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Indrettet til udforskning  
og behandling af mineral- 
forekomster i asteroide-
bæltet udnytter de gigan-
tiske fartøjer fra Bweer 
enhver given lejlighed.

I krigssituationer holder 
de sig til og tøver ikke med 
at indsamle det skrot, der 

havner i kredsløb...

Metallet smeltes og de 
syntetiske materialer 

sorteres... intet går til 
spilde.

De væsner, der 
stadig måtte være 
i live, bliver også 

indsamlet og 
registreret...

...luft!

overlevende er 
sjældne, men til 
gengæld giver de 

kassen!
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Eeyyhhh!

Nå, han 
lader 

også til 
at være  
i orden!

Hvor  
er vi?

I et 
genbrugs-
anlæg fra 
Bweer...

Ven eller 
fjende?

Alle 
foretrækker 

at være 
venner med 

Udsletteren...

Det er flere 
timer siden, vi 

har hørt noget 
fra glin! Jeg er 

bekymret...

Jeg kan 
ikke gøre 
mere for 
min søn...

Velkommen 
ombord! Hej, N’Tzrkw! Så 

du fistrer stadig 
rundt i rummet?

Ja, og vi finder masser af 
affald...

Lukker du 
gitteret op, 
eller skal vi 

selv...?

Prøv bare...

Hvad skal det 
betyde?
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Selv Udsletteren har 
sine svage punkter,,,

baron 
Thanos 

og fyrst 
Dheluu har 
udlovet en 
dusør for 
dig og dine 
ledsagere...

N’Tzrkw 
her?

Hvad ?!?

Det er jo
...tyveri! Javel, 

da...

Jeg har fået bedre tilbud... 
I skal overdrages til en 

anden myndighed...

Cixi?

Prinssesse 
Cixis bankkonti 

er blevet 
indefrosset 

efter 
oprøret... 

Hendes penge 
er værdiløse 

nu...

I skal overføres 
til denne galakses 
ledere, portalernes 

hemmelige 
herskere...

Mirlipili! Jeg er 
en veluddannet 

Orgnobi, og det har 
jeg aldrig hørt om!

Navnene 
er ellers 

velkendte...

Gå gennem denne 
portal... Så vil I 
vende tilbage til 
jeres verden...

Og hvis vi 
nægter?

Thanos vil være 
der inden en 

time...
Du ser 

utilpas ud, 
N’Tzrkw... får 
du intet ud af 

handlen?

Jeg 
beholder 

livet!
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Teknologien bag sub-
rummets portaler, der 

muliggør momentan 
materiale-forskydning, har 

virket i årtusinder...

Og da alle, fra de kongelige familier til 
de mange handelsfyrster, bruger disse 

portaler, er forretningen blomstrende... 
Ejerne er både diskrete og pragmatiske...

Der  
er de!

Hvor er 
vi nu?

Mirlipili! De 
skabninger... 

er døde!

Zombier!

Det varer nok 
ikke længe, inden 
de overgår til 

forrådnelsesfasen...

Vent, 
Hebus...

Goddag, 
Zanfyst!

Jeg er glad for  
at se dig, Qam...

Men... nej... 
Det er 

umuligt!

Og dog... Jeg føler...

R’Utha? Er 
det dig?

Kender I... 
hinanden? for fire tusind år 

siden reddede du 
vores liv, zanfyst!

Ghomoer!

I er de 
Ghomoer, 

hvis 
sjæle er 
overført 
gennem 
M’Otha!
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Nu bliver vi kaldt 
Dolphanter...

Mirlipili! 
Dolphanter! 
Naturligvis! Og 

M’Otha? 
Er han 

der 
også?

Nej, Zanfyst! 
M’Otha er på 
Troy, som du 

ved...

Jeg 
forstår 
ikke... 

Hvordan 
kan det 
være 

muligt?

Vi skifter mellem andre skabningers legemer... 
Men af etiske grunde vil vi ikke stjæle kroppe 

fra levende væsner...

Men i løbet af 
nogen tid vil 
forrådnelsen 

indtræffe, og så 
må vi finde en ny 

vært...

beklager 
stanken...

Du tabte 
et øje...

Hvis det 
ikke gør 

noget, så...

Selv-
følgelig... Hmm...

Mums 
Filibaba..

Heldigvis er vores venner 
Garoulerne meget hengivne, og de 
hjælper os med at finde kroppe...

Og det gør 
de hele 
tiden...

Det var sådan, vi 
fandt jer... I Bweers 

genbrugsanlæg, hvor vi 
støvede rundt...

På vores 
rejse 
mellem 

portalerne 
holder vi 

øje med alt...

Så overførsels-
forretningen 
ledes altså 

af jer, 
dolphanterne?

Og Dheluu 
aner ikke 
en brik!

Warf 
Warf!



Mirlipili! Så kunne I jo 
så let som ingenting 

smide koks i maskineriet!

Og bringe alvorlig forstyrrelse 
i hundredvis af verdeners 
og milliarder af individers 

tilværelse...

Nej, vi nægter at 
bringe uskyldige i 

fare...

Vi har brusebad, 
hvis I trænger... 

Hmm...

Ellers 
tak...

Brusebad? 
Spændende!

Det 
trænger 
jeg til!

Der er alligevel noget, 
jeg ikke forstår... Hvordan passer jeg 

ind i alt det her?

Det er 
et godt 

spørgsmål, 
Zanfyst...

Men det er ret 
svært at forstå!

Frem med det!

Jeg skal nok 
forklare 

det for ham 
langsomt og 

tydeligt!

Hvorfor er 
badet ikke 
større?

Vi undskylder, 
men badet er 
ikke designet 
til os, men til 
garouler…

Der indgår 
også en 
rum-tid 
faktor...

I badet?
Nej, 

swiip...

Hvis vi er i live, er det 
fordi, M’Otha har reddet 

os...

At M’Otha har 
kunnet gøre det, 
skyldes Zanfysts 

magi...

Den magi kan 
føres tilbage til 
Magohamoth...

Det vil sige M’Otha, fire 
tusind år senere!

hvis han har 
været i stand 
til at klare 
det, skyldes 

det program-
meringen!

Altså, for at 
eksistere har vi 
været nødt til at 

fremstille Zanfyst!

I grunden 
ret 

enkelt...

Bare det er 
enkelt, er 
det OK!

Men hvad skal 
det sige... 

”fremstille”?!

Godt nok er vi ikke 
meget for at blande 

os i det levende, 
men her havde vi 
ikke noget valg...

Vi måtte manipulere lidt 
med Zanfysts fremkomst, 
idet vi tilføjede nogle 
gener fra vores egne 

original-kroppe...

...og Gener fra 
Magohamothen, 

så han blev mere 
modtagelig for magi...


