Ale když
si každej seženem
brigádu, tak to nějak
dáme do kupy.

Napsal a nafotil: Zbyněk Pavienský

ADÉLA

Já budu
s tebou
v kavárně.

NATÁLIE
Jo! To
by šlo.

HONZA

SOFIE

VIKTORKA

To není
tak těžký.

Ještě tenhle
plot a dneska
hotovo.

Počkej za
pár hodin.

DAVID

Marnotratné spolčo

Hele,
hlavně ty prachy
nesmíš zpronevěřit. Jinak si nás
nepřej.

Tak konečně
máme dost peněz.
Nevložíme je někam na účet?

Tak penízky
budou na
účtu.

Až na spolču
řeknu svůj plán,
budou všichni
jenom zírat.

Tak v Lisabonu.
To je docela zajímavý.

Ty studuješ
ekonomku,
tak se o to
postarej.
To je jasný.
Dám to na nějaký spořicí
účet.

Jé, tak ono
už je známý
datum světového setkání
mládeže!

Příští rok je
setkání mládeže.
Bude to v Lisabonu.

Někdo by
mohl roznášet
letáky, někdo uklízet, někdo pracovat na zahradě.

ADAM
JIRKA

Já beru tu
zahradu.

Co kdybychom
to šli pěšky? Vede
tam krásná poutní
cesta.

Už to tam je
připsaný.

Papež říká,
že den mládeže
má být poutní zkušeností. A navíc
bych měl super
nápad.

Nevíš, jak je
to daleko?
To je
super! To určitě pojedem!

To by nám
mělo stačit.
Když teď
hned vyjdem, tak
tam zhruba za rok
budem.

Mohl by to být
krásný zážitek.
Je to
cesta na
čtrnáct dní.

Chvilku
si zahraju
céesko.

Skoro
dvě stě
tisíc.

Kouknu
se aspoň na shop.
Maj slevy na klíče na
kejsky! Zkusím
něco koupit.

Tý jo. To
není špatný.

Z Lisabonu vede
podél Atlantského oceánu
krásná poutní cesta do Compostely.
My bychom mohli doletět do Compostely a jít obráceným směrem
dolů na jih až do Lisabonu.

Super.
Už se těším, až
vyrazíme.

Kdybych
do toho vložil víc peněz, mohl bych pěkně
vydělat. Prachy bych
vrátil a měl bych pěkný skiny.

Yes! Butterfly
knife! Nejmíň za
100 euro! Tomu
říkám drop!

To ale bude
stát hrozně peněz.
Letenky, jídlo…
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Tak defuzni tu
bombu! Co to je
za boty!? S nima se
nedá hrát!

