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ŠÉFE, SOM DOMA!
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Vôbec si nebrala do
úvahy moje rozkazy!

Skoro zabili
MŇA!

Nešla si podľa plánu
a všetko pokazila!

Bez urážky, ale keby sme
šli podľa tvojho plánu, zatkli
by nás. Môj sa mi páčil viac.

Skoro
ťa zabili!

Niekto tam zomrel!
Zamyslela si sa vôbec
nad tým?

Zabíjanie
nič nerieši.
Je nemravné,
grobianské...

Takže ľudí
NEZABÍJAM len
preto, že mi stoja
v ceste.
Ak sa chystáš
niekoho zabiť, mala
by si si tým byť
istá. Mala by si byť
pripravená prijať
zodpovednosť.
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Sme záporáci!
Záporáci občas
zabíjajú ľudí!

Hej, ale tí ľudia pracovali
pre Inštitút. Vieš, pre tých
týpkov, ktorí ti zničili
život?

Bezpečnostná stráž mi
nezničila život!
Ale Goldenloin
áno. A ty ho ani
nezabiješ!

Nikto ťa nebude brať
vážne, ak sa budeš báť
zabíjať.

Konečne
ti venujú
pozornosť!

Všetci čakajú,
čo spravíš ďalej!
Ak tu chceš ostať,
musíš ma začať
počúvať.

sŕ k

Kto z nás je záporák
a kto jeho parťák?

28

Fajn, ale mal by si
mi dať niečo robiť.
Akože fakt.

Musím priznať, že ti to tam
vážne pekne myslelo.

Dobre. Musíme
spolupracovať. Musíme
pracovať ako tím.

Áno, ak mi sľúbiš, že
sa budeš trochu
krotiť.

Takže ti môžem pomôcť
s ďalším diabolským
plánom?

Platí!
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Ide ti to vážne
dobre.

Kde si sa to
naučila?

Dík!

Ako to
funguje?

Počul som o schopnosti
meniť sa na zvieratá
a iných ľudí, ale nie
ako ty.

Jémine, VÁŽNE to
musíme riešiť?
Je to dosť depkoidný
príbeh.

Odkiaľ
vlastne si?

Fajn.

Jasné, lebo ty také
príbehy žerieš,
však.

Všetko to začalo,
keď som mala šesť
rokov...

Proste
hovor.
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Žila som spolu s rodičmi v malej dedinke.
Vieš, normálka a nuda a tak.

Ibaže na nás furt útočili nájazdníci
zo západu.

Chcela som sa im postaviť,
ale mala som len šesť a nič-moc
som robiť nemohla.

Prichádzali bez varovania, pálili
a drancovali.

Jedného dňa som sa vybrala
zbierať lesné plody a narazila som
na dieru v zemi.

Dobrý deň!
Ste v poriadku?

POMÓC
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Beda prebeda,
som úbohá stará
žena a padla som
do jamy.

A som
čarodejnica.

Pomôž mi dostať
sa von a dám ti
magický dar.

Ak vám pomôžem
vyliezť von, dáte mi silu
poraziť nájazdníkov
zo západu?

Hmmm

Už viem! Premením ťa na
draka. Môžeš zletieť sem
dole a vyniesť ma von.

Vážne? Premeniť šesťročné
dieťa na draka?
To jej napadlo?

Počúvaj
ďalej, okej?
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Vieš, vtedy to znelo
ako dobrý nápad.

Takže čarodejnica zoslala svoje kúzlo
a všetko šlo podľa plánu...

... premenila ma na strašného draka.

... a odprevadila ju preč.

Vyniesla som ju do bezpečia...
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Tešila som sa, ako dedinčanom ukážem svoju
dračiu podobu a aká som teraz silná!

Ibaže dedinčania z toho celého
neboli moc nadšení.

Utiekla som a schovala sa
v jaskyni uprostred lesa.

Čarodejnica mi zabudla povedať, ako sa
premením späť a ako mám vôbec rozprávať.

Niekoľko týždňov som sa snažila premeniť sa späť.
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To mi došlo už podľa jej
geniálneho plánu „vyliezť
z jamy tak, že premením
šesťročné dieťa na
draka.“

Nechápem. Zmenila ťa
na draka – ako si sa
dokázala premeniť na
iné zvieratá?

Prestaneš
to konečne
riešiť?

Nekvalitné
kúzlo. Bola
to mizerná
čarodejnica.

Rozbehla som sa domov ukázať
rodičom, čo dokážem.

Nakoniec sa mi podarilo
premeniť sa späť.

Ibaže som zistila, že ma nájazdníci predbehli.
Všetci z mojej dediny boli mŕtvi, vrátane mojich rodičov.
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Takže tak,
vravela som, že
depkarčina.

Čo si robila
potom?

Nájsť prístrešie nebol problém.

Och, veď vieš, len sa
tak túlala.

Rovnako ako jedlo.

Nič extra,
fakt.
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Mala si
pravdu, je to
depkarčina.

Že?

Paráda, som rada,
že fňuk-fňuk
historky sú za nami.

Trefa!

Objednáme
pizzu?

Donáška sem je
strašne drahá.
Ale nooo, v tej
chladničke nie je
nič jedlé.
Mám pár geneticky
modifikovaných
ančovičiek...
NIE.
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INŠTITÚT
HRDINSTVA
A PRESADZOVANIA
PRÁVA

Áno, vstúpte,
sir Goldenloin.

Očakávala som vás.

Dúfala som, že mi
to budete môcť
vysvetliť.

Ja som v tom nevinne.
To dievča nešlo podľa
pravidiel.

Nečakal som, že práve
ona bude taký veľký
problém. Je to ešte
dieťa.

Prezraďte, ako sa dieťaťu
podarilo zničiť naše najlepšie
výskumné stredisko rovno vám
pod nosom?
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Och, no, vyzerá to
tak, že má istú
schopnosť meniť
podoby.

MENIŤ PODOBY?!

Chcete mi povedať, že
Ballister Blackheart
zamestnáva tvaromeničku
a doteraz ste sa mi to
neráčili spomenúť?

Nezáleží na tom,
že je „malá.“

Maličkú
tvaromeničku.

Získal vďaka tomu
novú výhodu.
To nesmieme
dopustiť.
Onedlho to
využije.

KONIEC ŠTVRTEJ
KAPITOLY
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