
3

Xingdu, kejserbyen med de utallige 
trappetrin i det årtusindgamle rige Darshan.

Her har ambassadør Feh-Rehr og shäh Xedong 
selv lovet at passe på Cixi, mens Zanfyst, C’ian, 

Nicoledes og Hebus drager ud for at finde 
darshanidernes guders palads.

Cixi! Luk den 
dør op!

Jeg kræver en 
forklaring!

Hvad sker 
der, Shëba?

Cixi!

Ambassadør 
Feh-Rehr! 
Deres lille 

protegé skaber 
konstant 
intriger!

Hun vil overbevise shähen 
om, at hvis han omsider vil 
have en arving, må han væl-
ge en ny yndlingshustru!

Javel...

I tre år har jeg båret 
det barn, som ikke vil ud. 

Jeg kan ikke mere...

Fat mod! Hans 
majestæt elsker 
Dem stadig højt...

Og Zanfyst vil 
tale Deres sag 

over for guderne.

Lad mig klare sagen med en vis 
ung dame, som fortjener en 

ordentlig endefuld...

Cixi! Luk op, eller vi 
slår døren ind!
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Gå i gang.
Bare den tøs 

står lige inden 
for døren!

Splash!

Men...

Hun er forsvundet! For alvor, 
håber jeg!

Hvordan skal jeg 
forklare hendes 

far det?

Han vil ikke bebrejde 
Dem fiaskoen. 

Han kunne ikke selv 
holde på hende.

Kast 
fortøjningen!

Hvor længe varer 
overfarten? Vi skal laste 

varer i Lurchan, så... 
om to uger er du 

i Eckmül!

Perfekt.
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Mens Cixi tog til Eckmül, 
var Zanfyst, C’ian, 

Nicoledes og Hebus på 
vej højt mod nord.

Jeg er ked af at have 
ladt Cixi tilbage.

Ja, det fortjener den 
stakkels shäh ikke!

Det var ikke en spøg, 
Hebus. Hun er stadig 

et barn.

Det mener hun 
vist ikke selv!

For at udnytte den vind, 
som regelmæssigt blæser 

over de vidtstrakte sletter i 
Øvre Darshan flere måneder om 

året, har en fjern forfader til shäh 
Xedong ladet anlægge en ensporet 
bane tværs over hele kontinentet, 

fra Shansa til Puskari.

Trukket af mægtige, snedigt 
forbundne papirdrager kan 

vognene nå op på imponerende 
hastigheder.

Men hun er bedre i 
sikkerhed i paladset 
end på rejse med os.

Hvad er det 
for silhuetter 

på bakken?

Hvor?

Nåh! Det er nok 
en flok fredelige 

græsædere...
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Slæk dragerne. 
Vinden tiltager! Hvad laver de 

trolde ved siden 
af sporet?

Alarm! 
Grib hakkerne!

Hööög! Graaaöör!

Øøøjjj? 
Arrhh!

Neej! 
Nåde...

Arrgglll

Glüür!
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Hvad sker der? 
Vi sagtner farten!

Et 
overfald!

Hvide 
trolde!

Gottferdom! De 
er velorganiserede, 

fætrene!

Hööög! Hööög! 
Hööööggg!

Nogen har vakt 
Swöögs vrede!

Måtte Sparshong, 
den berettigede 
volds gud, føre 

vore arme!

C’ian! 
Kom i sikkerhed 

på Sfax!

Jeg beder jer! 
Tag børnene med!

Mor! 
Jeg vil blive 

hos dig!

Hvor 
er de 
nuser.

Må Xhiatyr beskytte 
jer, børn!

Moaaaar!

Jahu! 
Super!

Hjælp os!
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De er knap så skrappe som 
rigtige trolde, men de er mange!

De vælter ind... 
jeg tager 

venstre side

Må Avoghai 
forbande de 

uhyrer! Der er en ting, der 
nok kan hjælpe 

os... Jeg skal 
bruge silke...

Gamle gris! 
Udnytte sådan 

et øjeblik!

Ti stille!

Riv silken 
i små 

stykker!

Saml de store 
sten op, børn!

Den er 
tuuung!

Vi kan ikke holde 
dem tilbage!

Jeg købte 
fyrværkerikrudt 

på Xingdus 
marked...


