
J.D. Foster! 
Jeg tager  
en tur i 
byen

 Her er 
deres 
pas!

 Jeg fik ellers at vide, at man ikke 
skulle have ”pas” for at tage til byen! 
De sagde bare ”Du går ud og 
giver dit navn til fyren ved
 udgangen”. 
Altså: J.D. Foster… 
Kan jeg gå ud nu?

Rumfærgehavn

Mellemlandingen på 

Pharagonescia
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 Hm… Jeg 
må hellere 

for-
klare…

 De kommer fra en ”PII”… Og der har 
ikke været en PII på Pharago i to år! I 
mellemtiden er vi overgået til fase IV, 
hvilket forklarer, at de har brug for 

et ”pas”… Altså:

 Det forklarer, at jeg 
har brug for et ”pas”? 
O.K. kom så med det!

 Værsågod… 
Man vil sikkert 

forlange at se det
 i byen! 
God tur!

De er fra Jorden, ikke 
sandt? Jeg er nærmest  
zone-ekspert i jordboere 
- og jeg vædder på,  
at det er deres 
første 
besøg på 
Pharago…

 De har måske 
noget imod 

jordboere?
 Hvor kan de tro 

det? 

Er jorden måske  
ikke galaksens  
moderplanet?

 ALLE  
galaksers!  
Nå… Farvel!
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 Jeg vil ikke råde 
dem til at passe-

re forstæderne til 
fods… Må jeg tilbyde 
dem transport til 
byen i min taxi?

 Jeg tror, jeg 
tager imod deres 

tilbud!

 Mutationsfest? Sådan en fest sagde 
de ikke noget om på PII… Hvad går 

sådan en ud på?

 Det er en 
hviledag på hele 
Pharagonescia 
for at fejre 
mutationerne… 
Især nu hvor vi 
er trådt ind i 

fase 1V! 

 Nå,ja… Fase 
1V.

 Ja, vi må være 
forsigtige! Jeg 

tør vædde på, at 
de kommer fra 

Jorden!

 Foster tager taxien… Han beder chaufføren om en rundtur i byen.
 

Sikke en masse  
mennesker!

 Ja, de er  
uheldigvis bumpet ned 

i den store  
Mutationsfest!
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 Kender de et sted, 
hvor man kan få 
noget at drikke?

 

Midt under 
mutations-

festen? Det  
skulle  

være hos 
Bartiniflor!

 

En forladt 
gyde…

 Her! En døgnåben snask! 
God fornøjelse!

 Bag den lille 
dør dér?

 Sikke  
en 

luksus!

Velsmagende 
drikke til  
rimelige 
priser i 

behagelige 
omgivelser!

 Værsåar-
tig, den 

herre… He 
he…

 Hurtig  
betjening. 

Fuld 
diskretion. 
Åben hele 

døgnet… Per-
fekt… Ikke 

dårligt.

 Senere, 
Foster 

venter på 
sin drink.

 Lokal  
folkemusik!

 Dimsen her er 
vist til dufte!
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 Hvis jeg ikke er helt 
galt på den, er de fra 
Jorden… Haha, jordbo, 

som man siger - de skal 
smage denne kox -  

ørkenens perle - husk  
at røre rundt!

 Hm…

 Delikat ikke sandt? Giv dem god tid, 
jordbo… Snus og smag på denne nektar fra 

Pharagonescias østlige ørken. Mens 
Böectoo og Taharkza'ne spiller en kom-
position ved navn ”baweld off myt staers 

takke staers olong” i et originalt arran-
gement af Taharkza'ne sev… Nu må jeg gå… 

Pligten kalder!…

 Et par sekunder senere… 

 En kold kop kox 
med alt til faget 

henhørende, serve-
ret på en træ-

bakke efter den 
Pharagonesiske 

tradition!
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 Onkel Bari-
niflor, må vi 
gå ind og se 
jordboen?

 

Mens Taharkzaïne udfører 
en solo på Neudal, tænker 
J.D. Foster, at den  
Kox smager noget 
bitter…

Kom nu,  
Stiketo! 
Jordboen 
bider sgu 
da ikke.

 Bwadr! 
Han 
har 
hår i 

ansigt-
et!

 Underlig 
bitter 
efter-
smag!
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Oog… Min stjer-
rrne… Hvor 

ville jeg ger-
rrne…

 Han drikker 
Kox uden at 
røre rundt!

 Nej.

 Hej, 
Stiketo, 
kom her!

 Der er ikke 
noget værre at 
være bange for! 
Han er lammet!

 Hvad nu 
hvis onkel 

Bariniflor 
kommer 
tilbage?

 Hvor er du dum, 
kom nu… Du har 
garanteret al-

drig set en jord-
bo så tæt på!

 Hvis han har drukket 
Kox ud at røre rundt 
først, ved man aldrig, 

hvad der kan ske!

 Ohh… Min 
stjerrrrne… 
Hvor vil jeg 
gerrrne
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 Onkel Bariniflor! 
Jordboen flyver rundt
 i luften med malmos

 på ryggen!

 Et sus af panik 
går gennem natten…
 Kun Taharkza'ne 
fortsætter uan-
fægtet sin solo…

 Hjælp! Jeg 
bliver svimmel!

 Tuuuckah! 

Tuudlle Duudle 
Tlabb!…Tvabbb 
Donck!… Totz 

Totz
 Tchof Tchof

 

 Malmos!
 Kan du så 
komme ned 
derfra!

 Hvad foregår 
der her?
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