soitellaanko?

joku
toinen
kerta...
minun on
mentävä
labraan!

joo...

tule
iltapalalle
juhlin
luokseni!
näyttelyä
parin ystävän
kanssa.

nyt
hetikö?
muuten
saan taas
parkkisakon!

kiitos,
rouva
vega.

alex? olen saanut
ministerineuvoston
yhteisen kannan
komission uudesta
ehdotuksesta.

JA ..EI KUN
TOIHIN!

nyt
jo?

niin, nyt on
valmisteltava
parlamentin
toista
käsittelyä.
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tarvitsen apuasi,
alex. kerää kaikki
mahdolliset tiedot:
saastuttajien
luettelot, katsaus
eri jäsenvaltioiden
lainsäädäntöihin,
valvontaraportit...
tarvitsen ne kaikki
valmistellakseni
tarkistukset
neuvoston
kantaan!

..

..

KA SKYSTA ,
ROUVA
KAPTEENI!

diana on
töissä
ihmisoikeusalan
kansalaisjärjestössä.

ympäristö on
kuulemma
sinun alaasi.

…hän on
euroopan
parlamentin
jäsen.

hauska tutustua.
oletko sinäkin
valokuvaaja?

olen. minua
kiinnostavat myös
ihmiskäden
muovaamat
maisemat...

kyllä
vain, muiden
muassa.

…mutta kuvani eivät
vielä ole olleet lehtien
etusivuilla!

oliko se lehdissä ollut
carimasin kuva sinun
ottamasi, jacques?

HEI, KOSTAS!
tässä on
ystäväni irina,
josta puhuin
sinulle…

oli,
katsopas…

... minulla on
muitakin kuvia.
jos haluat,
voin näyttää
ne sinulle
ennakkoon…

…ne ovat
näyttelykuvia.

oletko
nähnyt
tätä?!

rikkihapon
saastuttamaa vettä
sisältävä patoallas
on murtunut
lyijykaivoksen lähellä
etelä-euroopassa!

ANTEEKSI…
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kuka te olette?
kuka teille
maksaa tästä?
kuka on tämän
takana?

OSAAN, JA
PARHAITEN
VASTAVIRTAAN!

tämä ei ole
ensimmäinen
kerta. minua
on uhkailtu jo
kolme viikkoa.

tähän myrkkypäästöjuttuun on
näköjään sekaantunut
merkittäviä tahoja.
..

SINUN PITA ISI
OTTAA SE
VAKAVASTI,
JACQUES.
tehän pidätte
kovasti
vedestä, herra
golding!
MUTTA
OSAATTEKO
UIDA?

VALOKUVAAJA,
.. ..
SIINA PA
VAARALLINEN
AMMATTI!

osaatko yhtään
aavistaa,
ketkä sinua
uhkailevat?

HMM, on tämä
kyllä aika
outoa…

minulla ei ole
todisteita, mutta epäilen
carimasia. kuka muu
haluaisi painaa jutun
unohduksiin? myös sinun
pitäisi olla varuillasi. en
ihmettelisi, vaikka he
yrittäisivät painostaa
myös poliitikkoja.

seuraavana
päivänä…

..HEI, OLEN
NA HNYT TUON
MIEHEN
JOSSAIN!
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huomenta!

tiesitkö, että
jacquesille on
esitetty
nimettömiä
uhkauksia jo
monta päivää?

IRINA!
sinuun on yrittänyt
ottaa yhteyttä joku,
joka väittää, että hänellä
on luottamuksellista
tietoa myrkkypäästöistä.
puhelu katkeaa aina,
ihan kuin hän soittaisi
puhelinkioskista…

miksi
jacquesille?

hän otti
valokuvan, josta
skandaali lähti
liikkeelle...

eikö
hän
sanonut
nimeään?

ei. luulen,
että hän on
peloissaan.

ostitko päivän
lehdet?

en ole
vielä ehtinyt
lukea…

CARIMASIN
OIKEUDEN..
KA YNTI!

konsernin johtaja
christian lob syyttää
lehdistöä tietojen
väärentelystä ja uhkaa
nostaa syytteen
sanomalehtiä vastaan,
jotka julkaisevat hänen
mukaansa panettelevia
syytöksiä...

haloo? valitettavasti
rouva vega ei voi
vastata tuohon
kysymykseen. ei tässä
vaiheessa.

luulen,
etteivät he
luovuta vähällä.
he yrittävät
painostaa…

se oli "the european post".
he halusivat kommenttisi
carimasin tapaukseen, sekä
tietää, auttaako
vesidirektiivi estämään
tehokkaammin
myrkkypäästöt.

ai siihen
terra vivan
järjestämään?

niin. he ovat
kutsuneet ihmisiä
komissiosta ja
parlamentista sekä
teollisuuden
edustajia. ja
lisäksi toimittajia
ja ympäristöjärjestöjä.

ryhmäkokous
kestää koko aamun.
hoitele sinä lehdistö
äläkä anna niiden
taivutella sinua!
siinähän sinä olet
mestari!
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en tiedä, menenkö
tänään
illalliskeskusteluun.
tässä on jo tarpeeksi
paineita muutenkin…

