
10 11

Nogle skridt 
derfra...

Når rodfrugterne 
er kogt, bliver de 

lækre!

Jeg har også 
fundet nogle.

Guds dros, hvor min herre 
baronen blev syg, da De var væk.

Han var ved at 
gå til. Han havde 

ikke lyst til 
noget!

Stakkels 
mand!

Jeg er forlovet 
med Zanfyst, og ham 

svigter jeg ikke.

Men den romantik er 
virkelig rørende!

Guds dros! 
Pas på!

Tag dem til 
fange!

Thanos’ 
soldater!

Jeg vil have 
dem levende! Levende!

Flygt, 
frøken 
C’ian!

Det bliver 
ikke let...

Jahhrr!

Æjjj!

Zanfyyyyst!



10 11

Hvem 
råbte?

Det var 
C’ians 

stemme!

Rør 
jer ikke!

Mit sværd 
ligger 

deromme!

Jeg kommer, C’ian!

Åh!

Jeg fik en 
stor en!

Jeg må have 
fat i mit 
våben!

Olioliohhhh! Hoo...



12 13

0Vuiiijjj!

Zanfyst!

C’ian!

Guds 
dros!

Har han ikke 
sagt det før?

Jo, det 
synes 
jeg.

Så nu tier 
du stille.

Svær-
det...

?

Du er 
vores!

Ja, 
vores!

Har De fanget vildman-
den, sergent? Tillykke!

Tak, hr. 
oberst.

Tak, hr. 
oberst.

Zanfyst!

Så I tror, 
I har mig?

Thanos’ 
køtere!

Herhen, 
frøken!

Tilbage!



12 13

Du ville ikke vove...

Jo, 
bestemt!

Ellers var 
jeg ikke 
officer!

Zanfyst...
Endnu en sølle 

stakkel, der ikke kan 
tåle at se kvindeblod!

Rooonnfflzz
Før fangerne med!

Sig mig, oberst, var 
der ikke en mere på 

den plakat?

Stor gut, 
behåret...

Nej, tallet 
stemmer.

Kunstneren har nok 
overdrevet portrættet 
af ham, der hele tiden 

siger Guds dros!

Bare han ikke har 
overdrevet de tusind 

gulddubloner.
Er du 

stadig sur?

       Tusind gulddubloner   

  til den, der muliggør 

  tilfangetagelsen af disse  

  farlige forbrydere.



14 15

Du kunne altså 
godt have 

advaret mig...

Havde du 
så sagt 

nej? Ja-
vist!

Der ser du! Så skulle 
jeg have gokket dig 

og skubbet dig 
hen til hullet.

Det var kommet ud på et 
plus nogle dask oveni.

Zzz...
Hvor er 

her stille!

C’ian? 
Nicoledes?

De blev 
fanget af 

soldaterne!

Soldaterne? 
Hvor? Hvor?

Her, overalt, 
men før.

Dem væk, dig 
ikke se?

Vi må finde dem, 
men vi kan ikke 

lade glöof 
alene her...

?

!

Hvem tror den 
fjerkost, den er?

Jeg har lavet små huller, 
så den kan få luft.

Glöof

Æh... Erfaring med 
at være proppet 

ned i en sæk!

Glooooöfff!

Gottferdom!

Glf...

Ikke dårligt 
klaret! Du har 
erfaring som 
fuglejæger?



14 15

Jeg lader 
det ikke ligge 
her. Nogen 
kunne æde 

det fra mig!

Så af 
sted!

Glöof

?

C’ian! 
Jeg 

kom-
mer!

De er 
gået den 

vej...

?!

Jeg tror, 
du tabte 

en smule...

Jeg ved 
det.

Og det gør 
mig endnu mere 

rasende!

Det skal de 
også bøde 

for!

Sergent, 
læg dem 
på køl! Fremad! 

Fart på!

Ja, 
fart på!

Jeg sender bud med en drage. 
Om fem dage er den i Eckmül. 

Og fem minutter efter er 
kejser Thanos her...

Tag det roligt, C’ian! 
Vi har stadig en utæmmelig 
forbundsfælle udenfor!

Ja! 
Guldimund!

Æh... faktisk... jeg tænkte 
nu mest på Hebus!

!

Men...

!


