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Mam w nosie 
twoje ubranie! Biegniesz 

za mną, 
meta przy 
bunkrze… 

Rany, 
stromo 

tu!

To nic, 
kolana 
wysoko!

Oż 
k…

Cicho tam! 
Oszczędzaj 

oddech!

No widzisz, 
dałeś radę!

hHh-Hura-hH-ile 
zrobiliśmy-Hh-trzy 

kilometry? HH

Nawet 
jednego 

nie!

Dzień później.
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Klify chaosu. Ani żywej duszy.

No, może poza 
morskimi ptakami.

Tutaj nikt nie będzie 
oceniał mojego 

tempa.

UaAa

Pierwsze kroki nie kosztują mnie nic. 
Brzeg morza jest jak prezent, 
jak przywilej.

„Brzeg” pasuje do „bieg”.

Co innego uzdro-
wisko – emerytów 

zbiegowisko!

Ho, hO! Biegnę 
już 15 minut… 

nie jest 
źle!

Wiatr, mżawka, popiskiwanie 
ptaków, krok za krokiem…

Mój cień podąża za mną wiernie 
po ścieżce, ale umysł zaczyna 
gdzieś się włóczyć.
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Po przebiegnięciu raptem 
pięciu kilometrów myśli 

mi uciekają. Mózg się 
odwadnia.

Nie ma co ukrywać, 
trochę odlatuję.

Awaryjna 
zbiórka całego 

personelu!

Najważniejsze są dla nas teraz 
odcinek mięśniowo-płucny i równowaga 

w pionie! Otworzyć tamy potne, karo-
seria wymaga nawodnienia…

Do roboty!

Kotłownia, dorzućcie 
do pieca! Będzie trze-
ba palić tłuszczem, 
mamy zapas!

Odblokować rezer-
wy kwasu mlekowego 
i endorfiny, nasz je-
gomość potrzebuje 

relaksu!

Bolesne odczucia powoli mijają. 
Łapię pewien rodzaj rytmu.

Dobrze się składa, bo meta już 
blisko.
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Daleko mi do doświadczonych
sportowców…

…a już na pewno do ich wyrzeź-
bionych, pękatych muskułów…

…zauważam jednak znaczne zmiany 
w swojej sylwetce.

Przed 
(88 kg)

Po kilku 
miesiącach 

(81 kg)

No, 
powiedz, 
że cię za-

tkało!

Aj!

Chociaż na razie i tak szału nie ma! Trochę 
zrzuconych krągłości.

Mów za siebie!

Do tego noce, które 
jeszcze nigdy nie były 

tak krzepiące.
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Więc bolą cię 
kopyta, kolego?

Tak! Kiedy 
naciskam 

między łatą 
i rostbe-
fEm, to 
nic nie 
czujesz, 
prawda?

No,
nie…

A jakbym cię połasko-
tał z tej strony?

Natura nigdy nie 
jest jednostronna.

Heh!

Kładź no mi 
się tu, bracie, jak 

pod topór!

Zapnijcie pasy, chłopaki. 
Zapowiadają się 

turbulencje!
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Piątek, 4 listopada – 3:04.

Ty też 
nie możesz 

zasnąć?

Nie…

Dobrze spałaś, 
kochana?

daj spo-
kój!

A gdzie 
Will?

Nie, żadnych wieści 
o pana bagażu…

A jeśli ta sprawa z walizką to robota 
kenijskiej delEgacji, która chce cię 

powstrzymać przed startem?!

Maraton omija południowy Manhattan, więc 
obejrzymy go sobie przez okna autobusu.
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Północny Manhattan, Upper West i East Side.
Południowy Manhattan, Greenwich Village, dzielnica finansowa, Brooklyn, a w oddali New Jersey.
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Powolny marsz biegaczy na start rozpoczyna się, jakby 
ktoś go wyreżyserował.

Na podstawie informacji, które podałem przy zapisach, 
zostałem zaklasyfikowany do trzeciej fali startujących.

oddzielam się od reszty mojej drużyny, która stawi się 
w pierwszej grupie i wyruszy godzinę wcześniej.

Trochę mi szkoda, że nie 
możemy przeżywać tych 
chwil wszyscy razem, ale 
taki system wydaje się nie- 
unikniony i słuszny. Tak to 
sobie tłumaczę.

Dzięki temu ci ambitniejsi nie 
muszą przepychać się między 
najwolniejszymi, a cały bieg 
robi się bardziej płynny.
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Moje nogi 
gdzieś 
znikają… 

jestem teraz 
tylko 
oczami.

Jeszcze tego nie wiem, 
ale ten stosunek 

już wkrótce się 
odwróci.

ŁaAał!

Oficjalny 
sobowtór 

Philippe’a Ka-
terine’a?

Flaga 
ONZ?

No, ej!
Szybko! 
Trzeba wy-

przedzić tego 
palanta z ba-

gnetem!

2 mile w 18 minut. 
zaczynam ostroż-
nie… nawet wolno!
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nie!

A jednak… 
Odwaliło ci do reszty, 

Seb!

Kiedy gwarantuję, 
szefie, że sprawdziłem 
wszystkie kable! Oczy 
działają bez zarzutu!






