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Cože?

Tak svědomí mám 
čistý. Bohužel 
jsem ale přišel 
o kámoše.

Ten mi jde přímo 
do rány.

Čau. Chtěl bych se 
zeptat. Máš někdy 
nervy ze školy?

 Jo, pořád.

Zrovna zítra 
píšem dvě 
písemky.

Mám pro tebe 
super řešení.

Co to je?

Dej si to před písem-
kou do pusy a budeš 
naprosto v pohodě. 
Jeden sáček je ale za 
dvacku.

Nebudeš 
litovat.

Něco ti 
spadlo.

Mně? Jo, to je 
ten… nikotin.

Co to máš?! 
Ty žvýkáš 
nikotinové 
sáčky?

 Já nevím. To jsem 
koupil od Davida.

Fakt ti to pro-
dal David?

To já nevím. 
David říkal, 
že je to super.

To je horší 
než cigarety!

Proč sis to 
kupoval?

Prej to uklidní ner-
vy před písemkou. 
Koupil jsem celou 
krabičku. To je neuvěřitelný.

Tak David je dea-
lerem nikotino-
vých sáčků!

Musíme ho 
zastavit.

Nikotinový sáč-
ky jsou svinstvo. 
Člověk na to 
strašně snadno 
získá závislost.

U nás to 
žvejká půlka 
třídy… Co kdybychom 

to vyhodili?

Pane Ježíši, prosím, 
ochraňuj nás.

Kriste, smiluj se 
nad Davidem.

Pěkně mu to 
vytmavíme.

Už jde.

Hej, Davide. 
Ty prodáváš 
nikotinový 
sáčky?

Jo, a proč ne?

Ty nevíš, že ten, kdo 
pokouší ty nejmenší, 
si má na krk pověsit 
mlýnský kámen a být 
hozen do moře?

Jestli ještě jednou 
prodáš Danovi ně-
jaký svinstvo, tak ti 
slibuju, že to ve ško-
le nahlásím řediteli.

Jestli ti zbyl aspoň 
kousek víry, tak se jdi 
okamžitě vyzpovídat.

 Já, já…

Dejte mi pokoj! Budu 
si dělat, co chci!

Mně nikdo nebude 
vyhrožovat! Niko-
tin přece žvejká 
každej…

Kouknu se do 
Bible. Taková 
blbost tam urči-
tě není.

No jo, je to tam. Já 
jsem skutečně spá-
chal pořádnej hřích.

Spáchal jsem, co je 
před Bohem zlé…

Čau Davide, kam jdeš? 
Máme přece spolčo.

Chybíš 
nám.

Kámoši…

Já fakt musím ke 
zpovědi. Šlápnul 
jsem pořádně vedle.

To je nejlepší 
způsob, jak nalo-
žit s podobným 
svinstvem.
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