Istniał kiedyś w samym sercu skały macierzystej
blok najpierwszy, absolutne źródło energii…

… blok
Czy naprawdę
istnieje?
Co zawiera?
Gdzie teraz się
znajduje…

I kto wie, co się
WYDARZY, jeśli zostanie
skruszony? Czy to
będzie koniec naszego
świata? Czy narodzi się
nowy?

A może po prostu nic się
nie zdarzy… Dziękuję za
uwagę, dobranoc.
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pierworodny?!

Brawo!
Brawo!
Brawo!

Czy wie pan coś
więcej o tym bloku
pierworodnym?

E tam, to przecież
bajka. I dobrze
się składa, bo ja
jestem bajarzem.

Choć przecież w każdej legendzie
kryje się źdźbło prawdy, CZYŻ NIE?
A mógłby mi pan po
prostu podać FAKTY,
i tylko fakty?

Co słychać, Davidi, jak interesy?

Nie narzekam, Frigielu.
Wyobraź sobie, że właśnie
kupiłem na licytacji
kopalnię…

Trudno powiedzieć, jeszcze jej nie
widziałem. W dodatku tamtejszy strażnik
jutro rano rezygnuje ze stanowiska…

Kopalnię? Dla kupca takiego
jak ty to pewnie zyskowne
przedsięwzięcie!

Obawiam się rabusiów. Muszę
koniecznie znaleźć kogoś,
kto go zastąpi…

Ach tak? I już
wiesz, do kogo
się zwrócić?
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Hej, przyjaciele, jakie
plany na jutro?

Potem sprawdzić moje
zapasy kubików…

Strawić wszystko, co
dzisiaj zjadłem.

Wstać, potem śniadanie,
potem umyć zęby,
ubrać się…

To może być bardzo niebezpieczne… Jasne!

A nie wybralibyście się ze
mną, żeby przez parę dni
popilnować kopalni?

Chętnie, ale to jak już
wstanę, umyję zęby i ubiorę
się… ostatecznie śniadanie
mogę zjeść w drodze…

W kopalni można wykopać niejedno…

Kto wie, może znajdziemy tam blok pierworodny!

Ablu, czy na pewno
zrozumiałeś sens tej
legendy?

A teraz najważniejsze, nikomu ani
słowa. To jest tajna misja…

Widzimy się rano!

To dlaczego nam o niej mówisz?
Bo to nasza wspólna misja!
A, teraz rozumiem!
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Najpierw las, potem
wielkie miasto, a teraz
zdobywamy góry!
Kto jest za tym,
żeby zrobić
postój?
Abel już trzeci raz
domaga się postoju.
Tak szybko się
męczysz?

Życie pełne
przygód! Nie ma
czasu na nudę!

Chociaż muszę
przyznać, że mam
trochę zakwasów.

Ależ skąd, tylko w podróży
mniej niż sam cel liczy się
wędrówka… Pragnę się nią
rozkoszować!

Kto

śmie zakłócać mój

To nieładnie nie powiedzieć
dzień dobry i od razu na
kogoś krzyczeć.

odpoczynek?!

Zawróćcie
natychmiast,
inaczej
pożałujecie!

Kiedy ktoś grzecznie prosi,
nie powinno się odmawiać.

Przecież to
tylko głos,
nic więcej.

6

