
Det er efterhånden længe siden, 
vi kom til planeten Sudra, men det 
føles, som om det var i går… Et 
er sikkert: Om man så brugte et 

helt liv på det, ville man ikke kunne 
opleve stedet her i hele dets 
vidunderlige kompleksitet.
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Alle de erfaringer,  
der er blevet samlet 

her gennem flere 
hundrede år, er 

blevet til et perfekt 
mix af racer og  

kulturer, af arve-
materiale. Det er 

ubeskriveligt! Det er 
ikke noget tilfælde, 
at stedet kaldes for 

”Cirkusplaneten”.

Planeten har fået sin helt  
egen gudeverden, som er et  
sammenrend af alle mulige  

religioner. En blandingsreligion  
uden sidestykke i den del af  
kosmos, vi har kendskab til.

Det er 
en uudforsket 

jungle, som jeg 
møjsommeligt 

forsøger at finde  
vej igennem hver 

eneste dag…

Tusinder af gamle  
og nye guder lever 

side om side, og 
hver eneste af 
dem har mange, 

ofte flere 
hundrede navne 

og tillægges 
forskellige 
egenskaber. 
Under disse 

stenansigter 
går livet sin 
larmende og 

hektiske gang…

…i en ofte grum virkelighed 
med skarpt afgrænsede 

kaster og enorme sociale 
forskelle.

Flodens rolige 
vande er et 

spejlbillede af 
livet på planeten…
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Så har jeg vist skrevet 
          nok for i dag… Pyh!

Jeg tvivler ærlig talt på, at 
jeg nogensinde bliver færdig
med den bog. Men Sudra er 

så fascinerende… 

Hej, Roy. Hvordan 
går det? Jeg 

skal have tjekket 
retningsreaktrerne, 

inden jeg 
fortsætter.

Nu igen? Hvad er det for 
en skramlekasse? Nu 
skal jeg være der.

Jahu!
jeg har brug for 
dig! Hvor er du?

Lige et 
øjeblik… 
Der er bud 
efter 
mig…

Du bliver her, 
gør du!!

 Åh! Er det 
allerede 
fredag…

De har sat 
ballonerne

op.

Synd for Noa, 
at hun går glip 

af det syn.
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Få nu lidt 
fart på!

Hey, vent 
på mig!

 Pokkers 
osse, de 

er sikkert 
allerede 
begyndt!

Vi kan ikke lade den 
her chance gå fra os. 
Hun er her kun i dag.

Pust… 
           støn!

Er du 
 sikker på,
at det er

 en god idé? 
Hm, du ved, 
hvad jeg 
mener…

    Helt sikker.  
 Bare vent  

  og se, hvor 
glad han  
bliver… 

bagefter!

Så er vi der!  
super, hun er  

stadig i fuld gang 
med showet!

Argh, jeg er
 lige ved at få  

  et hjerteslag… 
  Jeg hader 

    dig!

Se hende, er 
hun ikke stadig 
vidunderlig?
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Utroligt!

Så I det? Hun 
genoplivede  

   den! 

Noa!!

Noa!

  Lav et 
mirakel til!

Sikke hun 
kan!

   Det er lige 
medrivende hver  
     gang!

 Det er alt  
for i dag. Tak, fordi

 I kom…

 

 Tak, tak! I kan 
lægge jeres 
bidrag her…
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 Hej, unger. 
Hvad vil I?

  Min rotte Guzi har 
 været ude for et lille  
uheld, he, he! Kan du 

ikke genoplive 
den?

Der er vist 
ikke mere at 
stille op…

   Jeg sagde jo, at  
  det var en åndssvag  

idé at tage den  
indtørrede rotte 

med!

Wow!

    På gensyn! 
 Måtte guderne

våge over jer og 
jeres hytter!

Wooow! Cool!

Bare vent, 
en dag scorer 
  jeg hende!

Hvad!?!

Hehe!

    Det gik godt 
  igen i dag, Noa, og 

det kan vi takke 
dig for!

Menigheden kom 
med masser af gaver. 
Vi kan leve af det her 

i mindst en uge.

Vil I gøre os 
 selskab?

Nej, tak!
 Vi spiser 

     hjemme…
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