
Hov! 
Hooov...

Hold kæft!

Shhh...

Glu.

         Blub,   
blupp...

Glup.

Glup.

Vågn op, høveder! Der er noget, 
der ikke er normalt!...

�

CYANNSAGA3_01-28_print.indd   5 08/09/06   16:54:53



�

CYANNSAGA3_01-28_print.indd   6 08/09/06   16:54:57



Nå, unger! Har I ikke noget at sælge mig? Skrid, AÏeÏa! Vi har ikke brug 
for dine tjenester!

Den er for stor til dig, den bluse! 
Hva’ ska’ du ha’?

Skrid, har vi sagt! I gør mig ked af det, unger! Vi kunne 
have gjort forretninger sammen!

En kvinde... Er du 
interesseret?

Jeg har forbudt jer 
at tale om hende!

Hov, du! Hov, du! 
Ingen bag min 

ryg, tak!

En kvinde... Skør, men smuk.
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Sikke noget lort, unger! 
Det er altid så voldeligt 

med jer!

Han kreperede! 
Du er osse så 

åndssvag!

Han ville dræbe 
mig! Han fik bare 
som fortjent!

Satans, nu er vi igen 
uden leder. HVordan 

skal vi nu tjene 
til føden?

Klap i, rødder! 
Tilati og 

jeg laver 
forretninger.

Ævl med dig, AÏeÏa! En tøs som hende er sin vægt 
værd i mikomi! Hvis vi lader hende bløde lidt, 

kommer krabberne i hundredvis!

Det kan det lille røvhul, der skulle
forestille jeres leder, godt bruges til!.. Hvad hedder du, 

smukke?

Cyann...

Cyanncy eller Anncyann? 
Jeg hader kælenavne!

Cyann, helt enkelt! Hun må være fra Urbo! Hun kommer 
nok fra byen! Hun må have landet 
sin flyver, fordi hun ville se nær-
mere på os. Hun siger ikke andet 
end sludder! Hvis hun ikke har 
mistet forstanden, skulle man 
tro, hun var prinsesse Arba...

...som er faldet 
i lortetønden!
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Hør godt efter, prinsesse Obin! Når kampkrabberne 
har gumlet på dine balder, er du ikke længere 
Cyann-helt-enkelt, så er du Cyann-den-korte!

La uh la. La hu la.

Hvis jeg løskøber dig, bliver 
jeg nødt til at komme tilbage 
og ledsage hele den bande 

loppebefængte rødder ud ad 
stegeren til dagsforåret! 

Hvad giver du mig til gengæld?

Her skal ikke 
handles! 

Kvinden i ens liv 
nægter man ikke 

noget!

Jamen, hvor 
diskret! Du skal 
nok få sendt alle 

bercinerne på 
vingerne!

Jeg gad nok se dig uden 
støvler! Kunne du ikke 
have løskøbt mit kluns!

Hvad er 
der nu!?

Lider du 
virkelig af 

asemni?

Amnesi? 
Overhovedet ikke.

Så er du 
myroman!

Mytoman, 
heller ikke!

Snakke, det 
kan du!...

Men kan du 
osse ro?!

Du kan jo godt bruge en åre! Du må 
have det i blodet! Hvis du er lige så 

stort et talent i sengen, 
glæder jeg mig!

Altså, du er bevæbnet og på 
hjemmebane, mens jeg ikke engang 
ved, hvor jeg er. Men så længe du 
ikke ved hvem jeg er, skal du ikke 

tro, du har overtaget, Aya!

AÏeÏa! Skrækkelig 
accent, du har!
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Jeg har betalt for dig, prinsesse! 
Hvis du ikke ved, hvor du er, ved jeg, 
hvor du kommer hen, hvis du går mig 

på nerverne! Uden mig ville du 
pisse blod lige nu!

Apropos 
at pisse 
blod, så 

har jeg... 

Vores hvedebrødsdage 
begynder dårligt! Der er alt 

om bord på min skude: 
brusebad, varmt vand, alt 

hvad du drømmer om.

Er det den 
rustbunke 
der? Den er 

jo antik!

Har du lyst til et 
øje som mit?!

Jeg kan godt sige dig, at 
min skude er ømhudet!    Skindet... Ømskindet...

   Hids dig ned, Aya
   Hids dig ned, jeg 
   har forstået...

AÏeÏa!

Det var godt!

Hold dig oppe af vandet, baljen her myldrer 
af krabber! Et par velanbragte tejner af 

sålelæder! Det giver ikke indbrudstyve store 
chancer for at komme levende om bord... 
Det samme for dig, hvis du ville stikke af.

Det ville ikke være 
for smart!

Bliv dernede! Jeg 
skal lige lukke 
for dampen til 

overvågningssystemet.

Kommer tågen altid så 
pludseligt her på egnen?

Hvor vi er, er lige 
meget! Men hvornår 
betyder noget! Hvor 
mange runder er du?

Runder...? Din alder, ikke? Du fatter virkelig 
ingenting! Du er ret trættende! Nå, 

bercinerne er holdt op med at synge, 
det er på høje tid at sove!

Falder 
natten på?

Du skal ikke bekymre dig for natten! 
Så længe du er på min skude, er der 
ingen fare for, at den fanger os!
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