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Det er i den fredelige landsby Glinin 
på Souardiets nordlige sletter, at 

historien om Zanfyst fra Troy 
begynder.

Zanfyst! 
Tag lige og 

kom!
Som de fleste andre 
i denne verden besad 
Zanfyst én enestå-
ende magisk evne: 
Han kunne smelte 
metal med blikket. 
Denne evne førte 
ham naturligt nok 
til at gå i lære hos 
smeden Gramblot.

Jeg kom-
mer, mester 
Gramblot!

Kan du ikke lige færdig-
gøre denne hestesko, 
så har du fri. Det har 
været en lang dag!

Passer fint. Jeg 
har store planer 

for i aften, mester 
Gramblot...

Ha ha! Hvis hun er køn, 
går det ikke an at kom-
me for sent! I gang!
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Sådan...

Storartet. Husk 
at vaske dig, du 
lugter af ged. 

 Hver landsby i Troy har en vismand 
med usædvanlige mentale evner, hvis 
pligt det er at lade magien strømme 
ud til alle... Derfor nyder visman-
den stor anseelse.

  Men i Zanfysts øjne er 
den vigtigste kvalitet hos 
vismanden Nicoledes, at 
han har to døtre, der er 

lige kønne. 

Den blonde C’ian 
er idel venlighed 
og ynde...

Jeg beder C’ian 
om at gå en tur 
ned til floden 

sammen med mig...

Mens den 
sorthårede 

Cixi er alt det 
andet.

Dav, 
Zanfyst!

Øh... Goddag, 
Cixi.

Denne gang 
vover jeg det.
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Cixis evne består i at 
kunne forvandle vand 
til damp eller til is...

Du virker rig-
tig munter...

Det kom-
mer ikke 
dig ved!

Ikke det?! 
Vi får se!!

Hov! Hvad 
laver du?

Der er for meget vand 
i karret, så vi damper 

lidt af det væk.

...hun sætter en ære 
i at bruge den på den 
mest ubehagelige måde. 

Cixi! Du må ikke 
fjerne det hele! 

Jeg har ikke 
noget på!

Hi hi! Og 
jeg kan se...

...at du er be-
gejstret for 

at se mig.

Lidt kølighed 
kan nok mindske 
blodtilstrøm-

ningen.

Modbydelige 
drillepind!

Det skal du 
få betalt, 
dit grimme 

fruentimmer!

Zanfyst, hvis du 
er færdig med 

at lege, har jeg 
brug for dig igen.

Men du sagde 
jo, at...

En ridder fra 
baronierne. Skynd 
dig at få tøj på.
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De 77 baroner fra Hedulien, som er 
berømte på alle Troys kontinenter 

for deres turneringer og deres tro-
skab over for traditionerne, fornægter 
Eckmüls magt og udøvelsen af magi.

Jeg kæmpede 
mod 

en trold...

Hvis jeg kom-
mer for sent til 
stævnemødet...

Bæstet lavede store 
møllesving med sin 

tunge kølle...

Men mit 
sværd ramte 

troldens tænder 
og knækkede.

Det er almindeligt 
kendt, at trolde 
har et solidt 

tandsæt.

Det ækle væsen lagde 
an til at æde mig...

Så jeg lavede 
et strategisk 
tilbagetog.

Derfor ser jeg 
gerne, at I repare-
rer dette sværd.

Gode folk.

Det tager kun et 
par minutter, ridder 
Guldimund. Zanfyst 
tager sig af det.

Imens vil jeg byde på et glas af 
vores landsbys friske, grønne 
vin, og De kan fortrylle mig med 
beretningen om Deres bedrifter.

Med glæde.
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Bla bla bla Zanfyst 
ordner dette, bla bla 

bla Zanfyst ordner hint!

Nå, lad mig få 
det overstået...

Hvad!

Det varmer 
sig selv op!
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Mester Gramblot! 
Mester Gramblot! 
Det er frygteligt!

Hvad 
foregår 

der?

Det er 
Zanfyst, 
han...

Hvilken 
forfærdelig 

død!

Jeg håber ikke, 
at mit sværd er 

gået tabt!

Jeg...

Gør plads!   
 Til side!

Han er faldet 
i karret med 

smeltet metal!

Hvad!

Jeg er ked 
af det!


