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Vismændenes by, hjertet  
i Troys fortryllede egne,  

den evige by Eckmül.

Her kan man beundre den guddommelige 
arkitektur i konservatoriet. det er her, 
vismændene arbejder med at opretholde  
den okkulte strøm af magi , som tillader  
hver og en at bruge sin bestemte evne.

Nu ved jeg, hvordan 
jeg slipper af med det 

store skrummel...

Her i de spraglede boder 
kan man nyde krydrede 

charcuterivarer og 
mousserende vine.

Her kan man støde på sære 
personer, som nogle gange 
ikke er helt menneskelige.

Det er stort, 
hvad?

Guds dros! Det kan ikke være 
rigtigt, at de har ret til at 
holde mig tilbage med magt!

Bah! De overdådige 
slotte i baronierne 
stråler med en helt 
anden farvepragt!

Jeg kunne 
fortælle 

nogle pudsige 
anekdoter...

 Så hvad siger du til 
at høre dem, mens vi 

tømmer et krus eller 
to, min gode Hebus?

Hæ! Hæ!

Sk
inker og farver
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Men vi drikker kun en 
bundskjuler, ikke?

En tønde 
dejlig koldt øl!

Arh, kom med to 
tønder med det 

samme, så skal du 
ikke rende flere 

gange!

Godt, godt...

Markedet i Eckmül er også 
berømt for sine pyntelige silke-
stoffer, sine broderede kjoler 

og sit forførende lingeri.

Den er køn, 
ikke?

Jo, og 
den her!

Har du set de 
broderier?

Og den 
lille røde

 camisole her!

Den er dyr!

Ja, men den er 
bare så kær!

Gottverdomme!
Det er en god ide!

Ugrft!

Jeg skal få dig til at drikke, 
til du glemmer dit eget navn, 

pelsklædte rædsel!

Mester Nicoledes har bedt 
mig passe godt på dig og 

dit dyrebare sværd!

En trold!

Naturligvis.

Mine... øh... herrer?

Et krus vin 
fra kysten!
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Hør, Zanfyst! Ville du sy-
nes om at se mig i den her?

Øh ja, meget, 
Cixi, men...

...men jeg må nok 
hellere finde Hebus 
og ridderen, som...

Vent lige 
lidt, du!

Vil du også gerne have, 
at jeg går med sådan no-
get vulgært undertøj?!

Jeg vil ikke no-
get! Det er din 
søster, der...

Nå, så du vil ikke noget!
 Du synes måske ikke, at 
jeg er tilstrækkelig 

velskabt til at bære den?!

Pas på, far 
kommer!

Mester Nicoledes! 
Glæder mig at 

se dig!

Finder I noget, I 
synes om, piger?

Æh... ja, 
far.

Ja, den er køn.

Men den passer 
nok bedre til 
din søster.

Nå, har du talt med 
de lærde på 

konservatoriet?

Javist! Jeg er 
trods alt en vis-
mand fra Eckmül!

Øv altså!

De ser frem til at møde 
dig og se nøjere på ridder 

Guldimunds sværd.

!
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Og netop i 
samme øjeblik...

Ha! Det berømte sværd! 
Kan du huske dengang, det 
knækkede ved mødet med 
mine tænder? Huk! Huk! 

Huk! Huk!

Ha! Ha! 
Ja, det var 
glade tider!

Pest og kolera! 
Bliver den savlende 
djævel da aldrig 

fuld?

Ups! Undskyld!

Adel og ære fejrer 
endnu en gang 

triumfer! Skål!

Er alt 
vel? Forstyr ikke min ven. 

Han elsker en lur i 
fri luft.
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Desværre varer en 
trolds lur ikke altid 

ret længe. Hvad var 
det?

Ved den store Toplas 
tryllebøger! Jeg 

kender kun ét væsen, 
der kan bøvse på 

den måde!

En trold? 
Hebus?

Det fryg-
ter jeg!

Alle eksperter er enige:  
I det øjeblik er det ikke 
tilrådeligt at befinde sig  
i nærheden af en trold.

Trolden er af natur et vildt og  
grusomt væsen. Den kan tæmmes med 
bestemte besværgelser, men nogle 

gange brydes de magiske bånd...

Rolig, min 
ven...

Roooolig nu...
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Det er ligeledes for-
målsløst at forsøge 

at berolige den.

Hebus!
Katastrofe! 

Besværgelsen 
er brudt!

Se der! Kan du 
ikke forhekse 

den på ny?

Desværre ikke 
før trolden 
ikke bevæger 

sig.

Ups...

Zan... fyst! 
Braaaaa!!

Heeeej! Hebus! Jeg 
vil nødig 
gøre dig 
ondt...

...men jeg vil slet 
ikke have, at du 
gør mig ondt!


