím.

Volala doktorka, 
Emča už je mimo 
nebezpečí.Bohu 

díky.
Buď vůle 
tvá…Ježíši, 

Ježíši.

Kryštofe, 
žije jenom 
díky tobě.

To je svatá 
pravda. Kdybys 
nevěděl, co máš 
dělat, tak by 
tam zůstala.

Lukáši! 
Bohudíky, 
žiješ!

Asi havarovali. 
Díky, že jsi tady!

Neé!

Strom…, po-
zor… strom.

Nejdřív zkontro-
luju, jestli nemá 
zapadlý jazyk.

Bohudíky, že 
tomu rozumíš.

Zahájíme ma-
sáž srdce.

Prosím, 
Emičko, 
dýchej!

Raz, dva, 
tři, čtyři…

Dýchá! Pane 
Bože! Koneč-
ně dýchá!

Co jsem to 
proved?

Jsme kousek za 
vesnicí. Ano, dý-
chá. Museli jsme 
ji ale oživit. Bože, prosím, 

ať to přežije.

Já vím. Pokusím 
se, ale bude to 
trvat dlouho, 
fakt dlouho.

Kryštofe, cos 
udělal, bylo fakt 
statečný. Zkus 
ale odpustit 
Lukášovi.

Po čase

Dobrotivý 
Bože, prosím, ať 

jednou začne Ema 
chodit.

Ať ti Pán 
Bůh žehná.

Mám tě ráda, 
Emi. Zítra za 
tebou přijdem.

Díky 
moc.

Emičko!

Kryštofe, díky 
moc. Slyšela 
jsem, cos pro 
mě udělal.

To nic 
nebylo.

To není prav-
da, zasloužíš si 
medaili.

Občas nerozumíme Božímu jednání, 
ptáme se: Proč se to stalo? A někdy 
musíme říct, že nevíme. Ale co víme 
a na co se můžeme spolehnout, je 
nekonečná Boží láska, která pro nás 
chce vždycky to nejlepší.

AMEN

Myslím, že můžu za 
všechny říct, že bude-
me vždycky pomáhat.

To je jasný.

Na tuty. 

Díky 
moc.

Mám 
vejít? Ne-
mám vejít? 
Tak nebuď 

srab!

Chtěl 
bych se…

Co ten 
tady 
dělá!?

Vítej, 
Lukáši.

To 
zírám.

K čemu je 
mi tvoje 
lítost, když 
nemůžu 
chodit.

Lukáši, já to nemůžu 
jen tak přejít. Ani ne-
vím, jestli ti dokážu 
někdy odpustit. Ale 
budu se o to snažit.

Svěřme všechnu 
bolest, strach i hněv 
do modlitby Páně. Můžu tě 

doprovodit?

Díky moc, 
ale chci být 
sama.

I tobě Kryštofe. 
Díky moc za vše.

 Za nafocení fotorománu děkujeme výborné partě ze Strážnice.

Emi, je mi to upřímně líto. 
Choval jsem se bezohledně.

Otče 
náš…


