
Er was eens een eiland, verdwaald in het midden van 
een oceaan, waarvan de bewoners immers niet 
intelligenter, noch dommer, noch agressiever waren 
dan hun buren.

Om een of andere vreemde reden heeft niemand 
hen eeuwenlang bezocht; ze bleven leven, onbewust 
van wat er op de rest van de planeet gebeurde.



Een mooie dag

Mark, de olietemperatuur 
blijft stijgen.

Als het zo doorgaat, kunnen 
we het vliegdekschip nooit 
bereiken!

Kijk, recht vooruit, dit 
eiland. We moeten 
proberen daar te landen, 
nietwaar?

Oké, ik zal het 
proberen.



Het strand, Mark, 
het strand !

Ik probeer het!

Zeg, ouwe jongen, kun je 
me vertellen...



Hé, jij!

Het is niet goed, hè? Mark, laten we 
maken dat we 
hier wegkomen!

Cool, kerel is 
een beetje 
overstuur

Er is niets goeds 
te verwachten 
van dat soort 
mannen!



ff

Kom op, Georges, je 
hebt een schok 
meegemaakt.

Het is 
niets.

Na zes maanden behandeling 
werd Georges genezen 
verklaard.

Nu, je hebt me al veel verteld over 
deze ongeïdentificeerde machine. 
Maar waarom vertel je me niet een 
beetje over je jeugd...



Maar mensen bleven 
hallucinaties hebben.

Op een dag...



De bevolking van het eiland koos voor 
verschillende houdingen

Sommige mensen wilden 
niet horen over 'al deze 
onzin'.

Voor anderen werd het het 
uitgangspunt voor een soort 
cultus.

Maar sommigen bekeken de kwestie 
vanuit een andere hoek...

Kijk, daar gaat hij 
weer proberen!



Ik zie geen 
enkele spier 
daarbinnen

Op de Wetenschappelijke 
Academie van het eiland:

Waarvoor worden 
deze vier cilinders 
gebruikt?

Dit zouden motoren 
kunnen zijn...

Onzin!

De enige manier om 
te vliegen is door 
met je vleugels te 
klapperen als een 
vogel!

Alsjeblieft!
Gekke



U begrijpt...

Waarvoor wil je raketten!?!

Ga Sandy!
Wil je dat ik dat 
vuurwerk 
aansteek?

Ja



Geweldig, het werkt!

Wat is er verdomme 
aan de hand?

En, tenslotte,

Georges moest het dorp verlaten END


