Langt inde i hjertet af
ørkenhavene på Abraxar, en
verden hvor moderne teknologi
ikke fungerer, ligger øen Dheb
belyst af nye stjerner...

Takket være Zanfyst er hele
planeten blevet transporteret
til en anden del af galaksen...

Zanfyyyst!
Beklager, frøken, men
vi har forgæves ledt
efter ham i to timer...
Og hvad så,
Anzolho? Vi må
finde ham!

Hov!
Pas på!

enten er han død, eller
også er han taget til fange
af de invasionsstrker,
som prins Dheluu sendte
hertil...

Sagde I
udrydde?

Vi kan først
føle os sikre,
når de er
udryddet!

Det lyder
som en god
idé...

Han har ret...
Hvis Zanfyst er i live,
må det være der,
vi skal finde ham...

Først skal
de findes...

Jeg giver kommandant
Ophredia besked om
at angribe...

Det er letsindigt at
vove sig ud i det fri,
folkens!
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De er
ivrige...

Og de har taget min
Zanfyst!

Det klarer
jeg...

Du har lavet
ham om til en
isblok!

Men...
Cixi...?!

Jeg har frosset hver celle
i hans krop...

Urghh!

Fantastisk...

Jeg har mine
evner igen! Som
på Troy!

Dræbt af
frosten... Som
en ispind...

Lige i nærheden...
Og du dine kræfter,
Thanos... Dermed er
du overflødig...

Lige i nærheden...
Jeg har aldrig set så mange stjerner... Vi
må være blevet overført til et sted
i midten af galaksen...

Vil du
dræbe
mig?

Det lader til,
at du har tabt
slaget, Glace...

Det er
unormalt...
Jeg kan mærke
magien omkring
mig...

Umuligt at få
adgang... Det er
som om jeg er
spærret inde bag
en glasrude!

Pas på!

Noget rører sig i
mørket derovre!
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Det må prins Dheluu
afgøre...

Mens vi venter,
må vi samle os om
fælden her...

Formér
angrebspositioner!

Sådan udrydder
man da ikke!

Jeg går forrest,
så følger I efter...

Men...

Yahbaayarrhhh!

Yaarrhhh!

Men?!

Jeg ramte ham
da...

Hej, Thanos!
De kommer
herover!
Træk jer
tilbage bag
sandhullet...

Eyh!

Jeg sidder
fast!

Jeg har ikke adgang til magien, men
hvis den findes omkring mig, kan jeg
trække på den som jeg gjorde som
elev i Eckmyl...

Skyd ikke!
Jeg vil prøve
noget...
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...Hvis du
bevæger
dig, er det
ude med
dig, udyr!

Første års
pensum...At
fortrylle
en trold!

Han må blindt adlyde
den første, der giver
ham ordrer...

Hvad
betyder
det?

sådan!

Men?!

Godt! Hiv
dig så op!

Ja, det er en ordre!
Nu er det mig, han
adlyder!

Kan jeg bøffe
ham, madame?

Det er
noget rent
personligt...

Kender du til basens
indretning?
Senere,
din
knold!

Er der
fartøjer?

Ja,
madame
...

Vi må gøre alt
for at
nedkæmpe dem!

Anzholos gruppe og så
din ven trolden må være
nok...

Jeg bliver nødt til
at adlyde...

Så før os
dertil...

Men det er under
protest!

Der er kampe
ved passagen
mod syd!

Det bliver
mørkt, så
ingen kan se
noget...

Lav så
meget ballade
som du kan her...

Bliv i
dækning,
lille du!
Hov!

Pas på!

6

Vi ses senere...

Så hun
kalder
mig lille!

Fint!

Hvor er så den
passage mod syd?

Det er ellers en
stor base...

Nelsja,
kan du
improvisere
lidt...

Mærkeligt angreb... Det
må være en afledning!

Det er
denne
vej!

Jeg
suger

Godt! Ingen
har set os!

Bevogt stillingen, mens jeg
forbereder beskydningen...

Uden tvivl raketrør,
der virker med krudt...

Så er
det her!

Hebus!
Ved du,
hvor kampen
foregår?

Kom så, din
knold!

Hold så
op! Det er
ikke spor
sjovt!

Men...
Hebus!
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Jeg er ked af det, Cixi...
Jeg skal..

Hebus! Åh nej!
Ikke det...

Du er en
fjende nu...

Jeg suger
den ud!

Ja, du kære, nu
er du alene!

Han er
fortryllet!

Zanfyst? Død?

Trolden har skiftet
lejr, og din filejs
er død!

Hahaha! Alene i rummet
og uden magiske
kræfter!

Hvis han er i
denne verden, kan
jeg mærke det...
Men efter at han dykkede ud
gennem porten forsvandt han
også for mig...

Han
har den
største
af alle
kræfter!

Det kan
ikke... Måske
er han så på
den anden
side?

Han brugte meget
energi på den
gennemgang...
Noget af magien
er blevet her på
Abraxar...Det har
du uden tvivl
kunnet mærke...

Hvor er den
sikkerhedskontrol...

Eyh!
Det kan
ikke passe?!

Jo varmere
du er, jo
mere tænder
jeg på dig!
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