November 1969 i det sydlige Stillehav
et par tusind kilometer fra Chiles kyst...

Arturo Prat, et lille fragtskib på vej til Valparaiso
styrer mod Rapa Nui, også kendt som Påskeøen...

Fragtskibet er ombygget til forskningsfartøj
og udstyret af Antoine Lassalle, en
fransk arkæolog, som vil til Rapa Nui
for at foretage udgravninger.
En pukkelhval! Der
er tusinder af dem i
disse farvande.

Den unge etnolog er taget med sin far for
at studere civilisationen på øen, og journalisten
benytter sig af anledningen til at lave
en reportage om denne fascinerende ø.
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Stadig fordybet i denne Thor Heyerdahl?
Du kan den jo snart udenad!
Det er det sidste nye
videnskabelige skrift om Påskeøen.
Du burde selv læse den, den er
spændende!

Lefranc er blevet inviteret af sin veninde
Julie Lassalle til ekspeditionen.
Antoine, ved du, hvor jeg
kan finde din datter?
Sikkert på agterdækket.
Hun sagde, hun ville
læse lidt.

Et videnskabeligt skrift?
Så vidt jeg ved, er Thor Heyerdahl
hverken arkæolog eller etnolog, og hans
arbejder er meget omstridte.
Uortodokse metoder bliver sjældent
værdsat af kolde hjerner. Ikke
desto mindre har han for tre år
siden gjort et bemærkelsesværdigt
stykke arbejde på Rapa Nui.
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Samtidig på Gran Hotel
Bolivar i Lima...

De nægter Dem sandelig
ikke noget, Di Marco!
Hvad mener De,
señor Zhang?

Dette burde dække udgifterne til operationen.
Resten af summen er indsat på
Deres personlige konti i Zürich.

Og på Deres side? Har De
sørget for det nødvendige?
Hvad antager De os for? Jeg arbejder
for en regering, der ikke har for vane
at sløse med tingene!

Jeg taler om Deres suite,
den dyreste på hotellet!
Tja, jeg er så heldig, at
yderst gavmilde venner
støtter mine beskedne behov.

En fornøjelse at gøre
forretninger med Dem!

De har ikke svaret på mit
spørgsmål, señor Zhang.

Ikke så næsvis, Di Marco!
I mit land kæmper folk af
overbevisning, ikke for penge!
Netop. Og har De medbragt
det, vi aftalte, for at styrke
min overbevisning?

Mine foresatte vil gerne vide, hvor
langt De er med forberedelserne.
Alt er på plads. Jeg har købt
skib og rekrutteret folk.

Jamen så skål da! Jeg løfter
glasset for et heldigt udfald af
vort foretagende!

Det er gjort. Alle de forskere, der
er nødvendige for planen, er opsøgt
og vundet for vor sag.

Bog *Sputnik II Lajka
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En gylden skumring forgylder Påskeøen. Langs nordsidens stejle
skrænter bevæger en rytter fulgt af et muldyr sig mod øst...
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Et kvarter senere...

Nå, er det dig?

Hvad er der nu med dig?

Din hest var
lidt nervøs.
Jeg prøvede at
berolige den.

Rolig! Jeg gør dig ikke noget!

25.000 sømil derfra...
Mine damer og herrer,
som De ved, nærmer vi os
bestemmelsesstedet. Da ikke alle
besætningens medlemmer er
specialister i Rapa Nui, har jeg
indkaldt til dette møde for
at bringe Dem à jour.

Jeg vil give en kort gennemgang af øens
historie, siden europæerne opdagede den...
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De første, der kastede anker ved
Rapa Nui den 5. april 1722, var
hollænderne. De blev fulgt af spanierne
og derefter kaptajn Cook i 1774.

La Pérouse gjorde ophold der i 1786 under sin jordomsejling,
og øen blev omsider annekteret af Chile i 1888. Siden 1953 har
den været administreret direkte af den chilenske flåde.

Den nuværende guvernør er kommandant
Arnaldo Curti. Han har en garnison på tyve
mand til sin rådighed.
Er det øens eneste
chilenske beboere?

Don Pedro Ata er øens
folkevalgte borgmester.
Han forsvarer de indfødtes
interesser over for den
chilenske administration.

Nej, der er også en læge, en lærer og
en præst. Fader Sebastian Englert har
boet på øen i årtier, og pascuanerne
betragter ham som en af deres.
Hvad med pascuanerne? Er de
repræsenteret af nogen?

Hvordan er forholdet mellem
de to samfund?

Temmelig spændt. Pascuanerne
bor i landsbyen Hanga Roa i
den sydvestlige del af øen.
De bryder sig ikke om, at
den chilenske marine har
annekteret resten af øen til
fåreavl.
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I almindelighed er pascuanerne ret
fjendtlige over for fremmede, og
vi må være forsigtige og meget
diplomatiske! Det selv om Thor
Heyerdahls ekspedition for tre år
siden blev venligt modtaget.

Julie har ret! Chilenerne har
gjort det klart, at ved den
mindste episode vil vores
udgravningstilladelse blive
inddraget, og vi må omgående
forlade stedet!

Jeg vil nu forklare,
hvordan vi skal
organisere os.
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Vores basislejr bliver anlagt ved
Vaihu på øens sydkyst

I første omgang koncentrerer vi
udgravningerne om moaierne Hanga
Poukura, Tarakiu og Hanga Te’e.

Men vores hovedmål er
udforskningen af den lille ø
Matu Nui og studiet af myten
om fuglemennesket!
... Nogle spørgsmål?

Hvor stor manøvrefrihed har vi?
Har vi noget mellemværende med
guvernør Curti?
Han vil informeres på forhånd om
vores bevægelser. Om nødvendigt vil
han forsyne os med eskorte.

To timer senere er Arturo Prat endelig ankommet
til målet og har kastet anker nogle kabellængder
fra Rapa Nuis nordkyst. Nattens mildhed og en
pragtfuld stjernehimmel opfordrer ikke til søvn,
og mange af passagererne og besætningen
opholder sig på dækkene …

Det er utåleligt med den slags
restriktioner! Vi er trods alt
ansvarlige forskere og...

Det nytter ikke at diskutere!
Betingelserne står ikke til forhandling,
og vi må bare leve med dem!

Du overdriver, Antonella!
Det er da naturligt, at de chilenske
myndigheder vil holde kontrol for
at undgå problemer.

Et pragtfuldt sted. Se,
hvor ren himlen er!
Denne ø er en lille stump jord midt i
Stillehavet! At menneskene nogen sinde
fandt den, er et mirakel.

Jeg har læst et sted, at
pascuanerne kalder den
Verdens Navle.
Vidste du det...?

Hvorfor standser vi mindre end en time fra
Hanga Roa?
På grund af de skjulte klippeskær
omkring øen. Det er bedre at vente
på dagslys for at navigere her!!
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