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Wuåw! Det er 
for vildt! Hvad 

er det for 
noget?

Mester Cristo 
havde nævnt 
det, men det 
her overgår 

fantasien.

Skal det dér 
forestille 

jeres 
ophøjede 
væsen?

Ja, han er 
godt nok 

kæmpestor…

husk på, at 
størrelsesforholdet 

har ændret sig voldsomt, 
Pauline. han er ikke 

kæmpestor – det er os, 
der er blevet bittesmå.

Okay, da. Hvad 
gør vi så nu? 

Tja, nu går 
vi hen og 
udfører 
vores…

…vores 
ritual.

Og for at udføre 
dette ritual skal 
vi nu begive os ind 
i den døde kæmpes 
hjerneskal, Erwan.

Du skal 
blive her!
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Hvad? 
Skal jeg 
blive her?

Ja, Pauline.

Jeg beklager,  
men du kan desværre 

ikke være med til 
denne ceremoni.

Jeg har 
forstået!!! 
Du er over-
bringeren!

Men hvis du tror, 
jeg har tænkt mig  
at vente her, mens  

du skal ”brain-
storme” med dine 
rasta-veninder, så  
må du tro om igen. 

Det er ikke 
desto mindre 
præcis sådan, 
det kommer 

til at foregå, 
Pauline.

Jeg… 
Urgl…!

hmph...!

Bbb…

Bwaah

Det er da 
mærkeligt,  
du kaster  
sådan op…
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Ja, det er 
det.

Hun har vel ikke 
spist noget 
forkert?

Pauline, har 
du spist 

nogle vilde 
bær eller…

… eller 
hvad ved 

jeg?

Nej.
Jeg begyndte 
at få kvalme 

efter det sidste 
afkog…

Ingen af os andre 
er blevet dårlige. 

Måske 
er det 

rejsens 
strabad-

ser?

Ja, Pauline. 
Det har de 
sikkert ret 

i.

Det, vi oplever 
her, er ikke 
almindeligt.

Indrøm det!

Mmh... 
mMh...

Okay. Jeg 
venter på 
jer her.



8

Er der 
noget galt, 

Erwan?

Jeg 
tænker på 
Pauline.

Det skal du 
ikke, Erwan! 

Vores mission 
er det eneste, 
der tæller nu.

Ved I, 
hvor han 
stammer 

fra?

Hvad er hans 
oprindelse?

Han har ligget 
der siden 

tidernes morgen. 
Men hvem ved, om 
historien om ham 
er virkelig eller 

blot et sagn?
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Historien har 
det med at blive 
fordrejet med 

tiden…

Lad os gå ud 
fra, at den 
er sand.

Kan du 
fortælle 
noget om 

den?

Den døde 
kæmpe siges 
at være fra 
din verden.

Det vides 
ikke, 

hvordan 
han kom.

Det var en 
meget gammel 
og uendelig 

vis mand.

Vore forfædre 
levede i kaos, 
til han kom.

Hans 
tilstedeværelse 
fik skabt fred 
mellem de fire 

klaner.

Magtbegær er altid 
en forhindring for 

harmoni.

Sådan en mand 
kunne min 

verden godt 
have brug for 

i dag.

Hos os er 
stabiliteten 
skrøbelig.

Den skal 
reaktiveres for 

hver generation. Din 
tilstedeværelse er 
uundværlig, da vore 
to verdener er tæt 

forbundne.

Ja, men 
hvad med…

Ikke nu, 
Erwan. Vi er 

fremme.
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