Medzitým,
v budúcnosti.
Temnota a bieda...

Dusivá hmla
Smrduté
Ne-dobro-ty!

Temné postavy!

CUPI
CUPI
Nasvietená
socha!

úcBudnost’
cBudúost’
n

Budúocst-’
n

íkov
Vozíky pracovn

úcBudnost’
Toto je svet...
budúcnosti...
(Znovu predbiehame,
pardon.)

Ohnite sa až
sem, aby ste
sa mohli
odviez.
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Dn

es

Mvedzitým
súčasnosti

Nate, nevšimol
si si niečo
zvláštne?

Áno, všimol, že
posledný boss
v tejto hre sa snáď
nedá poraziť!

ŠŤUK
ŤUK
ŠŤUK

ŠŤUK
ŠŤUK
KLIK
ŠŤUK

Nie...
Nie v tvojej hre.
Myslím... Čo ich
nevidíš?

Jasné, že
ich vidím.
Vybuchujúce
prasiatka, že?

Mooozgyyy?

Nechal som
ich všetky
vybuchnúť!
Tak čo tam ešte
robia?

ŠŤUK

Ehm,
Nate...? Ale no tak!
Veď ten kôň už
zavrčal snáď
desaťkrát!

ŠŤUK ŠŤUK

ŠŤUK
ŠŤUK

Tak prečo
sa neotvoria
dvere ku kúzelnej farme?
8
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Vážne,
Nate!
Počúvaj ma!

ŤUK
ŠŤUK
ŤUK ŤUK

Jasné,
počúvam! Tieto
hudobné úlohy
fakt nie sú pre
mňa!

Keď sa mi ale
nepodarí rozospievať
hus spoločne s vrčiacim
koňom, tak sa ovca
s mečom dostane až
k trónu a...

Hej...

Vrrr!

Hej...

Mooozgyyy?

Mooozgyyy?

Hej, Patrícia...?
Všimla si si všetky
tie potvory?

HEJ!

Vrrr!
Vrrr!
Vrrr!

PREDMETY V OKNE SÚ HORŠIE
AKO SA MÔŽU ZDAŤ.
9

SK0095_blok_CS5.indd 9

27.3.2017 14:47:58

Nďaleko...
iekde nie príliš
Kde to práve
dvakrát nevonia.

Potrebujem ale verného
priateľa, s ktorým by som
sa o úžasnosť podelil.

Blysk
Blysk

Vďaka
technológii
z tohto kovového zadku
som na vrchole
úžasnosti!

...aby ste vedeli, že
svoj geniálny plán
zverím svojmu
najlepšiemu priateľovi.
Priateľovi, ktorého považujem
za seberovného, i keď striktne
vzaté iba z pohľadu, keď urobí
bez váhania všetko, čo poviem.

A nielen
najlepšiemu, ale zároveň
aj najmúdrejšiemu.

Pripravte si pre mňa nejaké
pop smarts, až budeme
konzultovať majstrovské
dielo, čo som navrhol.

Vybral som si vás
troch... Gene Error,
Dlhá Brada
a Dr. Pacient...

Pripravte sa byť
považovaný za mne
rovného, i keď väčšinu času
iba v mojom tieni,
pretože vy...

...áno, vy ste...
môj najlepší
priateľ...
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