Den kærlighed, der forbinder mig med
Marmola, min marmorplanet uden floder
eller oceaner...

... med dens eneste frugtbare dal,
hvor vor fæstning rejser sig...

... byder mig
at samle jer i
denne hellige
våbenhal.
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En stor fare
truer os. Snart vil
vort paradis blive inOthon
vaderet af fremmede,
von Salza, du
grådige efter skattene,
er kaldt her til
der hviler under
våbenhallen for at
dens gavmilde
bevise, at du er min
jord...
værdige efterfølger.

Jeg vil,
at du viser
min datter Edna,
din ægtemage, og
mit barnebarn
Bari...

Du er
blevet gal!
Pas på, Othon,
han vil dræbe
dig!

... at du
forstår at
forsvare dig.
Og dem med
dig.

Berard,
hvad gør
du?
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Bedstefar! Far!
Hold op!

Mit sværd
mod din daggert!
Du har allerede
tabt. Giv op!

Stædige
gamling! Vær
så god!

Aldrig!

Det er
ikke mig, der
halshugger
dig, men traditionen.
Berard
er fortabt...
Othon vil
skåne ham.

Det kan
han ikke. Din
far respekterer
Bushitakas love:
Han må hugge
hans hoved af!
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Rør dig ikke!
Det er til vor
kastes bedste!
Må den bedste vinde!

Du
snakker
for meget,
knægt!

Du har
bevist, at du
er den bedste,
Berard! Følg nu
bushitakas love
og skær min
hals over!

Jeg lod dig
med vilje såre
mig i skulderen.
Jeg ofrede en
smule af mit kød
for sejren.

Enhver
lov har en undtagelse. Jeg dræber dig ikke, for
du kæmpede loyalt.
Jeg sejrede
ved list.

Du er bedre end
jeg i alt undtagen
én ting: Du tænker kun
på sejren uden at være
rede til at ofre alt
for den.
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Det er en
vigtig lære: Kun
ved at vide, hvordan man taber, kan
man vinde!

Er du rede
til at ofre dit
jeg for at få
adgang til min
kundskab?

Ja,
fader.

Jeg vil fortælle dig historien om vore forfædre.

Den begynder på Ahour, dværgen,
den mindste planet i vor galakse,
fortabt i imperiets udkant.
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På dens bjergrige jord
befolket af saftige
gnaverskildpadder...

... midt i jungler af frugttræer ville dens omkring
to tusind indbyggere have
kunnet bade sig i lykke...

Men
på grund af
latterlige skænderier og forfængelighed
delte de sig i fjendtlige
klaner. På den sydlige
halvkugle Amakura,
på den nordlige
Castaka.

Gennem århundreder førte de
grænsekrige. Amakura svingede
deres hvide bannere og castaka
deres røde standarter.

De holdt sig med vilje på afstand af den interplanetære civilisation, og
selv om de kendte til moderne teknik, holdt de sig til arkaiske våben.
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De to hære fulgte den samme æreskodeks. Amakura
kaldte den bushikara.

En tapper
kriger tænker
ikke på sejr
eller nederlag.
Han kæmper uden
ophold til sin
ærefulde
død.

Og hinsides
døden! Vi må vende
vore ligs ansigter
mod fjenden med
sværd i hånd!
Det skal
ske efter dit
ønske, uovervindelige Divadalden-store!

Castaka kaldte den
bushitaka.
Krigeren må
bevise sin ubøjelige
beslutsomhed og ikke
for nogen modgang vige
tilbage fra den linje,
han har fastlagt.

Det er sandt.
Man må have intelligens til at udnytte
enhver lejlighed. Ved
vor fjendes første
fejl udsletter
vi ham!

Det skal
ske efter din
vilje, høje
Omezo-denstore!

Det er forbudt at rette
blikket mod jer,
dronning Oriela. Men
jeg er sikker på,
at jeres skønhed
fordunkler alle
blomster...

Jeg har
gule mirzaer
nok nu, Lina. Skær
mig nogle blå
sulaper.

Ja, Deres
majestæt.

Jamen...
hvad er
det for en
skygge?

ÅH
NEEEEJ!

9

Arggg!
Forræderi!
Feje...

gggh!
TIL HJÆLP!
DE ANGRIBER
DRONNINGEN!

HHHH!

Knnnn!

Vi har
hende! Kom
ned, gamling!

Kom med
mig, Oriela. Du
kan ikke undslippe mig!

Op igen,
gamling!
Retning:
paladset!

BANDIT!

RØVER!

Undvig mig
ikke, tigerinde.
Hvis du afviser
mig, stikker jeg
min kniv i din
strube.
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FORBANDEDE KONGE!

Du har... ingen...
ære!

