
ET GLEMT STED, 
DYBT INDE I 

AFKSUMSFUGLENES 
SUMP... Ja, nu 

kan ALT 
ske, lille 
mester!...

 Idag forlader 
jeg min usle 
bolig for at 
kaste mig ud i 
eventyret...

Hører du efter, 
elskede lille 
pelsling...? 

Hmm? Min moder, 
troldkvinden 

Mara, har endelig 
besluttet sig.

Drü 
...

 Hun har givet mig 
 et budskab, som jeg 
 skal overbringe til 

   den legendariske ridder 
Bragon.

...Hvis rygterne 
taler sandt 

- hvad de ofte 
gør - så skulle 

han være en ilter 
herrer! OG nu... 

skal vort farefulde 
eventyr her på 

Akbar 
til at tage sin 
begyndelse...

Nemlig 
...

Drü 
Drü 



Nok om det...! 
Tiden er knap.  

Mara venter os! 
Glæd dig 

til vi kommer 
tilbage...

...hvor Alle 
med garanti 
vil tabe både 

næse og 
mund!

Jeg sadler 
lige vinddyret... 
og så: afsted!

så, Så... 
Vinddyr... 
Rolig...

Ved du, 
pelsling... 
Dette er 
mit livs 

smukkeste 
dåd!

er du klar 
over det, 
min lille 
mester?

Dirr

kro

kro

kro

krooo



det er 
slut! jeg 
når ikke 
Gården!

Du snyder! 
Jeg så det, 

Agam!

I hjertet 
af Medira-

højdedragene, 
på den urolige 
planet Akbar, 

lå et tilflugts-
sted som 
mangen en 
ulyksalig 
prøvede  

at nå: Ridder 
Bragons gård...

Indenfor 
herskede 
orden...!

Det er forbudt...! 
Forstår du?!! 

Forbudt...! Man må 
ikke favorisere sin 
chamron!! Dette 

er en turnering...! 
Ikke en...

Hrmpf!

  Dræb 
 så, lille   

 morder! Min 
 skæbne af-
hænger af 

 dit sværd!!

Tilam! 
Dit sludrechatol! 
Vil du stadig påstå 
at du ikke er bange 

for at tabe?! 
Ha ha!...

Kom så! 
Slå hans 
sværd 

væk! Gi’ ham 
nådestødet!!

Agam!! 
Tilam!! 

Ups!  
 Fruen!!

Hvad tror 
I at I Bliver 
betalt for?  

- at more jer 
- eller for at 

arbejde?

Øh...

Lad være 
med det, 

Agam! Lad 
den slås i 

fred!!

Udenfor 
gården: 
hersker 
Kaos...



Se på mig I grov-
karle! det er netop 
arbejdet der har 
gjort mig til det 

jeg er idag!

Ja, 
andres 
arbejde!

Nå, hvad 
melder 

horison-
ten så i 
aften?

?!Sssh, din 
klovn!

Dens bytte 
råber på 

hjælp!! Hør!

Øh... j-Jeg 
kender ham!!

Det var usædvanligt 
at se en trivulge 
så tæt på gården 
på den årstid...

Men det var ikke 
usædvanligt at den 

fik sit bytte!

Det er gamlingen 
fra skoven!

!?

Oh 
rædsel! 
En ... En 

trivulge!!

Agam! Tilam! hurtigt! 
Grib høtyvene og 

løb ud og distraher 
              uhyret!

Bag gårdens 
mure blev 
der straks 

slået 
alarm ...

Samtidig, 
oppe under 

himmel-
hvælvet...

Herren! Han er 
den eneste der 

kan redde 
gamlingen fra 

skoven!!

?!Kom nu!! 
D-der... 

Er ikke et 
sekund at 

spilde!

Drü...

Vågn op, 
lille pelsling! 

Vi er nået 
frem!

Se! Blodet 
og angsten 

er kommer os 
i forkøbet!!

Hej! Åbn    
    porten!!



...Oppe i 
tårnets store 
rolige sal...

Hva’ 
nu 
...?

Ja? Hvad ophidser 
dem sådan, Fru 

Stage? Det skulle 
vel ikke være den 
hanekylling til  
Agam der har 

klasket dem lidt 
for hårdt bagi?!

Det er 
grusomt, 

Herre! Der 
bliver udgydt 
blod foran 

vores port!!

Foran min 
port?!!

...Og pludselig 
var hele flokken 

over mig! 
Men så...

...Greb jeg 
min hugger 

og det ku’ få 
dem til at...

Imens 
forsøger 
Agam og 
Tilam det 
umulige...

Hur-
tige-
re! Det er 

for 
sent!

Nej...! 
Han er 
i live!

 
Tilbage, du 

mørkets 
skabning!!

Pludselig 
... Til siden!! 

 Lad mig snakke 
     med ham!!

? 
hva’?

Forsigtig, 
Agam, 

forsigtig!

R

Hvem 
 vover?!



Og inden 
Tilam nåede 
at reagere 

...

Nej! 
Vent!

Med hvilken 
ret jager du 
udenfor dit 

territorium?

 
 Tilbage til dit 
uhumske bo!!

?! Hvem er 
den dulle?

Nå, så du kender 
mig ikke, hva’?! Du 
og dine har ellers 
sluttet en pagt 
med min mor!!

Jam... 
Jamen...
Hun er 
gal!!... 

Stop hende, 
Aram! Jeg... 

Hej se! 
Herren 

kommer!!

  
troldkvinden 

Maras 
datter!!

Drü!

?

Herre! 
Hun er 

vanvittig!

Blod og 
røg! Maras 

datter!!

Jamen... 
Så er hendes 

pisk......En 
galning!

Tilbage 
ellers ...

Pludselig rejste 
trivulgen sig 

og udstødte et 
brøl ... Den gik 

til angreb!!

Dit store 
misfoster ...

Braa...


