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Midt inde i De Funklende 
Jorders Egn ligger ir-Weig, 
den ældgamle fyrstestad i 

grågrimernes rige...

Siden fyrst Humon 
døde, har tegnets 
orden fået endnu 

større indflydelse...

... så nu må vi 
også være endnu 

mere årvågne,
min søn.

Selv her i vor 
hjemegn prøver dens 
tilhængere at hverve 
enfoldige sjæle til at 
kæmpe for ordenens 

forkvaklede sag.

De sår tvivl om vore 
religiøse skikke, og 

hvis vi ikke sætter ind 
mod dem, varer det ikke 
længe, inden vor magt 
glider os af hænde.

i utallige generationer har 
vi kæmpet for at bevare 
vor kultur. Det går ikke 

an, at der nu kommer 
nogen og drager vor tro 
og vore traditioner i tvivl!

Elendige afgudsdyrkere! 

Kan I så komme væk!! Skrid
med jer!!
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Tatoverede 
møgdyr!!

Føj! 
Propagandister!!

I har ikke 

noget at 

gøre her!

Krapyl!

Platugler!

Jeg har givet ordre til, 
at alle den forbandede 
sekts tilhængere bliver 

jaget ud af byen.

Også når det 
er vore egne 
borgere, far?

I skulle 
klynges op, 

skulle I!

Slyngler!!

Væk med 
jer!

Ja, Shan-tung, 
også når det er 

vore egne.
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Kom 
med, min 
dreng.

Kun lyn-
moderens 

kraft giver 
adgang til 
denne sal.

Vi må ikke lade 
nogen stjæle 
konkylien, som 
guden Ramor 
er fanget i.

Den har 
tilhørt vort 
folk siden 

tidernes nat...

... og vi 
har altid 
vogtet 

over den.

Det er vor 
pligt og vort 
privilegium.

End ikke Tegnets 
orden må nogen-
sinde røre den.

Dens fortalere 
er primitive og 

urene dyr.

En dag er jeg væk, Shan-
Tung, og så er det dig, der 

skal modtage Ramor, når be-
sværgelsen endelig hæves.

i mellemtiden må du 
bruge al den magt, vor 
slægt har givet os i 

arv, mod vore fjender.

Ja, far... 
”Lynmoderen”.

Jeg 
svigter 
dig ikke.
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Et sted på 
Vesterlandets 

lavslette... Af missionærer 
at være var 
de ellers 

velforsynede 
med proviant.

Så skal vi da 
ikke spekulere 
på, hvordan vi 
får noget at 

spise de næste 
tre dage.

Hvor mange 
er det 

efterhånden, 
mester?

Toogfyrre.
Med de fire der.

ikke desjto mindre 
virker det nu, sjom 
om der bliver flere 

og flere af dem.

Men du gjorde 
rigtignok kort 

proces med dem.

Jeg vil have 
dem alle sam-
men udryddet.

Alle 
sammen!

Det er blevet personligt for mig, og det 
må tage den tid, det kommer til at tage.

Men du 
behøver ikke 
følge med 

mig, Bulrog.

Jeg vil ikke 
have, at der 

sker dig noget...

Hvad 
skulle der 
ske, når 

du er der?

Jeg vil være 
din lærling. Det skylder 

du mig, efter 
alt det, vi har 
været igennem.

Op at stå, mester. 
Jeg er klar til den 

første lektion.
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Udmærket. Så 
begynder vi med 

undvigemanøvrer, 
ligesom min egen 
mester, Rigaen, 
lærte mig det.

Angrib 
mig. Og 
det skal 
være for 

alvor!

Sørg for 
at bevare 

ligevægten...

hold dig på 
afstand...

Forudse din mod-
standers træk...

... og slå igen!

Husk den 
lektion. Det er 
den vigtigste.

Av... min 
nakke. Den 

sad vel nok!

Øh... hvad går 
næste lektion 

så ud på?

At lade være 
med at jamre!

Ungh

NGH


