I Maracaibo i Venezuela, et sted, hvor der i dag ligger et
moderne supermarked, lå der dengang en forretning fuld
af mærkelige, nærmest foruroligende ting…
Du ville tale med mig,
Levi Colombia?

Kom ind,
Steiner

Hvad har du fundet denne
gang?

Du er jo en autoritet på området.
Hvad mener du om den her
statuette?

Stedet var helt ukendt, indtil den dag
hvor… Det her er den engelske
opdagelsesrejsende Eliah Corbetts
dagbog, han søgte som bekendt efter
det sagnomspundne Eldorado og
rejste ad samme rute som den
spanske conquistador,
Orellana der fulgte
Maraonon-flodens løb
ned til Amazonas…

Det er et mesterværk, en lille
perle fra Tlatico-civilisationen!
Men det vidste du jo godt i
forvejen, så hvad er det,
du vil vide?

Sagen er, at statuetten
kommer fra Amazonas,
mellem Colombia og
Ecuador, og der er
ingen byer i området.

Hør her: ”15. december 1910. Heden er ulidelig. Pierre La Reine er som altid i højt
humør, han synger og ler hele tiden. Vores førere kommer næppe tilbage.
De blev skrækslagne ved synet af det
cylindriske tårn midt inde i junglen.
Men jeg kan næppe bebrejde dem
den følelse, der bestemt ikke er
fremmed for mig selv: rædsel.”

”Rædsel... ja! Jeg har aldrig set et cylindrisk
bygningsværk som dette i Latinamerika. Kun i
Mesopotamien har jeg set noget lignende. Det er
ejendommeligt at støde på det her i Amazonas.”

Derefter springer han direkte fra 15. til 25. eller 26.
december. ”
…først i dag kan jeg endelig skrive.
jeg er i tvivl om datoen…
Indianerne har slået Pierre
La Reine ihjel, han gjorde
nar ad dem lige til
det sidste…”
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…jeg burde gøre ligesom ham,
men det kan jeg ikke, La Reine
var et utroligt menneske:
Hans styrke, hans humør
dækkede over noget skrøbeligt,
smertefuldt. Lige til det
sidste spiste han af disse
magiske svampe, som han
kaldte dem, og som
han havde fået af
en medicinmand
fra Belem…”

”…teonanacatl, gudernes spise, som
giver styrke og giver en indsigt i
fortiden. Måske så han ikke, hvad
der var under opsejling. Og nu er
det op til mig. Hvis nogen finder
denne dagbog, beder jeg til at de
vil give den til min familie. Jeg selv
har næste opgivet håbet:
Jeg håber bare, at
Eldorado findes,
en dagsmarch
fra denne
landsby.”

Fordi regeringen ville sende nogle soldater
ud, som så ville slå indianerne ihjel…
Desuden er Corbett og La Reine døde…
Jeg fik dagbogen af en mestiz sammen
med nogle af de to staklers ejendele…
de magiske svampe fik han af en
jivaro-indianer, som kunne
bekræfte, at de to
opdagelsesrejsende
var døde…

Det var hans sidste ord.
Han taler om Eldorado, og
statuetten her stammer fra
samme område, hvor det
cylindriske tårn blev fundet…
Hvis jeg var ung, ville jeg
selv tage ud og lede efter
den gådefulde by.
Hvor har du dagbogen fra,
og hvorfor er du ikke gået
til myndighederne
med den?

Gad vide om de virkelig giver
en indsigt i fortiden…

Hvad mener du?
Jeg har fået
en idé…

Magiske
svampe…?

Jeg forstår
ikke…

For en måned siden blev han
lettere såret i hovedet af et
geværskud*, og siden har han
lidt af et næsten fuldkomment
hukommelsestab…

Måske er det vanvittigt… Men hvis
du tillader, vil jeg gerne prøve dem
af på min ven, som du jo kender!

Han er allerede blevet tilset af flere læger,
men de kunne ikke hjælpe ham. Så
kan vi ligeså godt prøve med magi.
Jeg har set medicinmænd helbrede
folk, der var erklæret uhelbredelige.
Der har vi Corto Maltese, manden
som måske kan løse dit problem,
Levi Colombia… For det er vel
derfor, du kom til mig!

*se I Piraternes fodspor - På grund af en måge
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Goddag, Corto Maltese! Vi har
fået besøg af Levi Colombia…

Din ven har sikkert nogle sjove
julelege i baghånden.
Goddag, Corto
Maltese. Efter
sarkasmen at dømme
er De ved at blive
fuldkommen rask…
Sig mig, skal jeg
blive stående?

Hvor
underholdende!

Steiner… Eller hvad det nu er,
du hedder… Jeg forstår ikke,
hvad i vil mig…
Men jeg skal nok
prøve at opføre mig
pænt, og bagefter kan
I ellers rende mig!
Jeg har en dræbende
hovedpine, og jeg
orker ikke at høre
jeres snak… Prøv
nu at forstå…
Jeg er træt!

Godt…
Jeg…

En politisk fange, som flygtede fra Guyana… Der var
udlovet en stor dusør på ham… Men indianerne myrdede
både ham og
professor
Corbett…

Men lad mig gætte, Når vi har fundet byen,
kommer regeringen med en hel masse
papirer og det eneste, vi
får ud af det, er æren.
Men en udspekuleret rad
som Dem har vel taget
sine forholdsregler.
Tager jeg fejl?

Åh, undskyld… Sid ned, Levi Colombia…
Og vær nu ikke så aggressiv,
Corto! Vores ven har brug for
hjælp, og jeg har lovet at
hjælpe ham… Behøver du være
så afvisende?

Lad mig tale med ham, Levi… Hør her, Corto:
To opdagelsesrejsende, Eliah Corbett og
Pierre La Reine, tog ud på en rejse, som
de ikke vendte tilbage
fra, ruinerne af en
inkaby eller noget
endnu ældre i Amazonas
et sted i Ecuador eller
Brasilien. Levi Colombia
Pierre La
vil gerne finansiere en
Reine?
’ekspedition’, som vi to
skal gennemføre for
at finde ud af, om
historien har
noget på sig!

Men jeg vil gerne vide, om
byen findes: Det ville være
en epokegørende opdagelse!
Jeg betaler 20.000 dollar,
hvis I siger ja… og
På betingelse af,
at det bliver
mellem os…

De er ikke
rigtig klog, Levi…
Hvis vi finder
byen, deler vi
alle indtægter
ligeligt!

Udmærket, Corto… vI deler lige over…
og hvis vi finder byen modregnes forskuddet.
I får 10.000
dollars nu.
så kan i selv
lægge ud for
resten For vi
er vel også
fælles om
Det er en fornøjelse
risikoen,
at tale med Dem, Levi
ikke?
Colombia!
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Så ses vi i morgen… Jeg kommer med
billetterne til ’Marañon’, flodbåden fra
Rio Bamba til Manaus…
Så er det op til jer,
om I vil gå i land
før I kommer
til Iquitos…

Måske gør du klogt
i at blive her hos
mig i Maracaibo
og tage den
med ro.

Her er
for varmt…
På gensyn,
Levi Colombia!

Han behandlede dig som et gammelt
fjols… Men det kan blive en risikabel
tur… Også for dig, Steiner…

Hvorfor det…? Du passer
vel på mig,
ikke? Mmm,
hvor det
dufter…

Hvad er der i
gryderne?

Det er en
overraskelse…
Din ven Levi Colombia… Han har vist en
skrue løs… Alle har åbenbart fået
Eldorado på hjernen: Orellana, Raleigh,
Nuñez, Corbett, Levi Colombia, din onkel,
og min bedstemor,
nu bliver vi også
indblandet… Hvor
har du mødt ham?

Jeg lod katten smage
på det. Der
skete ikke
noget.

Hvem… Levi Colombia…? I Paris for mange år siden…
Men lad nu det ligge… Her er
en dejlig
svamperisotto!
Svamperisotto? Nu er
svampene vel ikke giftige?

Det smager herligt…
Du kan rolig spise det,
hvad venter du på?

Vi har ikke
nogen kat.
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Hvorfor
haster
det
sådan?

Jo, det smager dejligt! Det er
ellers ikke let at finde gode
spisesvampe her i
Maracaibo…
Herligt!
Haster…?
Æh, ikke spor…
Jeg troede, det
ville smage dig,
men du bryder
dig måske ikke
om det…?

Det er
nogle specielle
svampe…
Mexicanske…

Jeg kan ikke lide, når du stirrer sådan på
mig… Og det flyder lidt ud for mit blik…
Jeg kan dårligt se…
Jeg bliver pludselig
så søvnig…!

Jeg må i seng…
I morgen
forbereder vi
vores rejse…
Godnat, Corto
Maltese!

sov godt

Nogle dage senere.
Flodbåden ’Marañon’ er på
vej ned ad Rio Pastanza
i Ecuador…
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Du, Steiner… Jeg har læst hele munken Carvajals
beretning om Orellanas rejse… Der står, at han
var blind på det ene øje, og at han måtte tage
kampen op med en stamme af kvindelige krigere…
Men ikke et ord om
Eldorado…

Vi skal finde det, de
andre ikke kunne finde…
Eldorado… Sydamerikas
sagnomspundne by…

Er det ikke
det, der er
formålet med
vores tur…?

og Du glemmer den
cylindriske bygning i junglen…
selv hvis vi ikke finder noget,
bliver det en fantastisk
oplevelse…

Pierre La Reine?
Navnet virker
bekendt…

Det er muligt… Hvis De
har været i Cayenne, har
De måske hørt nogen
nævne mit navn… Men det
er så længe siden…

...Men jeg havde ikke
forestillet mig, at jeg
skulle møde Dem her
i Amazonas På jagt
efter den skjulte by…

Pierre La
Reine…?

Undskyld,
jeg ryster!
Jeg har en
smule feber,
Malaria…
Det går
snart
over.
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De har helt ret… Man skal
ikke snyde sig selv for
en oplevelse… Selv
om den er farlig…
Men jeg må vist
hellere præsentere
mig selv. Mit navn
er Pierre
La Reine.

Og De er Corto Maltese…
Jeg har tit
hørt Deres
navn…

Gør os selskab,
De kan måske
fortælle os
noget om den
skjulte by…

