
PROLOG
Kde konstatujeme,  

že pokrok nelze ničím zadržet. 

Kde poznáme  
několik postav  

předurčených ku slávě. 

Kde jistá nepostižitelná  
osoba naruší slavnostní událost.

A kde je prolita první krev.
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MiMořádná 
podívaná!

Ráááčte ihned 
vstoupit!

Kúúúpte si 
pRogRaM!

Jdu
pozdě!

Začali
už?

Vy ste
ten pan
Méliès?

Nebojte, voni 
na vás čekaj.

Sobota, 28. prosince 1895
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To je co, ten 
kinematografik?

KinematoGRAF !
To je první veřejný 
přestavení toho 

nejúžasnějšího, co  
kdy v Paříži uvidíte!

Sou to
hejbající
se fotky!

Dobrá.

Je to
kinemato-

GRAF!

A dělá to  
jeden frank.

Tady
máš...

Přesvědčím se, jestli 
ten kinematoskop 
nenarušuje dobré 

mravy...

Zase nějaký 
vynález...

Jo, ale ten obraz 
vypadá úplně 

skutečně!

Jako by se vám 
to odehrávalo 
před očima!

Vstupte! Nebudete 
zklamaný!

A samozřejmě že mu 
vymysleli jméno, co se 
nedá zapamatovat.
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poMóóóc ! 
poMozte

Mi!
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poďte seM. 
taM dole je 
policista!

TAK DáVeJTe 
PoZoR…

Cože? 
Co to…

  Ale
já…

PANe STRážNíKu, 
ZAChRAňTe Mě! 

ZAChRAňTe MoJe DíTě!

pRosíM vás 
snažně!

KliD
TAM! VyřiďTe Si To 

VeNKu, Ne?

Dobrá, tak o čem 
to mluvíte?

PRoSíM!
NeSMí NAJíT 
MoJe DíTě!

Počkejte 
tady, podívám 

se tam.

NeChoďTe 
TAM! ZAbiJe 

i VáS!

PoSlou-
CheJTe Mě!

ChRAňTe Mého 
SyNKA!

ChRAňTe ho!

SlibTe Mi 
To!!

SlibTe Mi, že Se o NěJ 
PoSTARáTe, DoKuD  

Se NeVRáTíM.

Je NePřeMožiTelNý... 
NeNí To čloVěK!

je to 
déMon!

Tak 
démon?

Dokud se... 
co?

Jděte, paninko, asi  
nejste ve své kůži.

ne!

chce nás 
zabít!

Dělá to dva 
franky...

ááá!

PSST!

Promiňte.
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hmm…

Tak dobře, 
ale...

Karlíčku, maminka  
tě miluje.  

Neopouštím tě.  
Vrátím se...

Je
pozdě!

Chraňte ho, 
pane Juve!

odkud 
znáte moje 

jméno?

ZMěňTe Mu 
ToTožNoST !

Zůstaň tu.

fňuk

Ani se nehni. 
Já ti maminku 

přivedu.

už Je 
TADy!

MAMiNKo!

MAMiNKo !

PRÁSK
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MAMiNKo

ZATýKáM 
Vááá…

stůjte!
  jMéneM
  záKona!
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Myslím, že z toho bude 
lepší článek, než jsem 

čekal!

Pssss!
Ještě ho na  

nás upozorníte!

Ale… kdo 
vlastně jste?

Jak říkal, že  
se jmenuje?

Jsem 
Fantomas.

Fa-
fantomas, 

myslím.
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* KINEMATOGRAF / INDICKÝ SALÓN



POPRAVIŠTĚ
Kde se staneme svědky
nemilé záměny v osobě.

Kde se vytratí
záhadný úsměv.

Kde sebevrah
projeví paličatost.

Kde se chystá
pomsta.



už je 
čas…

Zítra v pět hodin ráno Anatole Deibler, kat ve službách republiky, před věznicí Santé  
 zkrátí Fantomase o hlavu.

Jediným pohybem uvolní čepel dobrého doktora Guillotina, zatíženou olovem, 
a nejnebezpečnější zločinec všech dob přijde o život.

Preseknou ho na dva kusy jako pitomou rybu.

A to si někteří lidé mysleli, že je nesmrtelný!
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Poznáváte tento 
předmět?

Jste 
v pořádku, 

paní ?

Víte to
jistě?

      To je můj 
opékací  
rožeň.

zřízenec! židli 
pRo svědKyni!

Kdy jste 
ho viděla 
naposledy?

Právě jsem pro lorda 
a lady belthamovic 
nadívala perličku.

Ale v kuchyni 
přece byl doktor 

Desmortiers.

Ten den, 
kdy můj pán 

umřel…

Rožeň jsem dala na stůl, 
ale když jsem se pro něj 

vrátila, byl fuč.

Ano, je ohnutej,  
protože jsme ho jednou 
použili k posunutí pece 

o kus dál…

eee…

Každý si vzpomene na proces, na tu podívanou 
k nesnesení, při níž se Fantomas hájil sám.
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Doktor Desmortiers tehdy  
byl notářem manželů  

belthamových už dva roky, že? Nojo.

upřesním 
soudu…

…že pan doktor 
Desmortiers je 
od toho dne 
nezvěstný.

A že tento rožeň, dámy 
porotkyně a pánové porotci, 

rožeň nesoucí otisky 
obviněného…

…byl nalezen vetknutý 
v lebce nebožtíka 
lorda belthama.

Poznáváte na lavici 
obžalovaných doktora 

Desmortierse?

ale Každej  
přece ví, že 

FantoMas FuRt  
Mění podobu! 

uRčitě  
to je on!

Paní…

eee…

Ne.

Pro… 
prosím?

Paní 
Flanquetová?
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Má ten 
jeho zlej 
kukuč!

A smrdí 
krví jako 

on!

Děkuji, paní 
Flanquetová.

Já otázky 
mám.

Nemám další 
otázky, pane 

předsedo.

Rád bych si údajnou 
vražednou zbraň 

prohlédl.

Jsme jedno 
ucho.

Jak 
prosím?

Zřízenec.

Podejte mu  
ten rožeň.

Jsem svým vlastním obhájcem. 
Mám právo na přístup 

k důkazním materiálům.

Pane 
předsedo…
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Paní 
Flanquetová…

Ne.

Přeci do 
masa.

Do čeho 
obvykle 

zabodáváte 
tento rožeň?

Dobře se na ten 
rožeň podívejte, 

paní Flanquetová.

A vraťte 
rožeň 

zřízenci!

Myslíte si, že by 
s takovým ztupeným 
nástrojem šlo prorazit 

lebku?

odpovězte na otázku! 
Dokázal by pouhý člověk 

něco podobného?

obviněný, položte 
ten Rožeň!

Já nevím!

odpovězte Mi !

odložte  
tu zbRaň!

Jenže vy nejste 
obyčejnej 

člověk.

…já…
nevíM.

 vy jste 
ďábel!

Vy jste…

Prosím, nemiřte tím rožněm 
na svědkyni, i tak je vaše 

demonstrace srozumitelná.

Nikdy do 
kostí ani do 
chrupavky?

OdpOvězte!
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