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uspevaš 
li da ih 
uočiš?

Ne. I to 
je ono što 

me zabrinja-
va. Možda im je 

neophodna 
pomoć...

U tom slučaju bi 
ispalili signalnu raketu... 

nemoj da se sekiraš, Kaspare. 
Videćeš da će se vratiti u 

logor pre sumraka.
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Pa, verovatno 
su Bruno i Franc rešili

 da provedu noć u nekoj 
pećini, pa će sutra zorom 
pokušati da se uspenju 

na vrh.

Bilo bi bolje 
da smo angažovali uro-
đeničkog vodiča. Opasno 
je penjati se na vrhove 

koje ne poznaješ...

I dalje insistiraš na 
tome? Imamo Mejerov 
dnevnik, koji sad već 

napamet znamo. Imamo 
i mapu staza. Čemu bi 

nam služio vodič?

Signal! Upali 
fenjer, Helmute... moramo 

odmah da krenemo!
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Ne deluje 
mi kao naroči-
to dobra ideja, 

Kaspare...

 Našim dru-
govima je ne-

ophodna pomoć! 
Nema mnogo vaj-

de od “ideja”... 
umukni i 
hodaj!
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Kaspare, 
čekaj me!
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Gde 
si, prokleti 
strelče?
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Kaspare!
 Gde si? Javi 

se!

Bože...

Ja ovde 
ne osta-

jem!
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Izgledaju
 kao demoni iza-

šli iz pakla...

Gde ću
 ih vratiti!
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NEEE!
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Hrabro! 
Ja te držim!

Baš ti hvala, 
ali želim sam to 

da obavim!
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Svaka čast. 
S obzirom da je ovo tvoj 
prvi uspon, izvanredno 

si se snašao...

Ne treba da 
krivimo naše prijatelje 

zato što nisu bili za ovo... 
penjanje se ne može 

improvizovati!

Pogotovu ako se 
  dovde može doći znatno
 udobnijom stazom! Da ne 

 shvataš ovaj poduhvat 
previše ozbiljno, 

Narsi?

Na kraju krajeva, 
već ga je ostvario Hans 

Mejer 1889. Prvi Evropljanin 
na vrhu Kilimandžara...

Znam 
to! pa šta?

Kakvo 
zadovoljstvo je 

stići drugi?

                   Mejer je to uradio
                    iz trećeg pokušaja, meni će 

                     biti dovoljan jedan! A biću i 
prvi koji će zabosti 

krst na vrh!
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                   Mejer je to uradio
                    iz trećeg pokušaja, meni će 

                     biti dovoljan jedan! A biću i 
prvi koji će zabosti 

krst na vrh!

Na izričit zahtev strica 
kardinala koji će te, ako ne budeš 

priveo kraju ovu misiju od ključnog 
značaja, razbaštiniti!

ja sam
 kriv što me 
 ucenjuje?

Zaboga... slobodno popusti, Ali jesi li 
baš siguran da će tvoj stric, kada mu 
jednom bude udovoljeno, odustati od 

namere da te razapne? Ha! Ha! Ha!

Nema 
razloga za 

smeh, s obzirom 
na to da krst

 nosim ja!

Odavde će ga 
preuzeti jedan od vas... 

nedaleko je selo Čaga. A ne 
bih da se predstavljam 

kao misionarka!
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Šta 
gledaš?

  Šta se desilo
 sa čizmama koje sam 

 ti poklonio?

U rancu su. 
Bolje pešačim 

bez njih!

Hoćeš li 
da utuviš u 

glavu da će ti 
se smrznuti stopala 

kada stignemo na 
četiri hiljade 

metara?
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a opet, imamo 
i one koji su se 

preterano 
obukli. 
Ha! Ha!

Ovo je čista mudrost, Seme! 
Što se više penjemo, biće sve 

ledenije! Stoga ću, dok god mogu,
 radije da prikupljam toplotu!

O, Bože! Rekao 
sam vam da je tre-

balo da amateri 
ostanu u dolini! Na 

planinskim visovima, 
oni su opasnost i za 

sebe i za druge!

Umesto što 
stojite tu i zanovetate, 

hoćete li biti ljubazni da 
dođete i preuzmete vaš 
obožavani krst, gospo-

dine grofe? Ja ga 
ostavljam ovde!

Hmm... ako želimo da stignemo do 
vrha a da se ne pokoljemo, biće bolje da 

angažujemo nosače i iskusnog vodiča.

To neće
 biti problem. 

Čage žive u miru sa 
svima. Ja ću da prego-

varam sa njihovim 
poglavicom.
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Rekla sam ti šta nam je neophodno, 
Mangi. Sigurna sam da ćeš želeti da nam 

pomogneš... i predložiti nam kako da ti 
iskažemo našu zahvalnost.


