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Zanfyst fra stjernerne er en historie som tager sit udgangspunkt, efter den første serie, Zanfyst fra Troy. Vores
helt Zanfyst har klaret af de fleste problemer der var på planeten Troy og dagligdagslivet keder ham. Hvad
gør en helt, når der ikke er flere heltegerninger at udføre? Fortvivl ikke, for hvis planeten Troy, ikke rummer
flere opgaver til en som Zanfyst, så kan man i universet sagtens finde opgaver og modstandere af format til

vores helt.

I Zanfyst fra Stjernerne finder vores noget bondske helt ud af at hans planet er en af mange og tingene ikke er
så ligetil. Måske er han slet ikke er den, han troede han var?

Kunne du lide Zanfyst fra Troy vil du elske denne serie. Det er Sci FI/Fantasy når det er bedst, og Frankrigs
bedst sælgende fantasy serie til dato.

Bind 6:
Zanfyst genforenes med sin elskede Cixi og alt er fryd og gammen, dog med en enkelt lille detalje, der er gået

16 år!!!! Og Zanfyst er far til Glin, som ikke just synes at nyde genforeningen med sin far! Thanos er om
muligt blevet mere ond og Glace hans kæreste frygter, at han ender et sted, hvorfra man ikke kan vende

tilbage. Imens hærger hebus, nu kendt under navnet "ØDELÆGGEREN" i vanlig stil. Bliver hebus nogenside
"normal"? Vil Glin lære at tilgive sin far? Og hvilke kræfter besidder Glin egentlig? Alt dette får du muligvis

svar på i dette album!
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