Meirrion er hjemsted for
de tre prinser, der har
gjort stedet til det mest
kendte handelscentrum i
galaksen...

De er således også en
slags herskere i hele
det kendte univers...

Man kalder
dem også for
Trebanden...

Det er gutter, som i
sandhed forstår at føre
sig frem...

Flere
fade!

Mere ild!

De forlanger
mere...

Mere?

Vi har fejlbedømt
prinsens gæster...

Han har fået
nitten portioner!

Jeg har
aldrig mødt
en Chowbak
med større
appetit!

Det er ingen
Chowbak...

Det er en
trold...

...desværre
...
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Vi må ha’ mere mad!
Skynd jer at hente
noget!

Hvordan kan han
være sluppet ud?

Det skal vi
snart bringe
i orden...

Levn lidt
plads til
desserten...

Jamen hov..!

Eeyyyhhh!
Pokkers
osse!

Fang ham!

Jeg sku’ ikke ha’
forladt landbrugsstationen!
Folk er gale her!

Nu har vi ham!

Jeg... jeg...
Ååååhhh!

Ska’ jeg
mase ham?

Åh
nej!

Hvad..?

Nåda?

piv

Sjovt nok!

Der var han godt
nok hurtig!

Vil de virkelig
stege mig?

Han må udvikle
en slags gas...
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Jeg har altid været god
til at sprænge balloner!

Hjæælp!

Men jeg forsikrer,
go’e herre...

Hvad har du
gang i?

Sådan!

Ja, I
mener
sikkert
det
bedste...

Hvad sker
der nu?!

I har vel ikke
været slem
mod min ven,
har I?!

Nå, det
er dig,
Blongo!

Nå..
Tja... det
vil sige...

Hr Hebus,
vær sød
at stoppe
dem!

Lige nu!

Det
stemmer!

Øv
altså!

Vi har vist
begået en
brøler...

Auv!

Herren under
loftet er gæst,
ikke råvarer...
Kom jeg
i vejen
for en
sporvogn?

Alt i orden! Nu kan
du godt komme ned,
Blongo!

Det ka’ vi
trolde godt
klare!
Det er
ikke så
let...

Først skal jeg prutte
en hulens masse...
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Så
prøver
jeg...

Glzt...

iiih

Nå-dada!

Hov...

åh-nej!
Ikke det!

Jeg
beklager
meget,
men...

Han ka’ altså
noget, den gut!

Den mest indflydelsesrige
af prinserne er uden
tvivl Dheluu... Og hans
festmåltid i dag skal
fejre hans seneste
nyanskaffelse...

Åååhhh!

To mennesker med
fantastiske kræfter...

Nånå!
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Hvor
dumt!

I årtier har prinsesse Elfø prøvet at bevare
et ungdommeligt udseende, hvilket dog ikke
gør synderligt indtryk på bordherren prins
Porho, en Flytosk...

Prins Andhiere er i
virkeligheden af hunkøn, og
hun har en stor samling af
primitiv folkekunst...

Prins Gonzor er en diskret herre tilknyttet
Trebanden, og prins Dhegall er uden tvivl den
mest kyndige handelsmand på Yuuka...

?
Hvad var
det for en
støj?

En slags
vindpust
med lugt...

?

Prins Hevant er optaget af magien lige så meget som prins
Rainghey er optaget af årgangsvine... Prins Lepty, en Todmarv,
udskiller undertiden ægte perler...

Prins Ladhal er, som alle fra Badua, en vandskabning,
der trives dårligt uden for sit rette element...

Åh?

Uhh!

Demonak er den mest ejendommelige af
prinserne... Dette biomekaniske sammensurium
besidder utroligt nok en høj intelligens...

Prinsesse Ophredia er både smuk og grusom, mens prins
Kenryr, en gammel Blor, er helt afhængig af den mest
magtfulde af prinserne...

Nogen har
vist sluppet
en vind...

...selveste
Dheluu...

Auv!
Pyi!

Slurp

Jeg beder så
mange gange
om forladelse...

Det var godt du
kom, Blongo...
Ved du hvor Cixi
er henne?

Jeg blev i køkkenet for ikke at
være til gene, men...
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Deres kønne
veninde prøver
sikkert min lille
gave...

Ja, der kommer
hun jo!

Har De givet min
forlovede gaver?

Den kommer fra en verden,
jeg kender så godt, Pathacelse...
Den smyger sig om den krop, der
bærer den, ved hjælp af osmotisk
telepati...

Denne nelsja er
bedårende, prins...

...retter
den
til...

Er den stadig ikke
lidt for lang?

Hvis jeg
synes, den
er for
skrigende i
farven eller
lidt for
lang, så...

Jeg har også et vist hensyn at
tage til min forlovede, der ikke
er så frigjort...

Du er da ikke
så snerpet!

Thanos, du har skam dine
gode sider...

Bevar’s...

Alligevel kan
du gøre indtryk
på svage
kvinder som
jeg...

Men somme tider er de bare
utroligt svære at få øje på...

Glp

Ja, disse udannede
personer besidder en
umiddelbar charme, det
må man tilstå...

Og mændene
har en vis
tiltrækningskraft...

Åh, undskyld...
Jeg gled vist...
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Haha! Som hun dog kan
udtrykke sig! Jeg er vældig
fornøjet i dette selskab!

