In het hart van de oerwouden
van het verre questië knarsen
de oytls. Deze insecten met hun
glimmende kleurpalet doen zich
tegoed aan het plantensap van de
hoge kluminabres entomophiles
met hun dichte gebladerte.

Daar in de buurt heten die
bomen gewoon pluks.

Moedertje natuur, in haar
oneindige goedheid, heeft van
de oytls levende sieraden
gemaakt.

helaas wordt dat vreedzame
schepseltje pas echt wat
waard als het dood is.
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Zagen jullie
dat? Ik raakte een oytl
op honderd
voet afstand!

Dieren van het
woud, vrees
whoompöpö!
De grootste
jager van...

Als je had gewacht
tot de oytl zich had volgepropt met hars tot-ie
versteende en fonkelde,
hadden we ’m volgend
seizoen kunnen plukken!

Ik weet ’t, dat heb je me
al verteld! Maar dit zijn
geen echte sieraden!
Dit zijn meisjesdingen!

Je bent
even stom
als onhandig, zoon.

Wat wil je hiermee
doen?

Nou, we
kunnen ’t
toch eten!

De vreemdelingen geven
ons prachtige dingen in
ruil voor die sieraden.

Da’s waar, jongen,
maar vreemdelingen zijn vreemd.

Wij, met onze botten
van verslagen vijanden en verschrompelde hoofden, wij hebben ware klasse…

Wanneer krijg
ik botten van
verslagen
vijanden, papa?

Zodra we nieuwe vijanden vinden. Jammer dat we die stam
aan de overkant van de rivier
helemaal uitgeroeid hebben…

de oytleros!

ze komen!
Ze komen!

Voordat ze uitmondt in de
verre oceaan kronkelt de
rivier de purper heel lang
door de oerwouden van
questië. Een handjevol
dapperen waagt zich wel
eens helemaal tot in het
gebied van de mensenetende koppensnellers...
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Volgens mij zag ik iets bewegen!
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Weer
pirarnaks?

Niet in ’t water...
aan de kant!

Denk je dat we de shavashava’s hebben
gevonden?

Of anders zij
ons wel...

Mahalon, ik heb geen zin
om te sterven. Als we
gedood worden, neem ik je
dat bijzonder kwalijk.
Positief
denken,
ploneïs: we
zijn hier
om rijk te
worden.

