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fra slaveri og indespærring i den onde fyrsts borgkælder. Besøget på hospitalet hvor de mange syge skykker
befinder sig for at få behandling hos porofessor Rubow. Truppen oplever at klosterbjerget pludselig kommer
op af jorden hvor der brager og ryster indtil bjerget er oppe i 2 kilometers højde. Den første de møder er
Kolossen som er 4 meter høj. De laver en fredsaftale med Kolossen og går videre opad. Hængepiltræer,
forsøger at holde dem, som går inden under træerne fast, ved grenene. men de får revet sig løs. De drager

videre op ad klosterbjerget for at kontrollere om alting fortsat står godt til. På vejen op ad bjerget møder de en
masse grise som holder konference i en stor hal. Udenfor står et stort skilt med 3 bogstaver GPS en forkortelse
af Gisenes Befrielses Front. Grisene ligner menneskene og går på bagbenene. Grisene er godt på vej til at

ligne menneskene, de fleste af den har iklædt sig mennesketøj og går på bagbenene.Truppen går videre opad
og da de går ind gennem byporten, finder de frem til, at alle byens beboere inklusive nonnerne er blevet lavet
om til små statuer på 30 centimeters højde. Det er engelen Gabriel der i sin frustration har forandret dem alle
til små figurer. Richard finder en løsning på at få dem alle ændret tilbage til udgangspunktet. På vejen får de
mulighed for at krympe kolossen fra 4 meters højde til 1,75 m. og sådan fortsætter deres spændende liv. lang

tid endnu.

 

Richard og hans trup redder skyggebyens beboere fra slaveri og
indespærring i den onde fyrsts borgkælder. Besøget på hospitalet
hvor de mange syge skykker befinder sig for at få behandling hos
porofessor Rubow. Truppen oplever at klosterbjerget pludselig

kommer op af jorden hvor der brager og ryster indtil bjerget er oppe
i 2 kilometers højde. Den første de møder er Kolossen som er 4

meter høj. De laver en fredsaftale med Kolossen og går videre opad.
Hængepiltræer, forsøger at holde dem, som går inden under træerne
fast, ved grenene. men de får revet sig løs. De drager videre op ad
klosterbjerget for at kontrollere om alting fortsat står godt til. På

vejen op ad bjerget møder de en masse grise som holder konference i
en stor hal. Udenfor står et stort skilt med 3 bogstaver GPS en

forkortelse af Gisenes Befrielses Front. Grisene ligner menneskene
og går på bagbenene. Grisene er godt på vej til at ligne menneskene,

de fleste af den har iklædt sig mennesketøj og går på
bagbenene.Truppen går videre opad og da de går ind gennem

byporten, finder de frem til, at alle byens beboere inklusive nonnerne
er blevet lavet om til små statuer på 30 centimeters højde. Det er
engelen Gabriel der i sin frustration har forandret dem alle til små
figurer. Richard finder en løsning på at få dem alle ændret tilbage til



udgangspunktet. På vejen får de mulighed for at krympe kolossen fra
4 meters højde til 1,75 m. og sådan fortsætter deres spændende liv.
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