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Handelsmæssigt såvel som militært 
er planeten Dezunge uden interesse... 
Den ligger langt fra handelsruterne, 
og den består kun af sand og sten... 

Og så er der en magnetisk polarisering, 
der forhindrer brug af alle elektriske 

instrumenter...

Men for oprørerne 
er den bedre kendt under 
kodenavnet Abraxar... 

Zanfyst, 
min kære...

Holder du 
af børn?

Øhh... Hvorfor 
spørger du lige 

om det?

Fordi vi 
aldrig har 

talt om det...

Nåe... Skulle 
vi da det?

Zanfyst... skulle 
jeg ikke skrubbe dig 

lidt...?

Tjo...

Det der med 
børn lyder 

mere som Cian...

Det er ikke
lige dig...

Du har vel 
ikke noget imod 

børn, vel?

Øh... Skrub 
bare ryggen!

Glubslurp..
Af hvad?!

Børn...
Du ved... De er som 
mennesker, men ikke 
så høje, og så fiser 
de rundt overalt... 

Tippetip tippetip
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Vil du da 
have børn?

Det sagde 
jeg 

ikke...

Så det vil du 
altså ikke?

Jeg... 
mmmmhhh...

Åh, Cixi...

Nå... 
Hvad så?

Ti 
stille...

Hrmn 
Hrmn...

Undskyld
 mig...

Der er bare det, at alle 
venter på jer, og admiral 
Gingree siger, at I skal 

skynde jer...

Men hvis I 
hellere vil 

fortsætte, så 
skal I endelig 
ikke genere 
jer... Jeg er 

helt orienteret 
om den 

menneskelige 
reproduktions-

teknik...

Men altså...

Kom, 
vi går! Swiip...

Lad være 
med at 

udtale ordet 
reproduktion 
når Zanfyst 
hører det... 
Det gør ham 

nervøs!

Så hvis jeg ikke nu kan hygge 
mig i bare fem minutter i fred 
og ro med min forlovede, så 

er det bare for meget!

Ja!

...Vi er næsten blevet spist, 
frosset og druknet, og vi er 

blevet efterstræbt af alle slags 
farlige skabninger og til sidst 

bumpet rundt i rummet i et fartøj 
uden bekvemmeligheder...

Swiip.. De sidste 
uger har været 
enerverende...

Det sagde 
jeg 

ikke...
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Hva’? Vil du lige 
gentage det?Da de første 

opdagelsesrejsende 
ankom til Dezunge 

fandt de ud af, 
at de elektriske 

instrumenter blev 
ubrugelige på 

grund af 
det kraftige 
magnetfelt... 
De måtte så 

søge mod polen 
for at genetablere 

kontakten 
med omverdenen...

Ligemeget... 
Men trolde 
og så teknik 

er ikke 
nogen god 

kombination...

Det er ellers ret 
simpelt... De fysiske 

forhold har skabt et 
særligt elektromagnetisk 

kraftfelt her på 
planeten...

Så det er umuligt 
 at anvende apparater, 
hvis funktion beror på 

elektroners bevægelser 
i molekylerne, såsom 
lamper, laserstråler 

eller motorer...

Alle sfæriske legemer 
udvikler to magnetiske 
poler... Alle sfæriske 
legemer udvikler to 
magnetiske poler...

 Og lige netop selve 
polerne er det eneste 

sted, hvor alt fungerer 
og man kan anlægge en 

rumhavn...

Han må simpelthen 
fatte det, ellers 
bliver der bøvl...

Det har jeg gjort, men 
jeg mangler bare ordene 

til at fortælle det 
til Zanfyst...

Fortryllende!

Vi må 
fortsætte færden 
mere primitivt...

Vi tager af sted med 
en handelskaravane... 
Rumskibene kan ikke 

komme videre... 
Maskineriet kokser...

Javel, da...

Og så?

Her er tre repræsentanter 
fra pylidernes folk, som vil 

ledsage jer til jeres 
bestemmelsessted...

Nyvatine leder 
karavanen...

Proneite, ansvarlig 
for konvojens sikkerhed...

Og Slminro, min 
forlovede, der har 

opsyn med forsyninger 
og handelsvarer...

Mig en 
fornøjelse!

Hvorfor griner 
han fjoget, når 

jeg siger 
”fortryllende”?

Det er 
bare en 

indforstået 
sag med 

ham!

Hej!

Prrrffttt!

Nå, 
hvad så?
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Nyvatine følger jer lige til Port Peebo... 
Indkvarteres på øen Dheb... Det er hovedkvarteret 

for modstandsbevægelsen på Abraxar...

...og hvorfor detektorerne 
ikke betragter mig som et 

menneskeligt væsen...

Blod og 
beskøjter! 
En Blutor 
er gået 
amok!

Der møder I de 
teknikere, der arbejder 
med dekrypteringen... 
De vil hjælpe jer...

Jeg håber 
virkelig 
de kan 

sige mig, 
hvem jeg i 
virkelighe-
den er...

Dyrene er 
vist nervøse!

I dækning! Ougnf!

Den må 
nedlægges!

Nå...

Nej, gør 
det ikke!

Får dækket 
øjnene til... En 
Blutor er rolig

i mørke...

Hvad gør hun 
på ryggen?
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Nu skal jeg nok 
berolige den! Den skal 
bare kildes lidt med 

den her! Nej! Vent!

En Blutor er et værdifuldt dyr! 
Det må ikke såres!

Vores liv 
afhænger af 
det i ørkenen!

Fordømt da osse!

Pas på!

Pokkers!

Hebus! 
Distraher den!

Argnff!

Ligemeget, bare 
det rører sig 
noget mindre!

Jeg tror 
jeg kender 
dets ømme 

punkt!

Skynd dig!
Nu har 

jeg det!

Distrahere den? Skal 
jeg synge eller danse 

eller jonglere?
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Det her 
mærker den!

Skyklap-
perne! 

Hurtigt!

Sådan!

Piv 
piv piv

Anser man 
det for normalt?

Det tidspunkt 
kaldes Orleil...

Hver aften, når mørket 
sænker sig, bliver alle 
levende væsner her på 
planeten vanvittige...

Det er Orhleil...
Der må være 
sket noget...

Er der ofte den 
slags hændelser?

Orhleil?

Hun må blive her... 
Vi kan ikke udsætte 
afgangen længere...

Det var 
mig, der 
klarede 

det!

Parløb!

Proneite 
er hårdt 
såret...

Auv!

Nej, derfor 
har man en 
modgift...

Man drikker hver dag 
en slurk Orhl! Denne 

her er god... Den er fra 
mit personlige forråd!

Og siden rejsen 
er lang, vil jeg 
også tilbyde jer 
lidt mundgodt...

Her er lidt 
smurgler at 
gnaske på! Nej, hvor lækkert! 


