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længe ventede afslutning på serien Zanfyst fra Stjernerne. Glins sjæl er blevet formørket af narkotika og er nu
rendyrket ond, men måske kan han reddes? Thanos er ikke længere et nyttigt værktøj for prins Dehluu, men i
kampens hede bliver de to til et væsen!?! Vil Zanfyst overhovedet kunne klare sig mod et sådan væsen?

Zanfyst fra Stjernerne er en NY historie, som tager sit udgangspunkt, efter den første serie, Zanfyst fra Troy.
Vores helt Zanfyst har klaret de fleste af de 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 science fiction/fantasy når det er bedst, og
Frankrigs bedst sælgende fantasyserie til dato.
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