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Vandet er 
friskt… Rent… 
Dejligt… Det er 
skønt at ligge 

i solen… Sandet 
er varmt.

H HH HHH

Jeg har det 
dejligt… Jeg 

er lykkelig… Jeg 
har aldrig haft det så 
godt. Jeg forstår det 

ikke… Men jeg vil  
ikke tænke over  

det lige nu.

Jeg kan 
tænke over 
det senere! Druuna…
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Jeg  
er her,  
Druuna!

Men…jeg kender  
dig…Det er, som om…
som om jeg har mødt 

dig før… Men jeg 
husker ikke hvor. 
Kender jeg dig?

Ja, Druuna…  
Men sig mig:  
Hvordan har  

du det?

    Lige nu har jeg det 
dejligt…Jeg ved ikke hvorfor.  
 Langt nede i min bevidsthed   
 har jeg en erindring om 
 noget rædsomt…
      et mareridt.

Glem det!  
Jeg er hos  

dig nu, og ingen 
kan gøre dig  

fortræd!

Alting virker så  
sært…Denne følelse af 
velvære…og varmen.  
Dine ord…De virker  

oprigtige. Hvad  
vil du?

Lige nu vil  
jeg kysse dig, 

Druuna. For du er 
så smuk, og jeg 

elsker dig! Jeg har 
elsket dig, siden 
jeg så rædslen 
og sorgen i dine 

øjne…

Så hvad?  
Jeg forstår 

ikke…  
Hvornår?Jeg…

mhh…

ÅH!
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Elsk også mig. 
Afvis mig ikke. Det 

betyder meget 
for mig.

Du vil elske? 
Godt, men gør  

det blidt…

Jeg beder 
dig…gør mig 

ikke fortræd. Det 
er længe siden, jeg 

har elsket med nogen, 
der ikke gjorde mig  

fortræd…Åh… 
Alt her er så 

dejligt…

DU 
er dejlig 
Druuna! 

Ja, sådan… 
Det er himmelsk… 
åh, Ja! Mmmhhh

Du er min…  
Ikke Druuna?  

Min?

Jo... Joo...
AhhhH
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Min… Min…  
Ah! Ah!

åh...
åh...

åh...

HH H H HHH

Tidevandet  
stiger,  

Druuna…

Ja… 
Det er smukt.  
Kom… Lad os  
elske igen!

Nej…
Vent…
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Der er ikke  
tid. Vi må væk 

herfra.

Væk? Her er rart… 
Hvorfor skal  

vi væk? Lad mig  
blive hos dig!

Jeg vil altid  
være hos dig. Jeg  

vil hjælpe dig, men det  
er dig, der må løse  

problemet. Det er den  
eneste udvej!

Ja… Ja… 
Det er sandt. 

Jeg skal gøre et 
eller andet, men…
Jeg kan ikke huske 
hvad, kun at det 

er noget, der gør 
mig bange…

Druuna, vent…
Bliv stående sådan 

dér… Bare et 
øjeblik…

Åh… Åh… 
Hvor solen  
dog varmer 

dejligt! Hvor  
er jeg? I  
Paradis?

Ja, sådan.  
Hvor er du smuk!  

Lad mig beundre din 
krop en sidste  

gang…

Sådan?
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