
Jeg mÅ have gÅet i flere timer... 
eller mÅske i flere dage.... Jeg kan ikke 

huske det! Mon tiden har den samme dimension 
her? Det her endeløse ørkenlandskab er til 

at blive sindssyg af! Jeg skal derhen... 
Men hvor er det? Koordinaterne var 
nogle vi antog, men hvis de ikke er 

nøjagtige, vil alt det her være 
til ingen verdens nytte...

ingen verdens nytte...?  
Åh Gud! jeg mÅ passe pÅ. Jeg mÅ  

bevare min mentale ligevægt, og få styr 
på min følelser! Jeg kan ikke 
ikke lade selvynk og træthed 

styre mine handlinger!

Jeg har stadig 
to piller tilbage... men 

jeg kan ikke mærke nogen 
afvisning lige nu... der er ingen 

antistoffer. Det betyder 
forhÅbentlig at medicinen 

virker...
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Er denne virtuelle dimension 
virkelig computeren CP1’s mentale 

forlængelse? Er min bevidsthed trængt 
ind i dens neuroner? Mon Druuna ogsÅ har 

forvildet sig ind i denne ørken? 
Nej, sikkert ikke? 

Doc har formentlig ret. Vores bevidsthed 
reagerer sikker helt forskelligt!

Ja!Denne dimension må være 
blevet generet af det telepatiske 

kraftforhold mellem min bevidsthed og 
computeren. Det er min nye dimension 

her! Men hvor kommer alt det 
støv fra...?

var det 
en eksplosion  

jeg lige sÅ? Hmmm... 
hva’ sker der?

Hva’ fa’en?
nu går det hele amok 

under mig!
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ÅH GUD!

argh Pis! 
De fik mig! Hvor i helvede 

kommer de uhyrer fra? Fandens!
Det mÅ være antistofferne!

SÅ mÅ jeg være fremme!

Jeg kan desværre ikke 
bruge mit vÅben. det bider ikke  

pÅ de skabninger! Den medicin jeg 
tog, har genereret et indre 
kraftfelt. Nu vil det vise 
sig om det virker! Uhyret 

kommer nærmere 
og nærmere...

dens Bevægelser 
bliver langsommere! Det  

ser ud til modgiften 
virker?
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Den er 
Åbenbart 
effektiv!

Utroligt!
Det er ved at gÅ i opløsning. 
Det samme sker med de andre. 

Der er ingenting der rører sig... 
Det er som tiden stÅr stille. 

Det ligner et vrag der er 
strandet midt ude 

i ørkenen...

Hmm... noget af monstrummet er lavet 
af metal. Er det en maskine? Der burde 

være noget organisk inde i den...
men jeg er ikke sikker...

Føj! Den voldsomme stank 
er ikke til at tage fejl af! 

noget er gået i forrÅdnelsen 
og det er gået stærkt! Jeg 

mÅ hellere komme væk 
 herfra!
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Jorden opsluger 
dem. Er ørkenen ved at 

tage dem tilbage?

Jeg ved ikke hvad de bestod 
af, men forrÅdnelsesprocessen 

foregik meget hurtigt. Hmm... MÅske 
kan jeg ikke kontrollere denne 

dimensions tidsfaser.

Jeg mÅ tænke 
over det mens jeg gÅr. 
Jeg kan ikke blive her. 
Jeg må forstÅ hvorfor 
denne ørken er her... 
og Har den en ende?

Hvorfor er jeg her? 
Fordi jeg var den eneste der 

havde tilstrækkelig telepatisk 
kapacitet til at indlade mig pÅ denne 
rejse i en anden mands bevidsthed. 
En mand? Nej! Nu er han et væsen, 
en enestÅende bevidsthed af ren 
energi... Det almægtige væsen, 

der styrer denne verden. 
Er han ligesom Gud?

Fuck! 
Jeg taler i vildelse... 
Hvad tænker jeg pÅ?  
Det er absurd! Jeg mÅ  
være træt. Jeg bliver  

nødt hvile mig...
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Det er også blevet 
mørkt... og Jeg mÅ se at 
komme til kræfter igen!

...ikke falde hen... 
men jeg er så træt... 

jeg roder alting sammen. 
jeg mÅ få styr på mine følelser 
og min frygt, ligesom jeg har 

lært. stopper jeg risikerer jeg 
at miste den selvkontrol, 

jeg altid har haft... 
siden hvornÅr?

Siden hvornÅr? 
siden Denne kvinde... Druuna…  

Åh Druuna, jeg er kommet 
for din skyld. Jeg har trukket 

dig ind i denne drøm, i dette absurde 
mareridt... Du var den bedst egnede 

til at nÅ ind til “bevidstheden”...  
Nu er der kun din vidunderlige 
krop tilbage! sensuel... kold... 
men du er der ikke mere! Hvor 

er du, min elskede? 
Du mÅ ikke dø...

du mÅ ikke dø!

Druuna... 
hvor er du...

hvor er du?

Åh...
aaah... uhmm... 

mmmh...
druuna...
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