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De brændende vindes kløft ...

Den bærer 
sit navn med 
rette! Sikken 

bageovn!

Morkai lugter 
morbeliner ...

Hvad 
er der, 
Morkai?

Morbe-
liner er 
onde og 
stærke!

Morbeliner! 
 Det gik også for 

  godt til at kunne vare 
 ved! Vi kan godt op-
give at kæmpe mod 
dem! De hugger os 

i småstumper!

Fanget i 
fælden!
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  Det er umuligt 
   at undslippe dem! 

Søg tilflugt i 
klippespalten

her!

Ved alle 
jætter, jeg troede, 

de bæster boede 
nede sydpå!

Kan man ikke 
forhandle sig 

til rette med de 
skrighalse?

Flasken! Der er kun 
ét sprog, de 

forstår!

Tag en lille 
slurk af det 
her – alle 
sammen!

Det er 
en vildskabs-

eliksir fra trold-
kvinderne i 

Ihz ...

Men pas på! 
For store 
doser gør 
jer van-
vittige!!

Hvad med mig?! 
Morkai drak 
det hele!!

Din ånds-
svage akei! Du 
 er fortabt!!
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Styrke og overlegent antal er ikke
altid nok til at kølne en krigerisk 
sjæl ...

Vi overlevede! 
Vi over-
levede!!

Hvad 
med 

 Aren ..?

Hvor er   
 Aren?!

   Men ... 
Nej, 

 Morkai! 
 Neeej!

Det opdager morbelinerne
på den hårde måde ...
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Ååh!

Det er eliksiren! 
Pas på, Noren!

Morder!

Morder! 
Din morderiske 

akei ...
Hold op! 

Han kan ikke 
gøre for 

det ...

    Nå, så det 
kan han ikke?! 

              Og hvem 
            kan så?

 Du måske! Du 
 med dine påfund og 

 dine giftige eliksirer 
og din forbandede 

slynge!!

   Du tager fejl af 
mig! Otens død og 

       Arens forsvinden 
 forhindrer dig 

 i at tænke 
  klart!

Jeg har 
mest lyst til 

at slå dig ihjel, 
Firfin! Du bringer 

kun ulykke!!

 Ti stille!
 jeg får kvame 

af at høre
på dig!

Og hvad ville 
I have gjort uden 
mig fra starten?!
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Oten! Aren! 
Mine to eneste venner 
er døde! Forbandet 
være norden og den 
mission, dværgenes 

råd sendte os 
ud på!

I asketiden har tårer kun én farve ...

Jeg ville 
ikke ... Det 
var ikke 
min sk...

Nej, ikke 
tale om!!

Ewandors rige 
ligger ret foran os, 

Noren! Din konge 
venter os!!

 Hvad stiller vi op 
med Morkai? Jeg 
kan stadig hel-
brede ham ...

Nej, lad ham være! 
Jeg vil ikke høre mere 
om ham ... Og jeg kan 
aldrig tilgive ham!!
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Dér er omsider 
den mosestrækning, 

som kortet 
viser ...

Er det 
Ewandors 

rige?

Det aner jeg ikke 
noget om! Jeg har aldrig 
haft lyst til at lytte til de 

rygter, der går om dette sted!

Hvad siger du?! 
Kender du slet 
ikke Ewandors 

rige?!

Hvorfor skulle jeg 
kende det bedre end dig ..? 
Hør her, Noren: Nu hvor vi 
kun er os to tilbage, er 

det nødvendigt med 
gensidig tillid ...

Det er på 
tide at være 

oprigtige over 
for hinanden!

Fortsættelsen 
vil du nok ikke 
bryde dig om 

at høre!

”Hvis du skal på skattejagt,
så find dig en pengeglad skurk.

Slut med ham en ærlig pagt,
han fører dig til 

målet durk.”

Der er et dværgedigt, 
som lyder sådan 

her, Firfin ...

Oprigtige?! 
Gensidig tillid?! 
Du er ikke så 

lidt fræk, 
hvad?!

  Hvis du 
 ikke har tillid 
til mig, hvor-
for hyrede du 

mig så som 
fører?

Små mænd, 
små tanker!

Tsss ... 
Sikke dog et 
dumt digt ...

Hvem vil du 
have til at tro på, at 
din konge bor alene 
på dette gudsfor-

ladte sted?

  Dig!!
Når du har 

indset dét, kan 
du omsider se 

tingene i øjnene! 
Raken bor hos 

Ewandor!

Hvis du tror 
på det, er du virkelig 

tosset! Ewandor er bare 
  et gammelt sagn for børn ... 
og dværge! Her hersker kun 

den ondskab, som ”Landet 
hvortil ingen drager” 
fostrer! Her kan intet 

   væsen leve ...

Jeg stammer 
selv fra norden, 

Noren, så jeg ved, 
hvad jeg taler om! 
Dværgenes råd har 
holdt dig for nar ... 
eller også er der 
noget, du ikke vil 

fortælle mig!
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Vi må udforske 
de tørre land-

områder ...
Bah ...

Sikket underligt sted! 
Din konge har en 

sær smag!

Du skal ikke 
bekymre dig om hans 
smag ... Det er ikke 
det, jeg betaler 

dig for!

Ved stor-
dværgens 

drikkehorn! 
Det er ude 
med os!

Var dine ord, 
  min kære Noren ... 

Var dine ord!

  Aaah! 
Hvad 

 foregår 
 der?!


