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Konservatoriet, som dominerer den 
evige by Eckmül, er hjertet i Troy, 
og en hel verden lever i takt med 
magien fra det. Det er her, de vis-
mænd uddannes, som skal bringe 
de okkulte kræfter helt ud til de 

fjerneste landsbyer.

Det er her, al viden 
er koncentreret.

Det er her, 
alle spørgsmål finder et svar.

Den lugt er...  
hvad skal man sige?

En stank!

Et råd bestående af tre lærde 
våger over Eckmüls skæbne: Den 
moderate Plomynthe, den opfarende 
Bascrean og den ærværdige Lignol.

Ja, det er et meget vel-
anvendt ord, Bascrean.

Denne tilstand har varet 
i ugevis! De studerende 
formår ikke længere 
at koncentrere sig!

Og så kvalmende, som 
lugten i byen er, undgår 
de rejsende nu Eckmül...

Denne gang er vores ær-
værdige Lignol faldet hen i 
senilitet! Det må høre op!

Men Bascrean, han 
må vel have sine 

grunde...

Lignol! Plomynthe og 
jeg må tale med dig!



4 5

Perfekt! I kommer på rette 
tidspunkt! Vor ven sandsige-
reren har fundet et stykke 
lever, som stadig er læseligt.

Ærværdige Lignol! En mand 
med din visdom kan ikke tro 
på den charlatans tågesnak!

Læse i indvolde! 
Pfft!

Stille,  
Bascrean!

Din impulsivitet har før 
været ved at koste os dyrt, 
da du gav vagterne ordre 

til at fange Zanfyst!

Igen denne 
Zanfyst!

Mener du ikke 
det, Plomynthe?

Øh... Jo, ærvær-
dige. Helt bestemt.

Hvis I bliver ved med at 
forstyrre mig i mit arbejde, 
er jeg nødt til at forlange 

et tillæg.

Bascrean, hold 
op med at rynke 

næseborene. 
Det er irriterende.

Vi lytter til dig, 
sandsiger.

Ha!

Når din lugtesans kommer over 
sin væmmelse, så prøv at huske 
på, at drengen bærer Eckmüls 
skæbne i sine hænder. Han må  
og skal genfinde sit sværd.

Jeg ser Zanfyst. Han 
er på et skib i sel-

skab med en vismand, 
to piger og en trold... 

...at dømme efter solens 
stilling er de på vej 

nordpå. Mod baronierne.
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Er der langt endnu  
til baronierne? Vi keder os på  

den her skude!

Vi skulle have
 kysten i sigte i 
morgen tidlig.

Eller før, 
hvis vi ikke 

ændrer kurs!

Hvorfor skulle 
vi gøre det?

Med al respekt, 
frøken C’ian, søfolk 

foretrækker at 
lægge til i en havn 
i dagslys frem for 
at blive knust mod 
klipperne i mørke!

Skulle du ikke 
ligge i din  
seng?

Lad ham være, Hebus. 
Vi har brug for ham 

ved rorpinden. Ifølge 
kortet er der rev 

overalt langs kysten!

Godt! Det er tid at 
visselulle. Jeg låser 
resten af besætningen 

inde i lastrummet.

Vil du fortælle 
os en gruopvæk-
kende historie til 
at falde i søvn på?

Når Heduliens baronier 
aldrig er blevet en 

søfartsnation, skyldes det 
de farlige kyststrækninger 

og det lunefulde vejr... Det er en god ting 
at have vind, men jeg 
synes, vi er ved at 
have lovlig meget!

Desuden lider ganske 
mange riddere af 

søsyge.
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Stormer 
det tit 
her?

Det 
hænder.

du burde få lidt 
søvn sammen med 

de andre. Jeg  
vækker jer, hvis 
der sker noget.

Ærlig talt, jeg har 
ikke lyst til at få 

halsen skåret over, 
mens jeg sover.

Vi har været til søs i 
ugevis, og du har stadig 
ikke tillid til os. Det er 
sårende, herr Zanfyst!

Årh, den fornærmel-
se overlever I nok.

Samtidig, 
i det skumle 
lastrum...

Højj! Stille! Det 
er chefen!

Hvad laver 
I her?

De låser os  
inde om natten! Du skal 

vide, at...

Jeg var forbi 
grotten og fik det 

hele at vide.

Har de fundet de 
skjulte våben?

Nej, vi har 
intet sagt.

Men I var for 
slappe til selv 

at slå til!
Fordi der er 
en trold!

Trolden tager  
 jeg mig af!
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Jeg teleporterer 
mig op på broen og 
åbner lugen for jer.

Vi overtager  
skibet med vå-
benmagt, venner!

Det er godt at have 
en chef igen, ikke?

Jo! Vi er godt 
tilfredse, chef!

Med den vind når vi 
Hedulien i morgen.

På denne 
kurs er 

det muligt.

Guldimunds 
borg ligger 

vist ikke 
 langt fra 
kysten...

Hvad er 
nu...

Thanos!

Ridderen må give mig 
sit sværd, koste 

hvad det vil!

Medmindre 
Thanos allerede 

har fået fat i det...
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Krepér! Først 
trolden!

Sjover!

Gottferdom!

Han ram-
te ikke!

Vi er 
fortabt!

Kæmp, 
kujoner!

Du burde nok 
have ramt Hebus! 
Huk! Huk! Huk!


