det
var min
fars bil
!!

...to forskere er ved
at undersøge tunguska
episoden...

jeg prøver faktisk
at koncentrere mig
om at læse...

en stor eksplosion lagde
kilometer øde. det var
formentlig en meteor der
ramte jordens atmosfære.
det skal to forskere
ved universitetet i
berlin nu fastslå...

here
comes the
sun..

fantastisk
at den kører
endnu..
ikk’?

...ved et tilfælde
har de to forskere
gjort et overraskende
fund i den sibiriske
ødemark!

godt
jeg sendte
dem en
mail!

hvorfor
stopper vi?

det
bliver
lige 100
kr!

det er din næste ride!
jeg kan ikke køre længere, vejen
er skyllet bort af klimaforandringerne...
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myg!
hvornår
er vi
der?

området her er ikke
egnet for mennesker som dig!
..om jeg fatter hvad
du vil her..?

snart!

som sagt skal jeg
mødes med en lille
ekspedition, der rejste
her ud for 3 uger
siden.

ja, de tog
en helikopter,
men den er desværre
gået i stykker...
hvorfor venter du
ikke..?

jeg
har ikke
tid!

arr!

er det dig der er
mortensen, fra teknik
og miljø? vi fik din mail.
kom indenfor, der er
ikke så mange myg!

endelig!

kaffe..? det var et tilfælde,
at vi fandt den... vi var i gang
med at samle prøver, for at
forstå, hvad der skete
i 1908.

hvis det var noget
vi kunne forhindre i
fremtiden, må vi vide
hvad der skete
dengang. men så var
det vi fandt den!
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bomben!! vi kan jo ikke
arbejde med en bombe
liggende her... så vi
regner med, at du er her
for at demontere den,
så vi kan fortsætte
vores arbejde.

fandt
hvad?

den har sikkert
ligget her siden anden
verdenskrig. det er
lidt skræmmende, men
det vænner man sig jo
nok til på disse
kanter...

det er det jo også...
hvad skulle man finde på
at bombe her. i dette øde
område?

men, jeg læste i en artikel,
at i havde fundet noget
overraskende!

der ligger også
et fly vrag..!

mere
kaffe?

det er bare et par hundrede meter
herfra. det er et tysk fly fra anden
verdenskrig...

det virker rigtig
nok lidt underligt.
et tysk fly så langt
på afveje..?

mørket falder
på, så er der
ikke så mange
myg! jeg laver
lige en kande
kaffe imens
!!

ok!
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måske er der
nogle spor.

der er flyveren..!
det er en tysk focke-wulf,
men hvor er så bomben?

du godeste!
piloten sidder
stadig i
flyet!

gad vide om logbogen og
rekognosceringskortet
stadig er her?

en hemmelig
mission, bomberne
skulle kastes ved
tulipanhaven!!?

operation
tulipan!!?

notatet er
dateret i 1944.
ruten starter i
berlin og ender
her! det virker
underligt!

det lyder næsten
som en tegneserie!
hvorfor skulle en
mission ende her?
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alle fly
informationerne er
stadig i pilotens
lomme!

