Brødre og søstre,
Halleluja! Der er kun to timer
til årets mediebegivenhed,
The holy Mission!

Et storslået
maratonprogram på
over 18 timer som
en hyldest til
pavinde Ludoviques
succes...

...med dans,
musik,
bønnemøder
og celebre
gæster samt
naturligvis
heltene fra
den vellykkede
mission,
Roy og Jahu!
Halleluja!

Som I fik at vide i går,
er de modige missionærer
netop hjemvendt fra
planeten Aqua...

Men vores helte, drevet frem
af deres faste tro og vejledt
af pavinde Ludoviques
stråleglans...

...Det vanhellige
centrum for en
kætterkult, der truede
med at forurene
hele universet...

...har nu uddrevet det
onde og forjaget
alle de kætterske
skabninger og
dermed bevist
pavinde Ludoviques
hellige overhøjhed!
Halleluja!

Hendes hellighed
vil beære os med en
personlig fremtræden
under udsendelsen for
at hylde de strålende
korsriddere og samtidig
give et eksklusivt interview...

Hvad
siger du,
lille Dimitri?
Vil vore
gæster snart
ankomme?
Jamen så må
vi forberede
modtagelsen!

Og I, mine brødre
på planeten Papathea,
indstil jer på et
kanonshow hostet
af jeres egen Frida
Decibel! Halleluja!
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Den var lige
i øjet!

Apropos
de inviterede, vil nogen
så lige oplyse mig om,
hvor de er, siden jeg
nu har annonceret
deres komme!?

Du var
rigtig god,
lille ven!
Nå, Alice,
hvor er
de så?

Tja, dværgene
fra Kebo
er allerede
kommet med
pornostjernen,
bisperne
og mutanttvillingerne...

...jeg
ved
Det
ikke!

Alice, du er en sød pige,
men ikke noget værd som
assistent! Du er fyret...
og du, dig med brillerne,
skal være min nye
assistent!

Jeg?
Men... helt
ærligt...

Men hvad med DEM,
æresgæsterne,
megastjernerne,
hvor er De?!

øh ja, de er vist
på trapperne.
eller måske...
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Som du ved, er det ikke
let at styre et studie som
Gatamaigre, også selv om
jeg klarer det meste,
som jeg gjorde det
med casinoet Pussycat...
Kom så med de
dværge, i det
mindste!

Det var mig...
indtil De udnævnte
mig til assistent...

Hvor er
frisøren?

Godt! Jeg vidste, du
kunne klare det! Du
genindtræder som
assistent!

Jeg har fundet de
inviterede stjerner!
De ankommer i hal
nummer 16...

Godt! Med denne paryk kan
jeg modtage dem! Bravo,
du kære, du er
frisør igen!

tak...

Tak, madame!
Det er tredje
gang i denne
uge...

Halleluja!
Velkommen, I rummets
fremstormende
riddere!

Det er
dog intet mod
min handelsvirksomhed i
Venus’ bælte...

hellige
jomfru!

Urgh!
Hent straks
sminkørerne
og skrædderne! Her
er en masse,
der skal
fikses op!

Jeg håber,
det kan
klares på
to timer...
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Det skal
være nok!
Velkommen,
Roy og Jahu,
I troens
vogtere og
lysets
riddere!

Jeg mangler
nogle ord
om dig...
men jeg kan
prøve...

...og udryddere
af grumme,
intergalaktiske
slyngler! Spar
endelig ikke på
tillægsordene!

Jeg vil ikke blive
ved med at stå
model til den
slags!

Jamen så
sig det,
hvis du
stadig vil
slås!

Tal for
dig selv!

Det
samme
her...

Spar på energien!
Der er milliarder
af TV-tittere!
Følg nu med Alice,
så I kan blive
sminket...

Hmm... Undertrykte følelser og
skjulte spændinger... Godt, godt...
Det bliver meget interessant...

Ja, det skal
nok hjælpe
med et tykt
lag sminke!

Fordi jeg er
blevet ført
bag lyset!
Er det kræ
stadig
i live?

Ja, jeg har
åbenbart evner,
som du ikke
har lagt
mærke til...

Hvorfor er du
så ubehagelig,
Roy...

Jeg er da også
revnende ligeglad!

Åh, jeg må altså
passe på med,
hvad jeg siger!

Jeg bryder mig
heller ikke om at se
ham sådan... Men han er
så godtroende... Hans
kynisme udtrykker blot
hans skuffelse...

Jeg har ødelagt
en planet... og
mit venskab til Roy...
Jeg har mest lyst til
at forlade hele det
her cirkus oven på
den affære...
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Er der nogen
forskel?

Det er livet, kære ven...
Venner den ene dag, fjender
den næste! Sådan er det
også i showbiz...
Jo, jeg kender
til den slags!

Jeg er også ved at
være led ved det hele!
Jeg ved ikke, hvor
mange gange jeg har
måttet skifte tøj!

Jeg troede, det var
det virkelige liv?

Du er i
gode hænder
her på Gatamaigre!
Også du vil kunne
bidrage til at pudse
pavindens glorie!
Halleluja!

Jeg
interesserer
mig hverken
for politik
eller religion...

Hvem gør det?
Men det er hende,
der betaler for
hele det her
halløj!

Ja, det har jeg
også hørt før!

Umuligt! Jeg er
galaksens bedste
tilrettelægger!

Fint!
Så kan du
også finde et
hul til vores
nye gæst...

Hov! Jeg har
ikke besluttet
mig endnu!

Det betyder ikke noget,
når bare hun har!
Sådan behandler
hun alle!

Det er ikke
retfærdigt!
Det er
magtmisbrug!
En skændsel!

Jeg skal
også få
det hele
til at
passe!

Det er
da så
lidt...

Velkommen!

Cleopatra!! Hvor er du?
Fjæler du den igen et sted?

Akkurat!
Og så er
hun tilmed
min mor!
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Jeg er
stået
af...

Du må holde
op med de
manerer...
Og ryger du
nu igen?!

Jeg kvæler
dig næste
gang!

Nå, djøs,
piger...
Vi ses...

Nu kommer
du altså her!

Det er da
vidunderligt!

Ja, sammenlignet med
livet på Papathea! Vi er
alle flygtet derfra!

Det sted her
er jo et
galehus!

Men som
dukke kender
du jo ikke til
den slags...

Flygtet?

Frida giver
asyl til
alle på sin
rumstation...
Strigle?

Sådan en
strigle...

Mange lider under
pavinde Ludoviques regime,
specielt kvinder! Og dem,
der ikke falder til patten,
bliver forfulgt!

Ja, under
foregivende
af, at det er
nødvendigt
personale til
afvikling af
de flotte
udstyrsprogrammer
til ære for
Ludovique!

Hun bruger pengene
fra pavinden til
at hjælpe dem,
der flygter fra
hende! Det er
genialt!

Det vidste
jeg ikke!

Tro mig, det er det
bedste sted, der findes...
Særligt i disse
tragiske tider!

Hvorfor
tragiske?
Hvad er
der sket?

Men kæreste dog!
Hvor har du været?
Ser du slet ikke TV?
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