
Spørg mig 
ikke, hvordan 
det virker…

Jeg fik det 
også lidt skidt 
første gang…

Jamen…
Hvor blev 

de af?

Vi var fanget 
i lejligheden, 

og så…

Hvad 
fanden 
skete 
der, 

Pauline?!

Det var det her, 
vi kom i øjnene…
Biernes tårer. Mener du, 

at det er 
dét, der…

… der har bragt 
os herover i din…
anden verden??

Ja, det er 
jeg ret 

sikker på.

Er vi så i 
sikkerhed?

Jeg vil nærmere sige, 
at vi slap ud af en 
slem knibe i Saint-
Brieuc, men at…

Wauw!
Hvor er det flot…
Det er jo nærmest 

som i en film…
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Ja, Gaëlle, 
men kom 

lige tilbage 
til virke-
lighedens 
verden!

Nu er der 
lige en del 
ting, man 

skal huske 
på her.

Ét: Vi må for alt 
i verden ikke 

komme væk fra 
hinanden.

Hvis vi går væk herfra, 
skal vi tilbage nøjagtig 

hertil for at vende 
tilbage til lejligheden, 
når tårerne holder op 

med at virke.
Hvad?! Vi 

skal vel ikke 
bare blive 

stående her og 
blomstre?!

Jo, det skal vi! 
Men det er ikke det 
eneste… Det er ret 
usandsynligt, at vi 
fik nøjagtig samme 

mængde.

Det afhænger 
af ens dosis, 
hvor længe 
man bliver 

her.

Hvad?!

Mener du så, at 
vi måske ikke 

vender tilbage 
på samme tid?!

Måske. Jeg 
ved ikke 

meget mere, 
end du gør…

Jeg går bare ud 
fra det, jeg har 
set tidligere… 

Det er garanteret 
forskelligt.

Jamen 
for 

fanden…

Det vil 
jo sige, 

at…

… at jeg måske lige 
pludselig er helt 

alene her?!

Eller dér! 
Det er ikke 
til at vide.

Men hvad der
end sker, så må den 
af os, der kommer 

først, vente på
den anden.
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Tror du selv på, 
at de møgsvin 
derovre lader 

mig vente på dig?

Slap af. 
De er der 
ikke mere.

Hvordan 
ved du 
det?!

Fordi… nå ja, for 
resten, på den 

anden side er der 
gået flere timer, 

siden vi forsvandt.

Tiden går meget 
langsommere 

her end 
derovre.

Så længe 
tror jeg 

ikke, de gider 
vente på os, 

gør du?

Det er jo
løgn! Det siger 
du bare for at 
jeg skal falde 

ned!

Jamen jeg aner 
altså ikke, hvordan 

det virker, men 
sådan er det!

Jeg har været i
den her verden to 

gange før, Gaëlle… 
første gang…

Vent!
ti stille! Hør lige!

Lort. Du 
har ret.

Det er stemmer, 
man kan høre. 
Der er nogen 

dernede.

Kom!
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Hey!!!!

Heeey!!!
Pauline… Er du… 
Er du sikker på, 

det er en god idé?

… Pauline?!

Præstinderne?! 
Det… det for-
står jeg ikke…

Erwan 
sagde, at I 
var døde!
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Ja, sådan så 
det vel ud.

Men hvad 
laver 

du her, 
Pauline?

Og hvem 
er hun?

Det er 
Gaëlle.

Hun er 
en ven.

Hvor er Erwan? 
Vi har brug for 
ham her og nu!

Ja, vi har 
også ledt 

efter ham… 
længe!

Så han er 
altså her?

Det tror jeg ikke. 
Han blev i vores 

verden… Det er det 
rene kaos derovre.

Det må man 
sige. Det er 
sgu helt ad 
helvede til!

Det ved 
vi!

Vi ved også, at du 
har fået et barn 

med Macare.

Ja… Hun er 
sammen med 

Erwan…

Så er 
han i 
fare!

i fare? 
hvordan?

Det er din
datter, der 
kaster din 
verden ud i 

kaos.

Hvad?! Påstår 
I, at det er 

hende, der er 
skyld i alle de 
katastrofer?

Sludder! 
Det giver 

ingen 
mening!

Det er hendes 
rolle. Det 

er en del af 
Macares plan.
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