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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 5:
Swiip og Zanfyst er på jagt efter gawlax-bakterien, hvis egenskaber kan afsløre prins Dheluu, som den han

virkelig er - nemlig en pathacelcer, der kan skifte form til en hvilken som helst skabning de kender. Problemet
med Gawlax-bakterien er at den kun findes et sted i galaxen og det er hos hrølferne, et kriger folkefærd, som
minder meget om de gamle nordboer. Swiip bliver ramt af en dødelig stråle og det eneste der kan redde ham...

er ham selv om ca. 16 år!
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