


Vet inte
om jag

ska kalla
det palats

eller
ruin.

Ja,
då var vi här.

Stort.

Detta
liknar
inget
annat vi
gjort.

Och då har
vi rest runt en

del.

Nu är det ute med mig. Hur kunde
det bli så här?
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Allt började när Theodora
besökte universitetet. Hon var

så vacker.

Skulle
någon vilja
demonstrera
processen
för mig?

Så
det är här

den slutliga
monteringen
äger rum.

Hon jobbade inom
robotikbranschen och

var på jakt efter kompetenta
ingenjörer. Jag ville

visa henne min briljans. Hon
skulle falla för mig och
jag skulle kunna ta med

henne till ...
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Själv-
fallet

Theodora!

Kom med här
så ska jag visa vad jag
håller på att bygga.

Så
gärna.

Men jag fick aldrig
chansen. Rosalind stod

alltid i vägen. Hon lyckades
alltid imponera på Theodora
med sin naturliga charm.
Om jag bara fick chansen

att visa henne min
överlägsna talang
för robotik.
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Min talang för robotik är inte till någon nytta
när Theodora ändå bara har ögon för Rosalind.

Försök att
resa dig upp.Jag

ska använda mina kun-
skaper till att bygga en

robot som en gång för alla
kan visa vem som förtjänar

Theodoras uppmärk-
samhet.

Jag skulle faktiskt
kunna bygga en
robot helt själv.

Du
är så bra
på robotik.

Jag
förstår varför
Theodora är

så imponerad av
dig.

Ställ
nu allt
till rätta.

Du är 
bäst!
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Det här
gör du riktigt
bra. Nu kan du
sätta dig ner

igen.

Bzzzt.

Brrrttzzz.
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Japp. Stort och
bra verkar det

som.

Stort ja, men
inte bra.

Vad man än tycker om huset så är det här ett
annorlunda uppdrag. Vi har erfarenhet av att
slåss mot trehörningar, fånga självlysande
sjöhästar i undervattensgrottor och samla
in svävande träd. Men dessa erfarenheter

har vi ingen nytta av nu.
Det här är något helt annat.

Snarare
stort och
sorgligt.

Jag menade
bara att huset var
vackert? Stort
och vackert.

Nu få ni
koncentrera

er.
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!

Det
var nära.

Akta er!

Bäst
att krypa!
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Aarrgh!

Skynda
er att klättra
över mig!

Går det
bra Pallir?

Jadå,
vänta
bara.

Jag har dig.

Smart gjort!Nejdå,
tur att jag
tog med arm-

skydden.
Fick

du skador?
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Hjälp!

?

Är det
någon där?

Är du
en vän till
Rosalind? Jag föll ner i en

fallucka och vet inte var
de andra är. Ingen har
besvarat mina rop på

hjälp.

Ja. Vi började
ana oråd och begav
oss hit i hopp om

att finna Mabel efter
att Theodora
försvann.

Tack jag
har väntat
så länge.
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Vi måste hitta Ma-
bel. Hon kan säkert
berätta vad det är

som händer. Jag
följer
med!

Det
ser ut som en

återvändsgränd
men det borde
finnas en väg
till Mabel.

Fällorna
borde betyda
att vi är på
rätt väg.

Där kan
det vara!

Jag
förstod att
jag skulle få
användning
av den här.

Klättrar
du bra? Eller

näst
bäst...

Jag
är bäst i
klassen
på

idrott.

Linan
håller.

Själv-
klart!Bra

gjort Crash.

Kan det
vara här?

10



Zzz...
va?

Hallå,
Mabel,

är du här?
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Vad
rädd och ensam

hon måste ha varit
här.

Jag tror
att tyget rörde
sig men är
osäker.

Vi kollar
olika ställen.
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Har ni hittat
henne?

Nej, jag ser en
korridor men tror
inte att hon hunnit

så långt.

Aaaah, hjälp! Snälla,
snälla skona mig!

Då är hon
säkert här.

Var inte rädd. Vi är
här för att hjälpa dig.

Jag hörde
Mabels röst,
är hon här?

Ni är
inte Rosalinds

vänner.

Ja, vi har
tagit henne.

Du kan
komma in.

Så det är inte
Rosalind som skickat er?
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Vem har
då skickat

er? Det är två
personer som
betyder mycket

för dig.

Dina
föräldrar.
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Vi vet inte mycket om er men
vi kände att detta kräver mer
än vad polisen kan göra. När
polisen kommer hit någon an-
nanstans ifrån gäller det

bara småstölder.

Invånarna här är alltså
upptagna genier som inte
har tid för värre brott
om jag förstår er

rätt?

Ja, det är
korrekt.

Blygsam och
tillbakadragen.

Jo, det går nog inte att
börja utan att prata om
vår dotter Mabel. Hon
är själv student och
ambitiös men lite…

Men nu tror
ni att folk har
försvunnit?

De kan i alla fall inte ha försvunnit
frivilligt för ingen vet var de är. Det
pratas om det på universitetet

där de gick…

Eller udda.
Vi har inte fått veta
mycket om vad som sker
på dagarna men som sagt,
alla känner alla och vi kan
via olika kontakter känna
till vilka som studerar

i Mabels klass. Och de tar
mer plats, mer framåt.

Det är inte
fel att vara blygsam
heller… Hon är inte

udda.
Okej,

vilka har
försvunnit?

Men nu är det inte det vi
pratar om, jag skulle just
säga att en tar mest plats
av alla, den där Rosalind.
Och nu är hon försvunnen,
tillsammans med någon
som vi inte vet så mycket
om, någon ny på univer-
sitetet, någon Theodora

som verkade vara
viktig för Mabels

karriär.

Ett romantiskt
par som rymmer
från studier
möjligtvis?

En
stor talang och
dess potentiella
chef, sånt drar
publik.

Tyst
med dig!
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Sen så såg vi
henne inte mer. Vi
har bara fått brev
där det står att
hon jobbar på ett
stort projekt och
tagit studieup-

pehåll.

Strax efter
deras försvinnande

så har vi sett mindre av
henne. Nu kom hon bara när
det serverades mat och sa
att hon bytt till en större

verkstad.

Nej, det
kommer mer och

det är här även vår
dotter kommer

in.

Folk kan ju bli lite
nedstämda och isolerade
av en så tung händelse
som ett försvinnande
som skakar om ett

samhälle.

Och nu är de också
borta.Vi är inte färdiga, Rosalinds

vänner, de kom förbi här
för några dagar sedan vilket aldrig

hänt innan. De sa att de hade sett Mabel
i ett fönster på en gammal byggnad, något
obebott ruckel. De hade försökt att öppna
dörren men den var låst och Mabel kom inte
för att öppna. Vi borde ha reagerat men vi
tänkte på breven och att Mabel antagligen
bearbetade det som hänt genom att jobba

och inte ville prata med någon och
dessutom har hon och Rosalinds

grupp inte direkt varit
vänner heller.
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Vilken
empati.

Och de är inte
så roliga att hitta

ibland.Vi håller inte
på med detektivarbete
bara så att ni vet det,
vi slåss för det mesta.

Ibland
letar vi saker men

de brukar vara lätta
att hitta eftersom vi kan
förhålla oss till vilka
miljöer de kan finnas i.
Människor kan finnas

var som helst.

De som försvunnit är
ändå bara snobbar.

Även snobbar
har föräldrar.

Som är
likadana själva.

Nej, vi ber inte att vara
detektiver. Det är vårt
barn ni ska hämta. Vi

tror hon vilar på svaret
även om vi så klart
inte vill tro att vår
dotter är skyldig

till brott.

Vad
skulle det
finnas för
anled-
ning? Vi är

intresserade,
även om det

är ett ovanligt
uppdrag.

Hur
mycket tar
ni betalt?

Tänk inte på
det. Det här gör vi i
en handvändning.
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Om det
hade handlat
om ett äventyr,
ja. Men detta

är annorlunda.
Det verkar…
mänskligt.

Det
kan vara
det mest

komplicerade.
Skönt att

vi bara behöver
gå in i huset
och dra ut den
där Mabel,
hur svårt kan

det vara?

Vad sa
du därinne?! Rädda
folk kan ge oss den

största vinsten hittills!
En riktig äventyrares dröm
är att rädda folk, nästan

oavsett vilka dom
är.

Jag byggde en
robot som skulle lösa
mina problem. Men

allt gick fel.

Vad var
det som gick fel

med roboten? Ta det
från början så vi får
klarhet i vad allt det
här handlar om.

Och nu är
vi alltså här.
Berätta nu

vad som hänt.

Jag började misstänka
att roboten hemlighöll
något för mig så jag
konfronterade den.
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Var är Theodora
och Rosalind? Bäda
är plötsligt borta

och det kort efter att
du blev skapad. Har
du något med detta

att göra?

Åh, nej...

Mabel, har du
glömt vad du sa till mig när

jag var färdig?

Jag ska charma Theodora
och vinna både hennes

hjärta och en position inom
ingenjörsvärlden.

Knak.

Theo-
dora,
är det
du?

V-v-vad?!
D-du är inte
Theodora.

Släpp mig! V-var
kommer du ifrån?
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Du måste hålla dig borta
från Theodora.

Jag är
resultatet av
förstklassig
ingenjörskonst.
Det är något
du borde visa

ödmjukhet inför.
Jag vet att din

talang för robotik
är bristfällig.
Du förtjänar
inte Theodoras
uppmärksamhet.

Varför
skulle jag

Hur vet du
vem Theodora

är? Hon är ändå
redan min...

Älsk... Aaaajj...

Aj, aj.

Aaaaahhh!
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Så går det när
man inte lyssnar. Jag
varnar dig inte igen.

Rosalind?
Var är du,

vad händer?

Jag har väntat på dig.
Jag ska ta dig till en
plats där du är min!

Theodora.

V-vad
är du?

Aaaahh, låt 
bli mig!
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Släpp
mig!

T-theodora...

Spela inte
dum! Vi vet alla

hur det går när en skapares
sinnesstämning påverkar
skapelsen! Du har innerst
inne velat se Rosalind svag.

Allt jag har lärt mig
har jag lärt mig av dig.

Låtsas inte
att du är helt
oskyldig!

Vad
menar
du?

Farväl, tack
för att du gjorde
mig så kraftfull!
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Ha ha ha ha!!! Om du
jagar mig dör Theodora!

Nej,
nej, detta får

bara inte hända!

Vad
har jag

ställt till med? Kommer
Rosalinds vänner misstänka mig eftersom

jag är hennes rival? Jag måste ge mig av...
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Jaha, oj, jag
funderade lite

bara.

Hur är det,
Mabel? Du ser
bekymrad ut och

har knappt
ätit.

Jag ska påbörja
ett nytt projekt

och tänker mycket
på planeringen.

Det visste
vi inte, berätta

mer!

Varje elev
ska inrikta sig på
sin specialitet
i robotik.

Jag behöver vara helt ostörd
för att kunna vara originell
och säker. Projektet kan
leda till viktiga framtida
kontakter och... Åh,
jag måste äta.

Duger inte
din verkstad på

skolan?

Vi
förstår.

Hittills
har jag mest
skrivit ner idéer
på material.

Just det,
jag har hittat
en ny verkstad!

Oj, sätt inte för
mycket press på

dig bara.

Jag ska nog gå till
den nya verkstaden
nu så jag kommer

igång!

Är det
inte sent
att jobba
nu? Du

kan väl gå
dit imorgon
när du är
utvilad?

Okej,
lycka till!

Vi syns
imorgon!

Det
är ingen fara! Jag
ska bara skissa och
kan sova över där.
Tack för maten!
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Efter
mötet med
Esther-02

var jag rädd
för både
henne och
Rosalinds
vänner som
skulle ana
min roll
i detta.

Men nu är vi här och
allt ska ställas till

rätta.

Nu förstår jag hur det
hänger ihop, och du har

inte haft det lätt.
Men det finns

bättre sätt att visa upp sina
bästa sidor på än att bygga
en farlig maskin som fått din
hämdlystnad och misshandlar
Rosalind för att sedan kidnappa

Theodora. Sen bygger
du fällor som kan skada

oskyldiga människor. Vad har
det tagit år dig, Mabel? Vill
du inte rädda Theodora?

Vi får spara pratet
till senare. Nu nu måste

vi hitta de andra i
huset!
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Om jag provar att
öppna de här fällorna
först kanske Harold

och Margaret
dyker upp.

Dosan
är kopplad
till alla
fällorna.

Jag
varken

ser eller hör
något.

Kan du öppna
alla fällor på
en gång?

H-hallå?
Det

är nog
bäst.

Hörde
ni?

Hallå?
Vad händer?

Hjälp...
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Snälla
hjälp mig!Är ni flera?

Ni hör mig
väl?

Mabel? Tänker du
hjälpa mig eller hota

mig?

Vi är här.

Kom,
Crash.
Vi letar
efter

Margaret
nu.

Ja, vi slösar
ingen tid!

Förlåt...

Rrrgghh...

Kämpa på,
du klarar

det!

Du ska få
hjälp! Ta tag

i repet!
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Jag är så
ledsen...Vad är det

här? Var är
Barnaby och
Margaret?

Tack så
mycket!

Vi har
inte hittat
Margaret

och inte hört
henne! Vet
du var du

såg henne
sist?

Jag vet bara
att jag gick
mot trappan
och samtidigt
som jag

föll ropade
Margaret
bakom
mig.

Hon sa ungefär
"jag dras
in" och sen
hördes en
dov smäll.

Då vet jag
var hon är!

Crash och
Pallir, kolla bakom
öppna spisen!

Det är en
glipa där! Fällan
öppnades inte
ordentligt som
dom andra!

Bakom
öppna
spisen?
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Är
ni här för
att hjälpa
mig?

Ja, vi ska
hjälpa dig!

Du behöver inte
vara här mer!

Harold!
Barnaby!

Margaret!

Lyck-
ligtvis är
du fri på
riktigt!

Jag
ropade inte

eftersom jag trodde
detta var en dröm!

Och... Mabel? Vad har du gjort? Snälla, låt henne
förklara allt!Vänta!
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Allt började
när...

Efter mötet
med Esther-
02 isolerade
jag mig.

Och nu är Theodora hennes
fånge!

Så du ville konkur-
rera med Rosalind
men dina känslor
gjorde att det
spårade ur.

Det var
inte menin-

gen!

Det vet vi
och vi erkänner

att vi och Rosalind
var dominanta.

Nu när allt är
utrett så kan vi
gå. Mabel visar

vägen.

Nu hämtar vi
Theodora!

Förlåt oss!
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Snart kommer
det här att
vara över!

Jag
hoppas
det.

Nej, jag är rädd för
att den också vänder

sig mot mig och
då finns det två

fiender.

Så du ville inte bygga en
ny robot som besegrar

Esther-02?

Jag
förstår.
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När Esther-02 fick mina känslor
så kan hon ha sett en romantisk
plats dit jag ville ta Theodora.

Jag och en barndomsvän
brukade bada där.

Hans föräldrar
hade en fiskebod där
så ibland fick vi följa

med på fisketur.

Var tror du
att Theodora

finns?

Efter att familjen flyttade så hade
jag och min vän inte så mycket

kontakt men det var en
fantastisk tid!

Kolla,
de där

buskarna
har en lila
lysande
färg!

Just det! Dom
växer i närheten
av platsen. Jag
minns dom.

Jag vill slåss
snart!Lika fina

som då!

Tåla-
mod.

Då vet vi
att vi är nära! Vi

fortsätter! Barn-
domsminnen...
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Oj...

Det har
ändrats lite...

Det liknar ett
träsk...

Vi får vara beredda
på att Esther-02 är
här och göra upp en

plan.

Ja... Det är som om
Esther-02 har lagt
en förbannelse
över platsen.

Du klarar
det här,
Mabel.

Bla, bla.

Ja.
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KNAK.

!

Så du kom ändå!Andas,
Mabel.

Kommer du för 
att utmana mig, min 

skapare?

Aaaahh!

Det sista
du känner kommer

att vara mina klor som
skär igenom dig!
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Inte om vi
är med!

Vilka är dom?
Är det nya vänner
till dig Mabel?

Jag tar dom först!

KNAAAAK!

Kom igen då och
visa vad ni kan! Skynda

er medan ni lever!

Att Mabel skulle
locka fram Esther-02
var kanske inte så
genomtänkt ...

Nej, vi skulle
ha varit med hela

tiden, maskinen är
så snabb!

Min
uppfällbara yxa

kommer i alla fall
till användning?
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Nu kan jag
dra trädet ifrån

henne!

SVING!

BOOM

Eller
inte...

BOOM

Granaterna
gör ingen
skada!

Min skapare 
gjorde ett bra jobb 
när hon skapade mig!
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Men du
kanske inte
är osårbar
överallt!

Det finns en
granat till!

Va?!

Theodora?
Mabel?

?

Ni kan inte 
fly från mig!

Vad är det här? AAARRHH!!!

38



Tricket
funkade!
Hon är

så upptagen av
utbrottet att det
kan ge mig tid!

AAARRHH!

Vad
bra att Mabel
hade tillräckligt
med material för att
bygga kopiorna!

Skynda
dig

Mabel...

Nu har
vi dock en
stor arg
maskin...

Theodora?
Vem
där?

Det
var länge

sen man var här...

Theodora! Är du okej? Mabel?
Ursäkta,
jag

ser inte.
Var är
glasögo-

nen?

Jag hittar dom snabbt,
sen ska jag ta dig härifrån!
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Här är ni tillsammans.
Då ska ni dö
tillsammans!

Använd all styrka nu!
NEEEJ!
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Det är över nu!
Inse det bara!

Jag
skojar med

dig! Jag bestämmer
när det är över!

HA HA
HA!

Vad har
Mabel byggt
för monster
egentligen?

Det fanns en 
kvar!

En kvar...

Mabel!
Fånga

och kasta.

Det
måste finnas
fler granater!

Har du
några?

Nej
det

tror jag
inte...

Aah!
Va?
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BOOOM!

Var är ni?!

AAARRHH!!! Akta dig!

Bra gjort! Nu
när Esther-02 är
blind har vi ett
övertag.

Vi kanske kan få ner
henne i vattnet. Om
hon går på el kan

hon vara svag mot
det! Vi kan

använda oss av
trädstammen!

KRASCH!!
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Så nära ...

Jag
skapade
henne.

Nu förgör
jag henne!

Vad gör hon?
Vänta, tänker hon

...
Nu avslutar
jag det här!

KLONK
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SPLASH!

AAARRRGGH!!!
Varför vinner jag inte?!

Tack. Jag
viste inte att
jag hade den
förrän nu.

Vilken
styrka
du har!
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Det blir nog bäst.
Jag, Pow och Crash

ska vidare.

Hoppas
att Theodora

också
får veta hela
sanningen.

Ska dom vara
ifred?

Theodora,
jag måste

berätta en sak.
Sen jag såg
dig första
gången...

Sen anslöt sig Barnaby, Margaret
och Harold till oss och berättade att
Rosalind beskrivit den onda maskin som

tagit dig! Och nu när du är räddad
kan vi ha ett liv tillsammans!

Åh så rörande! Men
låt mig komma med
lite justeringar!

När
du försvann
så skulle det

bli en utmaning att
hitta dig. Så jag
kontaktade tre
äventyrare! Lever

du än?

Jag är en i raden av maskiner
som fått sina skapares känslor och
utnyttjat dom! Mabel byggde mig
för att slå ut Rosalind och få din
kärlek och en högre position! Jag

slog ut Rosalind lite väl bokstavligt
men relat... at-at-krrrrrsschhh.

Jag anade att något var fel
när jag märkte att maskinen kunde båda
våra namn! Jag är glad att jag lever
men jag har ingen skyldighet att

bli din pokal, speciellt inte när du
ljuger. Adjö!

Så det
var orsaken till

allt.

45



Det var
i alla fall vad

som hände enligt
vad jag hörde.

Hur gick
det för Mabel

sedan? Vad
jag vet går hon
fortfarande kvar
på universitetet.
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Hittade hon
kärleken till
slut då?

Vad
spelar det
för roll?
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