
3

Navnet Oaziz antyder fejlagtigt, 
at der er tale om en sikker 

rumhavn… Denne måne befinder 
sig i knudepunktet mellem de tre 
vigtigste handelsruter i rummet, 

og derfor er det et mødested 
for rejsende fra hele universet, 

der hver dag i stort antal 
passerer forbi transithavnen…

15.000 Creds, 
og så taber 
jeg tilmed på 

det!

Her tuskes og sjakres i 
stor stil, og efter krigens 

afslutning blomstrer 
handelen igen…

Latterligt! 
35.000!

Siden det 
er dig, så 
15.200…

Men så 
taber 
jeg 

endnu 
mere…

Det er 
surt…

En næsten ny 
Millenium Spurv er 
langt mere værd!

Det er ikke 
meget, jeg 

forlanger…

20.000… 
Det er 
sidste 
bud…

Og så taber 
jeg mere 
endnu…

Men...

Prisen er 
godt nok 
højere 
på det 

officielle 
marked…

Men her er der 
tale om kolde 

kontanter uden 
papirnusseri 
og bunker af 

afgifter…

.
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Bravo, Cixi!  
Du gav ham 

tørt på!

Tja… Jeg 
gad nu 
vide…

Man kommer 
ikke langt for 
21657 Creds…

Vi får brug for meget 
mere, hvis vi skal betale 

turen til Meirrion og 
blande os diskret med 

befolkningen…

…og komme  
i nærheden 
af Dheluu…

…og 
helbrede 
Glin…

Og jeg som 
syntes, at 

tilværelsen 
på Troy var 
indviklet!

Ougnf!

Noget 
galt?

Jeg har mave-
pine igen…

Nå, det går 
over…

Jeg har en idé om, 
hvordan vi kan 

komme tilbage til 
Meirrion…

Det eneste 
problem er Glin…

Nå, der har 
vi ham jo…

Gok!
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Efter abraxars nederlag er 
Dheluu den sidste af de tre 
mægtige handelsfyrster…

Fra sit palads styrer han nu enevældigt 
over hele galaksen, og han er parat til 
at sætte alle rigdomme ind for at nå sit 

endelige mål…

Rørsystemet er 
under kontrol, 
Deres Højhed…

…at genoplive den art, han er sidste 
repræsentant for: Pathacelcerne…

Godt…

Indtil nu har jeg 
kun frembragt 

kloner…

Men det er 
naturligvis 
forskelligt-

artede 
individer, der 
er mit mål!

Jeres 
diskretion er 
selvfølgelig 
uomgængelig!

Ja, prins 
Dheluu…

Det er 
klart, 
prins 

Dheluu…

Ingen tvivl 
om det, prins 

Dheluu…

Det allermest 
diskrete er døden 

selv!

Øh…

Men… Jamen…

Nåde!

Åh nej!
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Disse mord… 
Og jeg kan 
intet gøre!

Jeg er forvist  
til en afkrog af 
din bevidsthed, 
men glem ikke,  
at jeg stadig 

findes, Dheluu…

Det er let 
nok for dig 
at ødelægge 
mig indefra…

Alligevel 
gør jeg min 
indflydelse 
gældende…

Hvordan kan 
jeg styre 
kroppen?

Jeg må 
forsøge en 
muskulær 
kontrol…

Sådan!

Noget skete af sig 
selv! Jeg ved ikke, 
hvad det var, der 

greb mig!

Fiasko!
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Ophold på Oaziz er som 
regel kortvarige og af 

teknisk karakter, men for 
langtidspassagerer byder selv 
et kort ophold på en behagelig 

afveksling…

Jeg kræver, at 
alle er her om 

seks timer!

Jeg tøver ikke med 
at lade dem, der 

er forsinket, blive 
efterladt på Vergus!

Og bevar en vis 
værdighed! De ud-

gør trods alt 
eliten!

Det skal 
jeg nok, 
løjtnant!

Er De den 
ANSVARS-
HAVENDE 
officer?

Løjtnant D.R. 
Hatch til tjeneste, 

frøken!

Kunne De måske 
bruge nogle folk 

med meget vide 
kompetancer?

Vi har 
de folk, 
vi skal 
bruge!

Farvel!

Hm…
Tja…

Er der mon en pub med nogle 
gode Mojitos her?

Ja, med 
mentol og 
alfarom…

Pigerne på Oaziz 
står til jeres 

tjeneste!

Seks 
Mojitos!

DobbeltE!
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Åh, undskyld! Wow! Sikke store 
muskler du har!

Haha! Ja, men jeg 
viser dem nødigt 

offentligt!

Det er der vel råd 
for… Vi finder et 

værelse…

Det må jeg 
ellers nok 

sige!

Vil De danse, 
frøken?

Øh… 
Ja!

Nej altså! 
Jeg vil 
også 

danse!

Beklager, men denne 
smukke skabning har 
stjålet mit hjerte… Mit er helt 

ledigt!

Hjertet… 
blandt 
andet…

Javel! Her sidder 
vi bare og 

glor!

Savner 
I lidt 

råstyrke, 
piger?

Så har jeg 
lige det, I 
har brug  

for!

Også 
i den 
grad!


