


Con yêu, 
để cho bố làm việc

Ngày xưa có một khu rừng nọ

Như những khu rừng khác…

Hạnh phúc của một số...



… làm nên điều bất hạnh cho những số khác.

Sau một đêm đáng nhớ họ đã quyết  
định loại bỏ chúng.

Một ngày nọ tất cả 
cảm thấy chán nản  

vì bị săn bắn,  
bị ăn thịt, đã tụ họp.



Đó là một cuộc chiến kính khủng, dài,  
không khoan nhượng.

Mệt mỏi, chúng đã di cư 
về vùng đất săn khác.

tiếp theo…



Khu rừng đã trờ thành 
vương quốc của loài ăn cỏ.

Sau một thời gian ngắn  
chúng sinh sôi nảy nở nhiều vô kể.

Đến mức mà đồng cỏ đã trờ thành sa mạc.



Cuối cùng, tất cả đã quay lại như trước.

Một ngày nọ, cánh rừng xuất hiện  
một con vật lạ thường.



Nó lúi húi ghi chép, không ăn thịt một ai.

Sau đó bỏ đi và quên lại rất nhiều thứ  
bời vì nó đã quá phân tâm.





Đó không hẳn là một điều tốt đẹp  
cho dân của cánh rừng, nhưng…

Có rất nhiều điều được chép lại mà Robert sẽ hiểu.

Dễ thương quá  
căn phòng này.

Đi tìm Robert...

Đi tìm Robert, 
bời vì ông ấy biết đọc.



Robert!

Maurice nói là, euh…   
đã nói rằng ông…  

rằng ông đến. Luôn luôn 
là một não chim… 

Và cuộc phiêu lưu 
đã bắt đầu…



Max, Robert đã đọc trong quyển sách 
rằng chúng ta phải làm quen 

với kỹ thuật phòng tránh thai. 

Sự đấu tranh sinh  
tồn được dùng lại  
dựa trên cơ sở  
khoa học.

Eh, các bạn ơi, 
có một con Sư Tử đằng kia!

Quyền sách nói rằng con sư tử  
sẽ tấn công loài ăn cỏ  
theo giờ cố định nơi mà nó  
uống nước.

khiếp! …

ta có đồng hồ.



Hãy nói đi, Henri,  
ông có thể giải thích cho tôi  
tại sao chúng nó đến uống 

bất cứ lúc nào.

Chúng ta 
không có hiểu gì hết…

Đó là hệ quả không chờ đợi. 

Eh, chúng mày 
là những gã điên!...



Cuộc đấu tranh đã trở nên 
khắc nghiệt mỗi ngày.

Ah, công việc 
quay lại.

Cảm ơn 
Georges

Không có gì,  
bạn tôi ơi

Cuộc chiến xảy ra 
hai bên bờ sông



Không có 
chúng ta là 

vô chính phủ! Chúng ta là 
bộ máy điều khiển 

cần thiết

Khu rừng mặc kệ 
các người.  

Các ngươi hết  
thời rồi!

Chúng tôi đưa ra 
những giải pháp khoa học 
cho vấn đề của chúng ta.

Muôn năm 
xinh thái học 

Không,  
Arthur, 

sinh thái học

Ông xã 
nói chuẩn!

Chúng ta loại bỏ 
những kẻ yếu đuối.

Chúng ta là 
sự tiến triển  

bởi sự lựa chọn  
tự nhiên.

Chúng ta 
là luật.

Là chúng ta 
hay sự hỗn loạn!



Trong khu rừng nguyên sinh, vượt ra ngoài đồng  
bằng rộng lớn phía đông có cánh rừng rất lạ thương.

Không chó sói hay con báo, cũng không có kền kền.

Không có sư tử…

Tuy nhiên cuộc sống vẫn  
diễn ra bình thường, cây cỏ  
vẫn vươn cao và mập mạp.

Phần kết



Henriette, em đã dùng  
thuốc tránh thai chưa?

Tất nhiên rồi, 
anh yêu!

Kết thúc


