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A navíc při
chůzi...

Pořád ten sen! Znova
a znova ten samý sen…

Hulku, pospěš si!

Uf!
Pořád se mi něco
zdá, protože mě
chůze uspává...

To bude tím,
že pořád
jen jdeme.

Jsem zmrzlý
jako preclík.
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Přestaň remcat!
Taková zima zas není.

Pořád se jimi
dotýkám ledu, i když
na to vlastně vůbec
nejsem stavěný
Uvědom si, že
na rozdíl od
tebe nemám na
prackách palčáky.

Tak co?

Nic.

Našel jsi něco?

Říkal jsem ti to...Vůbec
nic. Ani stopa. Já těm
tvým mapám nevěřím.

Ani žádné
zbloudilé
zvířátko, které
bychom zakousli.
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Vážně je to divné.
Jdeme už čtvrtý týden,
a nikde ani stopa.

Gregor bude mít s těmi
mapami pravdu - spolehlivé
nejsou.

Na mapy se vykašli! Ti, co
je dávali dohromady,
sem v životě nepáchli.

F...
fúúú.

Fúú

Zatím jsme se řídili tvými radami,
ale teď pochybuji, jestli je
vůbec máme brát vážně.

Víš to stejně dobře
jako já... stovky let
sem nikdo nevkročil.

Pověz mi...

Víš,
Gregore...

Prosil jsem tě, abys
to schoval... Proč to
pořád vystrkuješ?
...starouši...

A proč ne? Fascinují mě ta
propletená písmena „O”
a „M”,...„přímo na cíl” – není
to vzrušující záhada?*

Jednou ta propletená
písmena rozluštíme, ale
jenom v případě, že se
vyvarujeme krádeží.

Promiň Gregore, bylo jich
tam víc. Myslel jsem, že zas
tak důležité nejsou...

...a pak - prostě
se mi líbil...

Hej!
Reynalde?

Když to nosíš na
klopě, aby to
všichni viděli,
snižuješ hodnotu
té věci.

Nálezy by se měly pečlivě uschovat,
zvlášť když jich máme tak málo.
Jsou to předměty vědeckého
zkoumání, žádné ozdoby!

(*OM: slavný fotbalový klub Olympique de Marseille)
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Zrovna jsme si dali koláč,
krásně teplý, a klobásku
– úplná hostina. Určitě
by ti to chutnalo.

Každopádně zkus ode dneška
dodržovat mé příkazy. Pak se
na tebe nikdo zlobit nebude...

Reynalde, tobě
takhle není zima
na břicho?

Cože?

Ne!

To snad není pravda!
Zbylo vůbec něco?

Hulku?

Ano, paní?

Ach, paní, to nemuselo
být. Jste tak laskavá.

Pojď sem!

Ajaj! Koukejte na
to panděro. Že se
nestydíš, Hulku!

Nikdy jsi neuměl
oddělovat
pozemskou a
duchovní potravu,
a proto máš tak
zkaženou povahu

Šchrt... to se ti to
teoretizuje s plným
žaludkem... Šchruš.

Já
neteoretizuju,
já konstatuju.

Konstatujeme to
sborem. Neber
to osobně, drahý
Hulku, ale jsi
skrznaskrz zkažený.

Je to tak.

Skrunč
sblfšrk
kchrškr

Jděte se vycpat!
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A co sis myslel? Že tě po návratu
z mise necháme umřít hladem?

Vyrážíme!

Nemyslel jsem si nic, paní,
jsem prostě rád, že jsem
se dostal k jídlu.

Žádné loudání!

Čeká nás mrazivá noc.
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Ufff... týdny a týdny
pořád do kopce... už mám
natržené přitahovače. Tebe
nebolí hlezna?

Buď zticha.

Mám hlad.
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Mám hlad.

Pff.

Tady je to dobré...
budeme mezitím
v závětří.

Já už necítím
prsty.
Ufff.

Tudy.

Hej,
Julietto,
počkej!

Snažte se držet
pohromadě.

Hulku?

Hulku, stůj!
Zůstaneme
tady.

Zatracený marast, každé
ráno je to stejné!

Húúoúú! Húúú!

Francisi? Joshuo?
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Co?

Hééééj!

Kde jste?

Paní...

I já.

...

Hulku! Ty nejsi
s ostatními?

Tvůj čich se nám
bude hodit.

Hulku, pak nám nezbývá než se
v téhle mizérii obrnit trpělivostí...
Co jiného můžeme dělat?

S čichem to bude horší – vítr mi
ho naprosto zničil. Navíc trpím
chronickou rýmou.

Ne... ztratil jsem
se. Mám radost,
že vás zase vidím.

Co
to?

To nevím,.
Samozřejmě že je.

Není vám zima?

Mně taky...

...Paní, dovolte, abych
vám svým tělem posloužil
jako štít proti bouři.
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Hulku?

Uááá!

Skoro jako by
se najednou
oteplilo.

Cítíš to,
Hulku?

Brrrr

??

No
tohle!

Brrrr

Neuvěřitelné!

Vskutku
zajímavé.
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Nádherný příklad sakrální
architektury, velkolepější
než na kterékoli
dochovalé rytině...

Opravdu... Jdeme
správně. Paule, je na
vás, abyste ten skvost
prostudoval zevrubněji.

Vidíte, mapy
nelhaly...

Nápisy jsou
v perfektním stavu.

Na to budu
potřebovat
několik dní.

Úžasné.

Něco tak kompletně
zachovalého se
hned tak nevidí.
Učiněný zázrak.

Hulku, pojďte
laskavě
zase ven.

Upřímně řečeno, zas
tak vzrušující to není.

Měli bychom ten svatostánek
zachovat v co nejlepším stavu,
než pronikneme k jeho tajemství.

Lidé mají hloupý
zvyk nechat se unést
podružnými detaily.

Žádný strach,
šel jsem se jen
mrknout.

čmuchy,
čmuchy.

Přátelé,
relikvie, kterou
jsme našli na jihu,
pro nás teď bude
velkou inspirací.

(*Rungis: dnes hlavní velkododavatelská tržnice pro pařížskou oblast, původně v centru Paříže)
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„Přímo na cíl”, zamíříme přímo
k cíli, který – jak se odvažuji
doufat – je už nablízku.

Zítra se s Juliettou,
Estébanem a Josefem
vydáme na severovýchod.

Hulk, Spiderman a jeho
bratranec půjdou s námi.

Paule?

Kruci! A moje
hlezna by
si zrovna
potřebovala
odpočinout.

Dostaneš druhou šanci...
„vědeckou”.

...je tu práce až dost.
Zřejmě
chcete, abych
tu zůstal?

Jestli najdete
„aglomeraci”, budete
mě potřebovat.
Přesně tak.

U takového objevu
by historik neměl
chybět.

Možná, Paule...
Chrrr

Sejdeme se za deset dní.
Postupovat budete podle
kamenných mohyl, kterými
vám označíme cestu.

Hni
sebou!

Paní, dělám,
co můžu .
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Víte, mám
malé plíce.

Julietto, jsem rád,
že vás otec na tuhle
cestu pustil.

Myslíte?

Otec je bohatý, ale
nemocný...svým způsobem
mu nahrazuji nohy.

To je hezká
představa.

Hulku, běž se
podívat, jestli
je tráva vpředu
zelená.

No tak, utíkej!

Tento druh
žertování mi
vůbec nepřipadá
vtipný. Mám
trávu rád.

Rád bych podotkl,
že otec zde
přítomné paní si
vás vybral kvůli
vaší sportovní
zdatnosti a vůdčím
schopnostem.

A já tu jsem zas díky svému
historiologickému čichu.

Co tím chcete
říct?

V podniku, jako je tento, jsou
mé kompetence přinejmenším
stejně nepostradatelné
jako ty vaše. A už vůbec
se mi nelíbí, že se mnou
zacházíte jako se psem.
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