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I mange måneder har Eckmül, 
konservatoriets stolte by, været under 

den afskyelige tyran Thanos Averroes’ åg.

Vismændene har fået frataget deres magt, 
magi er forbudt for folket, og Thanos bruger efter 
forgodtbefindende den enevældige magt, som sværd-
skæftet af elfenben fra magohamothen giver ham...

Byen lider under at erobrerens soldater, 
hvis brystplader prydes af Averroes’ 

våbenskjold, der sig som byens herrer.

Kom så her, 
skøge!

Grabberne 
væk!

Er mine penge måske 
ikke gode nok?

Ugnf!

Jeg vælger 
selv mine 
kunder!

Jeg spreder ben for 
søfolk og arbejdere, 

ikke for Thanos’ 
krigskarle!

Det får 
vi se! Og da du afviser os 

som kunder, får du 
ingen betaling!

Hoho!

Det der 
er uærligt!

Hvad?!
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Og man tager hatten 
af for en dame!

Men...

Den gådefulde 
skygge!

Hun giver 
en dusør! Vi vil have 

belønningen!

Jah, selv om vi 
selv må tage den...

Skygge! 
Pas på!

Kære børn, når det 
gælder intimmassage... ... er jeg også 

ganske erfaren!

Ugnf!

Tror I, at Thanos ville tilbyde tusind 
gulddubloner for mit hoved, hvis tre 
fodtudser på svir kunne fange mig?

Idioter!

Leve den gåde-
fulde skygge!

Leve 
Eckmül! Leve 

pigerne!

En omgang til alle 
på værtindens 

regning!

Øh... Rolig, gutter, det var 
ikke mig, der sagde det.

Må jeg tale med 
dig, skygge?

Om 
hvad?
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Om Eckmül, 
der ikke er, 
hvad den 

engang var.

Lad os komme 
væk. Efter dine 

bedrifter myldrer 
her snart med 

soldater!

Få den hånd væk! 
Ingen rører den 

gådefulde skygge!

Jeg føl-
ger med.

Ovenpå er der et 
fredeligt lokale.

Jeg tror, vi skal 
forene vores indsats.

Hvem er du 
helt præcis?

Eckmüls mod-
standsbevægelse!

Karaxsægelse!

Alle jeres forsøg har været ynkelige, 
og det latterlige attentat mod Thanos...

Du burde 
kunne have 

forudset fia-
skoen, hvis du 

er den, jeg 
tror, du er!

Desværre åd 
en hund en del 
af de indvolde, 
jeg læste i...

Men hvis vi arbejder sammen, 
kunne vi udrette store ting! 

Du er så populær...

Vi står på samme side, men 
jeg arbejder helst alene!

Beklager, jeg 
drikker ikke i 
tjenesten!

Vi ses igen.

Frisk mod, 
Tornado!

Tornado?!
Min drage hedder 
Tornado og min 
pisk Polfredo!

Og den gåde-
fulde skygge 
vinder altid!

Karaxasaltid!
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Meget langt fra Eckmül, på isflagerne 
som flyder ud for Levanteøerne, 

står solen højest på himlen.

Thanos, den afskyelige tyran med den 
enevældige magt, søger efter Zanfyst...

Bondeknolden 
har været 

her!

Han var 
ikke alene...

Og dog fornemmer jeg 
ingen tilstedeværelse!

Sært...

Thanos virker 
ikke tilfreds!

Er du sikker 
på, at han 

ikke opdager 
os?

Selv om jeg ikke er 
nogen stor gud, er det 
at skjule jeres aura en 
elemtær disciplin for os!

Og da ingen finder på 
at se direkte op 
mod solen...

Nu forsvinder 
han vist.

Det var på tide! 
I to er tunge at 
have på ryggen!

Vent!
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Dernede! Det ligner 
mennesker! Måske er 

det Zanfyst og Hebus!

Mhh?

Håb ikke på for 
meget, C’ian!

Sandheden er, at ingen kan 
overleve så længe under 

vandet uden luft!

Men... Kvinder! 
Her!

Nej! 
De væsner er ikke 

menneskelige.

Det håbede 
jeg ellers.

Måske forstår 
de vores sprog?

Havfruer! 
Sagnene fortæller 

om dem, men jeg 
er den første 

videnskabsmand, 
der ser dem!

endelig kan jeg få 
publiceret noget! Jeg kan 
skrive en afhandling til 
konservatoriets arkiver! 

I tre bind med citater, 
noter og...

Far!
Vruiiiiiii!

Konservatoriet 
findes ikke mere, far.

Du har ret, 
min pige.

Vi skræm-
te dem!

Øjj! Hvad 
er det her?

Den støvle! 
Det er 

Zanfysts!

Vruiiiiiii!
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Vent! Hvor har I 
fundet den støvle? 

Svar mig!

C’ian! Ikke så 
hurtigt! Pyh!

Det kan være 
farligt!

Jeg må vide det, 
far! Jeg må tale 

med dem!

De lever under 
vandet, så de kan...

Krok!

Vruuuiii!

Krrill!

Shhuiii!

Buff!

Vruuusshhh!

Ingen pludselige 
bevægelser! 

Vi må ikke 
provokere dem...

Men...

Dernede...

De svin! 
Nu skal jeg...


