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Dosta je te
nesnosne tužbalice, Suzan! Zar ne
umeš ništa drugo
da sviraš?
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Tu pesmicu mi
je moja sirota mama
uvek pevala da bi me
uspavala... meni se veoma
dopada... tako
je opuštajuća...

Uz to, ta ideja da
se Londonski most ruši...
pa, katastrofa je uvek loša
stvar, zar ne?

M eđutim,
pesmica je tako...
vesela!

NA DVADESETAK KILOMETARA ODAVDE!
PREKJUČE! TO SU MI MALOČAS REKLI
ŠAKALI!

PROŠLI SU!

TO SU TI REKLI
ŠAKALI?
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SADA
RAZGOVARAŠ SA
ŠAKALIMA?

Od
početka!
KO je prošao?

Ako biste mi dozvolili da objasnim...

Adam Vajld
i princeza Amina,
sa grofom i još dvojicom... ukupno petoro
njih... bez pratnje i nosača... nema sumnje da su
se uputili ka zabranjenom gradu!

Hmm... a
kakve veze
sa tim imaju šakali? Dobro razmisli pre nego
što odgovoriš!

8

Šakali
su Bušmani
iz sela koje se
nalazi na nekih
dvadeset kilometara severno...
tako ih zovem
zato što nose
kože šakala...

Šakali!
Pa, na kraju
krajeva, dobro je
što se družiš sa njima...
jesi li ih pitao za izgubljeni grad? Da li
znaju gde se
nalazi?

Ova puška je baš
elegantna! Misliš da bi
mogla da bude od
koristi?

Ako i znaju, neće da
kažu. U svakom slučaju, izbegavaju da zalaze
previše u pustinju Kalahari, zato što se boje
ko zna kakvih zlih
duhova...

To je kolekcionarski primerak! Ako pokušaš da pucaš iz nje,
eksplodiraće ti u ruci! Vrati je
na mesto, ti ionako ne
ideš!

Zašto?
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Ostaćeš
ovde da paziš
na sestru. Neko mora i to da
radi, zar ne? A
sada pohitaj
da obavestiš
Vebstera!

Nego šta...
Adam Vajld je
napokon stigao! I
ima samo par dana
prednosti u odnosu
na nas... to jest, na
vas. Ja, nažalost,
ne mogu da pođem. Suzan,
znate...

Zdravo,
Normane. Ima
li novosti?

Sjajno!
Reci ocu da
ću mu se vrlo
brzo pridružiti!
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Tu
smo! Tu
smo!

Uskoro
će sve biti
jasno... štaviše, kristalno
jasno!

Poput bleštave zore novog
dana!
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Kalahari znači velika
žeđ. Ovde je nekada bilo velikih
reka i jezera, ali sada je to samo
prostranstvo užarene
zemlje i peska.

Narsi,
prekini da
piješ. Zar nisi
čuo Aminu? Vodu ćemo naći tek
za ko zna koliko kilometara!

Bolje napoj svoju
zebru! Njoj je to potrebnije! I sjaši. Ovde
ćemo da postavimo
logor!

Upravo
tako! A po
tebi bi trebalo da uzimam kap po kap
dok ne umrem
od žeđi? Piću
sve dok to
budem mogao!
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Šta
radiš?

nalazim
vodu.

Ovaj koren
se zove bi! To
znači mleko... njegovo
meso veoma osvežava...

Izgleda
kao sneg...

Napravi od njega
lopticu, zgnječi je u šaci
i pusti da ti tečnost curi
niz palac.
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Prvo mi ti
pokaži kako se
to radi...

Shvatio!

Da li
je dobra?
Od nje me neće zaboleti
stomak?

Neće,
ona leči!
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Obavesti ostale da požure, zato što se bar zatvara za deset
minuta! Ha! Ha! Ha!

Da,
razgovarao
sam sa tvojim sinom i
rekao mu za onog čoveka
koji se sa svojim saputnicima
zaustavio ovde pre nego što
su krenuli ka pustinji. Ali
vi... želite da ih pratite sa tim velikim
kolima?

Ha! Ha! Ha! Točkovi će da
potonu u pesak! Da možda ne mislite
da su pustinjski putevi udobni
kao oni koji vode do vaših
farmi?
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Kola prevoze teške
ali nezamenljive alatke.
Trebaju mi nosači i ljudi koji
će da kopaju. I baš ništa
nije smešno, Šakale!

Moje
ime je Naisi!
I upozoravam
te... ko traži dijamante, nađe
smrt!

Ostaviću ti kola i četiri vola.
U zamenu, ti i desetak tvojih ljudi
ćete me dovesti do izgubljenog
grada.

To je VEOMA velikodušna
ponuda! Ako je odbiješ... zbogom
kola, zbogom volovi i zbogom
šakali, počev od tebe!
Šta si odlučio?

Odluka
je uvek na
onome koji drži
pušku... da li zaista nameravaš
da ostvariš
pretnju?
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Okreni svoje stakleno oko
ka mojim ratnicima... i proceni
kakve će biti posledice!

Mogu da se
zakunem da su
te strele otrovne!
Zar ovo pleme ne bi
trebalo da je miroljubivo?

I jeste, Gerte... ali teško
onome ko čačka šakala
koji spava!

Do sada smo živeli u miru
sa vama belcima. Da li želiš
da izazoveš rat, Stakleno
Oko?
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TI GA
SVAKAKO NEĆEŠ
VIDETI, RAZMEtLJIVČE!

Mening! Pokaži
malo poštovanja i
pusti mene da pregovaram!

Vebstere, šta te je spopalo, kog đavola? Zar si
se uplašio šačice divljaka
sa smešnim oružjem? Naši
Buri mogu da ih poobaraju poput
čunjeva!

Bure sam JA angažovao! I
ne smeju ni po koju cenu da rizikuju živote zbog ludaka kao
što si ti. Jesam li u pravu,
Egidijuse?

Nadahnute
reči, profesore!

da obuzdaš te izlive
besa! Nemaš ovde posla sa onom ništarijom od
tvog sina već sa mnom! Ili
me pusti da na miru popričam sa poglavicom ili se
tvoje putovanje
ovde završava!
ODLUČI!
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Da. To je bilo putovanje
inicijacije... ili možda kazna
zbog mog buntovničkog
ponašanja... ne znam sa
sigurnošću...

Bila si
sama prvi put
kada si došla u
Kalahari?

Otac mi je rekao da bi,
ako verujem da imam poseban
dar... šamanke ili ratnice...
to trebalo i da mu
dokažem...

Hmm... u suprotnom, udao bi
te za onoga koga bi on
odabrao... zar ne?

Putovanje bi trajalo
mnogo meseci i morala
bih sama sebi da nabavljam hranu usput. Možda
je moj otac mislio da ću,
pod takvim uslovima, da
odustanem... međutim,
ja sam prihvatila
izazov!

Znam samo
da mi je postavio
naizgled nedostižan
cilj... Odvinu! I izazvao
me da mu donesem jedan zeleni, svetleći
kamen koji postoji
samo tamo
dole...
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„Putovanje je trajalo
duže i bilo teže nego što
sam mislila. Često sam morala
da se krijem. U to vreme, tim
putevima su redovno prolazili
trgovci robljem...”

„Nisam se usuđivala ni da zatražim gostoprimstvo u selima na koja sam nailazila. Išla
sam u smeru juga, bez predaha...”

„Hranila sam se isključivo bobicama,
korenjem i plodovima zemlje. Nije da mi
je otac to striktno naredio, smela sam i
da lovim...”

„Spavala sam
na drveću...”

„Ali nisam želela da prolivam krv. To
putovanje je za mene uveliko postalo
SVETO, davalo mi je slobodu da sama
odlučujem o svojoj sudbini!”
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„Jednog dana, u sumrak,
naučila sam da se određeni
izbori sami nameću...”

„Sloboda nema nikakve veze sa tim...”

„U pitanju je preživljavanje ili umiranje!”
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„Preživljavanje
ili umiranje!”

22

„Sve dok jednog dana nisam
naišla na neke žene koje su
čule moju priču...”

„I pozvale me u svoje selo, da je ponovim
pred plemenom Himba. Muškarci su bili u lovu...”

„Nekolicina prisutnih su me ravnodušno slušali...”

„Delovalo je da žene
proživljavaju iste emocije kao i ja...”

„Kada sam završila,
sve su plakale...”

„S druge strane,
muškarci su otišli bez
reči.”
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Pođi za
mnom!

Kalunga ti se osmehuje.
To je moje ime, ali označava i duh, tajnu...
i smrt.
Dakle,
smrt mi se
osmehuje...
da li su
muškarci
zbog toga
otišli?

Otišli su zato što te
poštuju. Ja sam nekada pripadala drugom plemenu, Ovambo.
Morala sam da ga napustim zato što su me se muškarci
plašili...

Za njih sam bila
ošiponga, to jest nešto
što je veoma opasno. A i...
ošidila, nešto što je
zabranjeno.

Ja se
ne bojim.
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Znam. Tvoja
hrabrost je ravna tvojoj nerazboritosti!

Uđi.
Imam nešto za
tebe.

Ovo je zeleni kamen iz Odvine.
Poklanjam ti ga. Možeš da ga odneseš ocu. Tvoje putovanje je
okončano, tvoja misija
obavljena.

Ne, nije još. Briga
me za oca, ja želim da
stignem do Odvine. To
radim zbog sebe, ne
zbog njega. Nemam
šta da mu dokažem!

Svejedno ga uzmi. Ovaj
kamen će ti pokazati put. A sada
pažljivo slušaj moje
savete...

Ja sam već bila u
Odvini... i jedina sam od
Ovamba koja se vratila odatle!
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Šta
je bilo
sa tim zelenim kamenom?

Nisam ga
predala ocu.
Kada sam stigla
do Odvine, ostavila sam ga
tamo.

Zato što si, sudeći po tvojoj
priči, u Kalahari ušla sa severa, dok
mi sada dolazimo sa juga... a nemaš
nikakav način da se orijentišeš. Usput, kako si to
uspela?

Prava
šteta.
A
zašto?

Putovala
sam noću. Kamen je
svetleo kada sam išla
u pravom smeru... ali
sada za tim nema
potrebe...

Gledaj
gore!
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To je put koji vodi do Odvine. Zeleni
kamen bi zasijao kad
god bih sledila onaj
niz zvezda. Ne postoji drugi način
da se orijentišeš.

Shvatićeš to
kada budemo zašli
među dine. Ne postoje
staze, ne postoje vodeni tokovi, nema nikakvih
odrednica. A peščane
oluje menjaju
pejzaž.

M lečni
put...

Eto zašto se mape ne
slažu...

Da. Pustinja nikada nije ista. Odvina je
sablasni grad. Ponekad iščezava ispod peska,
neki drugi put vetar ga čisti i otkriva
drevne ostatke.
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Počeo
sam da se brinem...

Razmatrali smo
u kom smeru da
krenemo.

Verujem!
A niste osetili
nikakvu potrebu
da se konsultujete
sa mnom... pitam se kog
đavola sam mesecima proučavao
one mape!

Narsi, prava
mapa je na nebu.
Nacrtale su je
zvezde!

Hmm... to je
put zaljubljenih... a onaj ko ga
prati lako se
izgubi!

Bilo kako bilo, s obzirom na to
da ste prilično živahni, na vas je red da
stražarite. Ja idem
da spavam! Ali, zapamtite da je ovo
ekspedicija a ne
svadbeno putovanje!
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Zašto
naš otac ide
sa onim ludacima?

Da bi nas spasio,
Ksaru... oni ljudi bi zapalili selo a mi ne bismo
uspeli da ih zaustavimo...

Orik, moramo da učinimo
nešto...

Da,
da poštujemo želju našeg oca i imamo
poverenja u njega. To je
jedino što moramo
da učinimo!
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Kako si
uspeo da
ubediš onog
tvrdoglavog
poglavicu?

Dragi Mening, treba
da znaš da je u davna
vremena Kalahari bila
ogromna zelena ravnica koju su presecale velike
reke...

Prvo sam mu rekao istinu,
to jest da mene dijamanti
slabo zanimaju. A potom
laž... to jest da je moj
cilj da oslobodim
pustinju od zlih
duhova!

Po legendama
koje su veoma raširene
među Bušmanima, ovu zemlju su isušili zli duhovi
koje je poslao bog
ANGVA...

30

Glupa
sujeverja!

Legenda kaže da ti zli duhovi
obitavaju u izgubljenom gradu. Eto zašto se urođenici toliko boje da
odu do njega...

O, pa...
važno je da
Naisi veruje
u njih...

Ali zašto
su onda pošli sa nama?

Misliš na
onu beskorisnu
dranguliju koju si poneo iz
Londona?

Pokazao sam
poglavici moje jaje od
zlata i srebra, tvrdeći da
je u pitanju tajno oružje
koje je u stanju da uništi
duhove i ovoj opustošenoj zemlji vrati
plodnost!

Bušmani koriste nojeva jaja kao rezervoare za
vodu, koja je za njih sveta.
MOJE jaje je Naisiju delovalo MAGIČNO... a i jeste!
Ali mnogo više nego
što on to može da
pretpostavi!
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Stoj!

32

IDEMO
U ODVINU! NE
BOJIMO SE
ANGVE!

To su
nomadi San. Ja
ću da pričam
sa njima!

Žele
sukob!

33

GAĐAJTE!

Sada
ću ja da popričam sa njima! Držite ih na nišanu ali
ne pucajte!
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NAREDI SVOJIM
LJUDIMA DA SPUSTE
LUKOVE! ODMAH ILI
SI MRTAV!

Učinite kako
kaže.

Zašto je ona žena
pomenula Angvu? Vaša
oružja nisu ništa u poređenju
sa njim. Ne usuđujte se da ga
izazivate ili će pustinja sve da
vas sahrani! Mi želimo
samo vaše životinje!
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Ne sklapamo dogovore
sa pljačkašima!
Nećete dobiti ništa! Osim nove
porcije olova
ako budete pokušali da nas
ometate!

Ne znaš šta
te čeka! Ako i
uspete da stignete do Odvine,
odatle se nećete vratiti
živi!

Tvoje pretnje nas nisu ni
zagolicale! Ispaljujete strele
na ženu... ma zar vas nije
sramota?

Žena
se ne udara ni
cvetom!

Prekini,
Narsi! Ja
sam govorio!
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Svejedno
hvala, grofe!

Prošlo
je kako treba!
Odlaze!

Misle
da smo ludi!

A ko bi
mogao da ih
krivi...

Krenimo!
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Suzan,
dosta... molim te!

Ti misliš na Adama... a ja na našeg oca.
Ne sviđa mi se ideja da ostanem ovde i
čekam njegov povratak... a da ne znam,
da ne vidim... ne... strepnja bi
me izjela!

Znaš da volim
Adama! MORAM da
stignem do njega!
Kad pomislim da je
prošao na nekoliko
kilometara odavde
a ja nisam mogla
ni da ga pozdravim...
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Dakle, polazimo
na put! URA!

I šta sa tim? Ne
razumem zašto se toliko brineš za tatu. Za
nas bi bila prava sreća
ako bi ga Adam ili neka nezgoda zauvek
uklonili!

Nema
razloga za
slavlje... našeg oca bi neko
mogao da ubije...
ili bi mogao da
umre prirodnom
smrću, od srčanog udara
usred pustinje...

Često sam se pitao
šta bi sa nama bilo bez
njega... pa, plašim se da bi
se, ukoliko bi umro nasilnom smrću, njegov duh
vratio da nas proganja!

Naš otac upravlja
našim životima, Suzan.
Svojim obolelim umom, svojom nemirnom dušom... a ne
svojom palicom. I mogao bi i
mrtav da nastavi da nas
ugnjetava, još gore
nego ranije!

U zoru, Suzan... sutra u
zoru. Ne znam šta ćemo da
radimo, ali poći ćemo na
put... ja ovde ne mogu
da ostanem!

Nemoj da se
sekiraš, braco... uvek
se seti toga da su, kada se stari Londonski
most srušio, svi živeli
srećno i zadovoljno! Kada krećemo?

39

Hmm... više
ne mogu da
izdrže...

Mozak mi
se užario!
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Makibu!

Stižem!

Sve je
u redu... da
tako kažem...

STOJ! MORAMO DA DOĐEMO
DO DAHA!
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U REDU!

AMINA,
ZAUSTAVI
ZEBRU!

NE!

ZAŠTO
NE?!
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Ma kog
đavola...?

HEJ!

Grof
spava, zebra
ne... i zna šta
radi!

Ispod onog kamenja
je voda. Zebra ju je nanjušila!
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Amina je bila u pravu... kao
i uvek!

Napred,
momci... skinimo sve
ploče.

Bila si sjajna...
malo strpljenja
i ti ćeš prva da piješ. Zaslužila
si to.
Smiri
se!
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