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Pis!

Jeg tror, 
batterierne 
er ved at 

være døde!

Vi kan ikke 
blive her.

Jeg må 
hen og se, 
hvad der 
foregår i 
landsbyen.

Jeg er 
altså 

sulten, 
Erwan!

Åh-åh!

Den himmel 
ser ikke så 
lovende ud.

Vent her. 
Det tager 
et øjeblik.

Jeg skal 
lige finde 

noget 
regntøj 
til os.

Sig mig 
engang… 
Du vokser 

jo så 
hurtigt…

Har du 
nogensinde 

kørt på 
cykel?

Kom med, så 
køber jeg 

noget til dig 
hos bageren.
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Vejret er 
godt nok 

underligt…

?!!

Hvad er det, 
der sker, 
Erwan?

Jeg var nødt 
til at bremse. 
Ellers var vi 

styrtet.

Hej, 

Erwan!

Giver du ikke 
lige en hånd 

med?

Vi kan ikke få 
hjælp af dem fra 
Karadec eller fra 
Plourins længere. 
De har rigeligt at 
lave hos sig selv.

Og mange 
af vejene er 

alligevel også 
spærrede!

Øhh… Jo, jeg 
kommer lige om 
lidt, hr. pastor.
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Nå, er det dig, 
Erwan? De er 

taget hen for at 
se til bedstemoren. 

Hvis hun da har 
klaret den…

Fru 
Legoff!?

Niks, 
jeg kører på 
batteri. Men 
det holder 

ikke så længe.

Fuck, det er 
langt ude! 
Har du set, 
hvad der 
sker?

Har du da 
elektricitet, 

Antoine?

Hvad så? 
Hvad siger de i

nyhederne?

Hey, det’ for 
vildt! Det er 

ligesom en film 
om verdens 
undergang!

Hey! 
Pigebarn! 

Hvem er du? 
Kommer du 

her og 
stjæler
fra os?

Tag det 
roligt, 

Antoine… Hun 
er med mig.

Må hun 
tage et par 
chokolade-

croissanter? Hun kan bare 
tage løs. Det 
er alligevel 

gammelt.

Nå, jeg må videre, 
inden batteriet dør 
helt ud. Jeg vil ikke 
gå glip af noget. Det 
er alt for svedigt

Det 
smager 
godt.
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Du bliver her, Blanche, 
er det forstået? 

Jeg skal hjælpe de 
andre…

Der er ingen 
grund til at gøre 

dig bemærket. 
Det bliver også 

regnvejr.

Tag den 
her på.

Hvor slemt 
står det til 

ovre hos dig?

Det er ikke til 
at fatte. Helt 
forfærdeligt! 

Vi har 
allerede 

fundet 12 døde.

Jeg 
mærkede 

ikke noget 
til det.

Hvad? Det kan da 
ikke passe! Du bor 
kun seks kilometer 
herfra. Du må da 

have mærket noget!

Vi var ikke derhjemme, 
hr. pastor. Vi var ude 
ved mester Cristos 

stenkreds, og derude 
skete der ikke noget.

Vi opdagede 
først alt det 
her bagefter. 

Da vi kom 
hjem.

”Vi”?! 
Hvem er 

”vi”?

Jeg var 
sammen 

med 
hende…
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…
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Hvad laver 
du der?

Mørke!!!

Sagde jeg ikke, 
du ikke måtte gå 
nogen steder?


