…

Pauline!

Pauline!
Vågn nu op,
Pauline!
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Hold
da

kæft!

Hvor
vildt!

Hvordan fanden
kommer vi væk
herfra?

Jeg ved
sgu snart
ikke…

argh pis! Jeg
er stivfrossen,
sulten og
vildt kaffetrængende.
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Goddag, søde
piger. Åh, I ser
lidt medtagede
ud, I to.

Undskyld,
øh…
Goddag.

Goddag.

Ja, det
har godt
nok…

Hvad siger
du til det,
Robert?

…været
en hård
nat.

Hva’ siger I til
en tår kaffe
og en omelet?
Det tror jeg
ikke, I tager
skade af.

Tal ikke om
det! Vi er
også blevet
hårdt ramt
her.
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Tja, det
tager jeg
nok heller
ikke skade
af.

Aaah, hvor er
det skønt at
føle sig ren!
Var der nok varmt
vand? Vi har nemlig
ikke haft strøm
siden i går aftes.

Mmmh…
Det dufter
godt.

Bare tag plads.
Maden er færdig.

Nej tak.
Jeg drikker
den sort.
Hvad med dig,
Pauline?
Lidt mælk?

Hvis I ikke har
noget imod det,
vil jeg gerne
høre nyhederne.

De sender nok
ikke så meget
mere efter alt
det, der er sket.
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Vores døtre
bor i Paris…
Har I set, hvad
slemt det har
været der?

Vi har intet hørt
fra dem siden…
Og heller
ikke fra vores
børnebørn.

Hvor skal
I egentlig
hen?

Vi skal møde
en ven… og
min datter i
Bretagne.

Jeg skal
nok pumpe
dem.

Til
fods?!

Vi har en
scooter, men
sådan som
vejene ser
ud nu…
Det bliver ikke
så let med sprækkerne i jorden og
alle de nedfaldne
grene.
Men hør engang…
Vores døtres
cykler skal ikke
bruges til noget,
så…

Jeg har
lagt lidt
mad til jer i
cykeltaskerne.

Held og
lykke.

Tak for
alt.
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Fordi jeg ikke
på nogen måde
er klanernes
fjende.
Tværtimod.

Hvorfor
følger du med
uden at gøre
modstand,
Macare?

Hvad mener
du med
”tværtimod”?

Som I ved, er balancen
i vores verden afhængig
af den store verdens.
Og dér er balancen
på tilbagegang.

Gang efter gang
og i generation
efter generation
har vores klanledere udtrykt
deres voksende
bekymring…

Vi er et folk, der
bygger på harmoni,
og det ligger ikke
til vores natur at
gå i kamp…

…men hver
gang har man
bare ladet
tiden afværge
truslerne.

Derfor handlede
jeg alene. Jeg
tog initiativ til
at skubbe til
begivenhederne.

Jeg benyttede
mig af en helt
ekstraordinær
omstændighed.

Hvad…
Hvad taler
du om?
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Om dette
menneske…

…Pauline,
som fulgtes med
overbringeren.

Til alt held vendte
hun, som du ved,
hurtigt tilbage til
sin verden… hvor
hun fødte
en krydsning.

Jeg udnyttede
min… naturlige
anderledeshed
til at befrugte
hende….
Det var, fordi
jeg var gravid
med Erwans
barn, at jeg
holdt mig væk.

….og til at
få overbringerens sæd
op i mig.

skal det
forståes sådan
at du har et
barn her og et
andet derovre?

Hvorfor
skabte du
de to børn?

For at vores barn,
kan kommunikere med
det andet, som jeg
har givet ordre til at
kaste menneskeheden
ud i kaos.
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Ja…
det er
korrekt.

