Proooč???

Jak jsem to jen
mohl takhle zvrtat?
Jako zombie, co
o sobě tvrdí, jak
je geniální...

...a já jsem
geniální...

...nemůžu uvěřit,
že jsem já, dr. Edgar
Zomboss, jako jediný
ze všech...

...hrál
fér!

To je proti
všemu, co jsem
se naučil v příručce
Jak nehrát fér,
podle které řídím
celý svůj život!

JAK
NEHRÁT
FÉR

A kterou jsem
taky napsal.

JAK
NEHRÁ
T
FÉR

DR. EDGA
R
ZOMBOS
SS
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Asi takhle...
Veškeré souboje
se zatím odehrávaly
nad zemí. To je ale
pěkná pitomost.

VĚCI,
CO OBZVLÁŠTĚ
NEMÁM
RÁD... KLEP

Protože nad
zemí se musím
potýkat s otravnými
věcmi, jako jsou...

KL EP KL EP

...otravná
děcka...

...slunečnice...

BLIK

BLIK

KL EP L P KL EP
KE

...a moje alergie
na 74 000 různých
druhů rostlin.

M TROU
BA
JSE
!

BLA BLA

ALERGIE
ALERGIE

ALERGIE

KL EP

KL EP

A všechny
ty veselé
obličeje!

A čivavy a...
co je úplně
nejhorší...

KL EP
KL EP

...slunce!

KL EP
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Je na čase
změnit taktiku.
Musíme se přesunout
pod zem!

Teda ne jako rostlina...
jako něco podobného,
ale zcela odlišného
od rostlin... rostliny
mě šíleně rozčilují.

A je to!
Vytvoříme království
jako palačinky!

Přesně tak.
Pod zemí může
můj nárok na
suverenitu
zakořenit
a vyrůst jako
rostlina!

Co dalšího
ještě roste?
Palačinky?
Tak trochu...?

A koláče
rostou taky.
Určitě rostou
v troubě.

Tak hele, ještě na té
definici pracuji. A o to
tu vůbec nejde.
Jde
tu o...
dobytí.
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Ě, PODZ
CLYDOVY JESKYN EMÍ
A KOLÁČKY

Čas dát
věci do
pohybu!

LIM

Tady, v jeskyních tohoto
rozsáhlého podzemního
komplexu, můžu vytvořit
obrovskou armádu
zombií...

ON
Á

DY

...a to bez
zásahů otravných
rostlin, čivav,
děcek a slunce.
Nejdřív se
zbavíme všeho
toho plevele.

Jééé!
Zombie!

Čich! Čich! Fuj! Dovolte,
na slovíčko, mohl bych vám
nabídnout pamětní deodorant?
Mýdlo? Kolínskou?

Východem vlevo

Pozor,
odcházejte, pokud
lidské nechcete přijít o mozek.
bytosti! Východ vpravo slouží

VÝCHOD

pro ty, kteří se rádi
stanou svačinkou.

Hmmm,
tak to je trochu
zklamání.

D

VÝCHO
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Je na
čase dát
se do
práce!

A tím
myslím, abyste
se dali do práce
vy všichni!

I Centrifuga?
CENTR
Pryč!
FUGA

Potřebujeme
místo! Potřebujeme
prostor! Zbavte se
všeho, co teď
v těchto jeskyních
je!

Vláček
s koláčky?
Pryč!

Něco
jako šatna
s obrázky
klaunů?

Druhá největší
bobule vína na
světě s obrázkem
kočky?
Zničit!

Změnil jsem
názor! Vláček
s koláčky?

Ale fuj!
Tohle musí
pryč!

Zůstává!!!
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