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Elıszó 

 

 Mielıtt elkezdenénk olvasni az alábbi történeteket, nem árt, ha megvizsgáljuk, 

mirıl is van szó ezeken a hasábokon voltaképpen. Az alábbi elbeszélések nem 

átlagos novellák, hanem fan fictionök. Ez a viszonylag fiatal mőfaj még nem bír 

pontos definícióval, de könnyel leírható. Olyan világokban, és olyan karakterekkel 

zajlódó történetekrıl van szó, melyek alapkoncepcióját nem az író alkotta, hanem 

egy elfogadott, ismert szerzı.  

 Az eXiles fan fictionök nagyrészt a Marvel képregény kiadó gárdájának 

munkásságából kikerekedett történetek, szereplık alapján íródtak, azoktól 

elrugaszkodott, alternált történetekben. Fontos tehát felhívni a figyelmet, hogy az 

alábbiakban megjelenı karakterek, helyszínek és sok egyéb dolog voltaképpen 

jogilag az azokat megalkotó személyekhez, cégekhez tartoznak. A Marvel kiadón 

kívül még a DC, az Amalgam Comics, a Dark Horse Comics és sok egyéb kiadó, 

cég, szerzı copyrightját majdhogynem sértı anyag ez, ámde, míg kereskedelmi 

forgalomba nem kerül, nem sérti jobban a törvényeket, mint bármelyik fan fiction, 

amibıl ugye milliószám találhatunk a világhálón. 

 Tisztázván a fan fiction fogalmát, nyilvánvalóvá kell váljon elıttünk, hogy a 

történetek élvezhetıségén nagyban javít, ha ismerjük az eredeti történeteket, 
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karaktereket. Az elıszóban nem írhatom le a marvel és egyéb univerzumok teljes 

történetét, ezért csak nagyvonalakban felvázolom az eXiles történetek 

alapkoncepcióját, az eredeti winnicki meglátásban. Bár a történetszál a késıbbi 

részekben áttér a bedardi koncepcióra, de alapvetıen nem változik meg a séma. (Az 

eXiles képregény sorozat írói sorrendben: Judd Winnick, Tony Bedard, Chris 

Claremont) 

 Az eXiles, magyarul számkivetettek egy szuperhısökbıl és szuperbőnözıkbıl 

álló csoport, melyet különbözı, alternatív realitásokból válogatott össze egy bizonyos 

felsıbb hatalom, ami az Idıbróker nevő lény… vagy talán jelenség által reprezentálja 

magát a hısök számára. A csoport feladata az omniverzum megmentése. A 

realitások végtelen láncolatában bizonyos kozmikus események miatt hibák 

keletkeztek, melyek láncreakciószerően pusztítják el az omniverzumot.  

 Az Idıbróker a birtokában van a tudásnak, hogy hogyan lehet megakadályozni 

a pusztulást és az ehhez szükséges cselekedeteket a számkivetettekkel hajtatja 

végre. A jutalmuk, hogy ezzel megmentik saját világukat is és hazatérhetnek bele. 

Ámde sok realitásban a világ megmentéséhez olyan tetteket kell végrehajtani, 

melyekre a tiszta szívő hısök képtelenek volnának. Itt jön a képbe a Weapon-X, egy 

bőnözıkbıl álló csoport, kik nem riadnak vissza semmitıl a cél ügyében. A 

számkivetett csapatok egy Tallus nevő tárgy segítségével teleportálnak a világok 

között, ha elvégezték feladatukat. A Tallus viselıje hallja elméjében az utasításokat a 

feladatokat illetıleg. 

 Nagyjából ez volna tehát az eXiles alapkoncepciója. Ahol szükséges, a 

történetek elıtt rövid bevezetésekkel próbálom meg segíteni az olvasmányélményt 

további információkkal. A képregényeket, további fan fictionöket, a novellák 

szereplıinek képeit megtalálhatjátok a Magyar eXiles Fanpage-en 

(http://exiles.try.hu). Megjegyzendı, hogy bizonyos történetek a kötetbıl nem 

ajánlottak 18 éven aluli olvasók számára. A történetek összefüggıek, ezért 

mindenképpen ajánlott ıket sorrendben olvasni. 

 

Jó szórakozást! 

Diamondblade 

(Nagy Attila) 
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Véget ér a bábszínház 

 

 

 

Hulk utálta "nyamvadt Bannert". Még Onslaughtnál is jobban utálta. De akit 

még "nyamvadt Bannernél" is jobban utált az "nyamvadt Xavier". Mióta a kis 

félkopasz emberke kiragadta Hulkot a realitásából azóta Hulk csak lebeg a sötétben, 

és tehetetlenül nézi, mi történik a testével. "Nyamvadt Xavier" az elsı pillanatban 

átvette fölötte az irányítást, és a többiek fölött is. Az egész Weapon-X realitásról 

realitásra bábokként utazgatott, mészárlásokat rendezett és félelmetes pusztításokat.  

Elesett bajtársaik helyére újak kerültek, de Charles Xavier mindvégig maradt, 

és mindenki fölött átvette az irányítást. Egészen mostanáig. 

Mielıtt átkerültek volna ebbe a realitásba, egy világot kellett megszabadítaniuk 

egy nıszemélytıl, akinek a neve Vadóc. Nopersze a Weapon-X-ben lévı Vadóc 

leszögezte, hogy teljesen különbözik attól, akit el kell pusztítani. Nos, az elsı és 

legfontosabb különbség az volt, hogy az "ottani Vadóc" valamikor pár évvel a 

Weapon-X érkezése elıtt maradandóan lemásolta egy szuperhıs képességét. Ámde 

ez a hıs nem Carol Danvers volt, hanem Jamie Madrox.  

Jamie Madrox önsokszorozó képességét használva Vadóc lassan hadsereggé 

nıtte ki magát, és jelentıs mutáns képességeket rabolt el. A folyamat vége egy 

egyszerő háború volt a megmaradt nagyhatalmak - Oroszország és Japán - és a 

világ maradékát uralma alá hajtott Vadóc között. Ezt a háborút döntötte el a Weapon-

X a Tallus parancsára. 

A puszta erıszak nem volt célravezetı Vadóc ellen. Ekkor egy meglehetısen 

merész manıverrel a Weapon-X elfoglalta a Cerebrat, és azt használva szüntette 

meg Xavier a kollektív mentális ént Vadócban és másolataiban. Viszont jónéhány 

Vadóc másolat nagy erejő pszichonaták - mint Fınix, vagy mint az ottani Xavier - 

mentális erejével bírt. Így mire a Weapon-X Xavierje lerombolta Vadóc tudatát 

önmaga is megırült, s telepata-hatalma megcsappant. 

A többiek fölött elveszítette az irányítást, egyedül a Szürke Hulk maradt 

telepatikus rabláncán, mert az ı pszichéje volt a legkönnyebben megtörhetı. 

A következı realitásban Xavier, akin a Tallus volt, bevette magát Genosha 

fıerıdjébe, és védelmére felsorakoztatott néhány kisebb erejő mutánst és Hulkot. 
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Persze a genoshai haderı fölött sem volt nehéz átvennie az irányítást annak tisztjeire 

kényszerítve akaratát. 

Hulk győlölte "nyamvadt Xaviert"...  

Hulk ökölcsapásai nyomán tankok repültek a levegıbe, és jópár méterrel 

odébb huppantak vissza. Az éjszakában a torkolattüzek és robbanások fénye a 

pusztítás tőzijátékává olvadt egybe. Hulk pedig csak figyelte bezárva, hogy mi 

történik vele, mintha álmodna, mintha újra Banneré lenne az irányítás, mintha már 

nem ı lenne a legerısebb, hanem valaki más. 

Szürke, vastag bırérıl lövedékek pattantak le. Egy bábu nyugodtságával 

ugrott egy dzsip motorháztetejére, így a jármő nyikorogva össze is lapult a súlya 

alatt. Megragadván az összeroncsolt gép maradékát Hulk a géppuskaállások felé 

hajította a röptükben tőzgolyóvá robbanó roncsokat, mintha csak valami labdát 

dobna el. 

A távolból helikopterek lıttek ki rakétákat a genoshai fıerıdöt körülölelı 

kavalkád felé, ezzel megtizedelvén a gyalogságot mindkét félrıl.  

 A genoshai ütközet áldozatainak száma egyre nıtt, és csak páran tudták, 

hogy a java még csak most következik. 

 

 

 A fal beszakadt Vadóc ütése alatt. A felszálló porfelhıbe egy tucat géppuska 

tárát eresztették bele egyszerre, de amint a fegyverropogás megszőnt, s a por és a 

fegyverek csövébıl felszálló füst még mindig jótékony takarásba vonta a frissen ütött 

bejáratot, csend szállt a helységre.  

Tizenkét katona figyelte a kavargó port tárcsere közben, de a fémszerkezetek 

kattogása mellett sem halálhörgés, sem léptek zaja nem utalt zárótüzük 

eredményességére vagy eredménytelenségére. 

 Csak a távolból hallatszott pár lövés és robbanás, ahogy a bázis elıtt elterelı 

hadmőveletet végrehajtó pszichopata mészárosok Toxin, az idegen szimbionta 

vérszomjával és erejével átkozott-áldott egykori rendır és a Violator nevő 

pokoldémon ellen próbálták felvenni a harcot az amerikai katonák. 

Nem lehetett tudni mi lesz a kinti harc eredménye, és nem is számított 

igazából. A kinti kettınek a feladata annyi volt, hogy eltereljék a figyelmet a 

behatolókról, és ezután elvágják az esetleges erısítés útját. 
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A tizenkét katona errıl persze mit sem tudott, azt hitték a fenyegetés, amivel 

szemben állnak emberi.  

Aztán a gomolyagból egy batrang repült elı, és átvágta három katona torkát, 

mielıtt újra eltőnt a helység átláthatatlan terében. A katonák közül páran ismerték 

csak fel a tárgyat. 

- A Batman az?  

- Az lehetetlen... ı csak egy filmfigura. 

- De ez a Batman... 

 Egy rekedtes, mély morgás volt a felelet csupán, ahogy Sötét Karom 

elırelendülve eszelıs vagdalkozásba kezdett. Nyomában Vadóc röppent elı tőzpiros 

és fekete ruhájában, mint valamiféle halálangyal. Átszáguldott vérengzı társa és a 

katonák fölött, majd leszállt Dr. Ian Holmig elıtt, és egy édeskés mosollyal az ajkán 

megcsókolta a félelemtıl maga alá vizelt férfit. 

- Óh, édes, ekkora koponya és ilyen töketlenség? - szólt az eldılı test 

után a lány, majd pedig egybıl a kontroll panelekhez lépett. Frissen szerzett 

tudásával elkezdte betáplálni a koordinátákat. 

 Sötét Karom vért prüszkölve zuhant a padlóra, ahogy egyik ellenfele egy 

sorozatot engedett a mellkasába, mielıtt elérhette volna a halálos csapás. Vadóc 

csak egy pillantást vetett a harc állására. Sötét Karom a földön, két katona még 

talpon. A lány egyetlen határozott mozdulattal hozzájuk vágta az ájult tudós testét, 

így mindhárman csonttörések tucatjaival zuhantak a sarokba. 

- Ne tedd ezt velem, édes, hogy ilyen pipogyák lenyomnak... Tiszta ciki 

vagy, tudod? A jó öreg Logan letépné a tökeidet, ha látna. 

 Valami ilyesmit motyogott az orra alatt Vadóc, miközben az utolsó 

számsorokat is betáplálta. 

- A jó öreg Logan egyszer még, remélem, megmutatja tényleg annyira 

kemény-e, pubi. 

 Vadóc összerezzent. Észre se vette, hogy Sötét Karom már a háta mögött állt, 

mire befejezte a mondandóját. 

- Tudod, Karmi, ilyenkor jobban rám hozod a frászt, mint az a kis nyomi 

bohóc! 

- Betápláltad a koordinátákat? 

- Minden kész, Sir! 

 Sötét Karom elıvette az övébıl az indítókulcsokat, és munkához látott. 



 11 

 

- Szerinted odaértek már, SK? - kérdezte Vadóc az ágy szélén ülve, a 

lábát lóbálva Sötét Karomtól a pirkadatot lesve az üvegezett erkélyajtón át. A férfi a 

fotelben ücsörögve méregette a lányt. 

- Még csak pár perce indítottuk el ıket. 

- Hol van Toxin és a bohóc? 

- Miután vissza száguldtál velünk ide a szállodába, amíg mosdottál, ık 

leléptek a Times Square-re mészárolni egy picit. Megértem ıket. Mármint úgy értem, 

ha valaki egész életében csak öl, aztán eltölt egy hónapot bábuként, akkor valamin le 

kell vezetnie a dühét. 

- És te? Nem vagy mérges? 

- De, nagyon idegesít, hogy így rángatott minket Xavier, mint a bábukat. 

- Tudod, én egykor ezért szálltam ki az X-menbıl… Mert már egyszerően 

nem tudtam, hogy van-e bármilyen igazi gondolatom, vagy, hogy nekik van-e. Egy 

ekkora telepata mellett az ember semmiben se lehet biztos. 

- Igazad van. 

- Na, nem vezetjük le valahogy mi is a feszültséget? - Vadóc 

hanyattfeküdt az ágyon, és kihívóan nézett társára.  

- Ne viccelj, még a gyógyító faktor mellett sem bírok addig hozzád érni, 

ameddig szeretnék... 

- Akkor ma kihagyjuk a kis perverz szado-mazo játékainkat? - kérdezte 

mosolyogva Vadóc. 

- Ne is mondd. Ha eszembe jut, miket csináltatott kettınkkel az a perverz 

elmebeteg telepata, legszívesebben...  

- Megölnéd? Megtettük, csak pillanatok kérdése, a rakétákat már jó pár perce 

kilıttük. Amúgy meg nekem jól esett, hogy tılem ájultál el. 

- Te ırült vagy. 

- Te meg sorozatgyilkos, az aztán csodás, mi? 

- Megvan az okom arra, amit teszek. 

 A beszélgetést egy apró villanás szakította félbe, ahogy Sötét Karom 

csuklóján megjelent a Tallus. 

- Hát meghalt... - suttogta a lány a Tallusra bámulva. 

- Meg. 

- Vajon a Hulk is? 
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- Nem tudom, de indulunk. 

- Hogyhogy? Mi volt a feladat? 

- Nem tudom, de a Tallus szerint már teljesítettük... 

- Nem akarok még me... 

 

 Lila villanással jelentek meg egy réten. Violator csurom véresen, démoni 

alakjában, elkerekedett szemmel nézett körbe, majd egy szemvillanás alatt felöltötte 

bohóc formáját. Toxin, mint mindig, magában motyogott érthetetlenül hadarva, 

vitatkozva. Vadóc és Sötét Karom érdeklıdve tekintettek körbe, és az elsı, amit 

megláttak, Hulk teste volt szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolva, de élve, és 

folyamatosan épülve.  

 Gusztustalan látvány volt, mint egy visszafele lejátszott elsorvadás. Ahogy a 

belek és a szemgolyók lassan visszaépültek a helyükre. Vadóc úgy döntött, eloldalog 

kihányni gyomrának igencsak kevéske tartalmát. 

- Hohhó! Vajon sugárfertızı a melák? - kérdezte Violator a test fölé hajolva, 

kitépve egy béldarabkát.  

- Hulk teste elnyeli a sugárzást... azt hiszem - válaszolta Sötét Karom. 

 Violator jóízően rágcsálni kezdte a béldarabkát, és szellentett egyet ezzel 

kifejezve, hogy nem érdekli a továbbiakban a téma. Ezután egy villanással megjelent 

elıttük, akit az idıbróker Xavier helyére küldött, a Weapon-X új tagja... 
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Végzet (1/2) 

 

 

 

- A nevem Elektra - mondta kurtán a többieknek a nı. Holtsápadt arcával 

hollófekete haja éles kontrasztot adott. Ruhája is teljesen fekete volt, kivéve vörös 

selyemövét derekán. Az övre függesztve két mesterien megmunkált csillogó sai 

lógott. 

- Hát, kisanyám, jobban mutatsz, mint az a kopasz majom, akinek a helyére 

beugrottál! - szólt a bohóc éles hangján, és elmélyülten az orrát kezdte piszkálni, 

miközben végigmérte párszor Elektrát.  

Sötét Karom elırelépett, majd mindenkit egyesével bemutatott. Hulk a 

bemutatkozás végére tápászkodott fel, kissé még szédelegve. A hatalmas 

izomkolosszus egy szót se szólt, mélyen magában talán idegeskedett, de nem akarta 

ezt most még kimutatni. Nagyot nyújtózva felmérte a helyzetet, és látta, hogy a 

csapat új vezetıje Sötét Karom. Igazából nem volt eddig semmi baja a fickóval, 

hiszen nem is nagyon ismerte, bár emlékeztette egy picit néhány régi ellenfelére, de 

ezt Hulk nem most akarta megvitatni. 

- Mit mond a Tallus, SK? - kérdezte a Hulk meglehetısen normálisan beszélve 

a többiek nagy meglepetésére, akik eddig nem hallották megszólalni, mert amíg 

Xavier irányította a csapatot, addig Hulk némaságba burkolózott.  

- Nem teljesen világos a feladat. Meg kell mentenünk Drakula sarját... 

Vadóc közbevágott: 

- Drakula? Lugosi Juniort keressük, vagy mi? 

- Még nem fejeztem be, Vadóc. Drakula sarját innen északra találjuk egy 

kastélyban. Nincs sok idınk, mert az ellenségei is úton vannak már. 

Hulk elgondolkozva vakargatta a fejét. Valahogy nem emlékeztetett a többiek által 

megismert zúzógépre. Inkább megfontoltság sugárzott belıle, pedig Banner 

intellektusa mélyen eltemetve szunnyadt benne.  

- Azt hiszem, hogy én meg Vadóc gyorsan le tudunk vinni titeket. Talán pár 

ugrás és ott vagyunk. 
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- Jól látod a helyzetet, Hulk. - mondta Sötét Karom, és már útnak is indultak. 

Vadóc ıt és Elektrát vitte, Hulk pedig Toxint és Violatort kapta a hóna alá leküzdve 

undorodását a bohóctól. 

Vadóc kissé lassabban repült, mint ahogy tudott. A távolban már látszott a kisebb 

hegyre épült kastély. Mégis figyelmét más kötötte le. Jobbra tekintett a belé karoló 

Elektrára, akinek mintha csak súlya se lett volna. A nı tekintetétıl megborzongott, 

bal felé fordult és zavarodottan Sötét Karomhoz szólt: 

- Észrevetted, milyen furcsán viselkedik Hulk? 

- Hulk egy meglehetısen összetett személyiség, Vadóc, nem lepne meg 

semmi vele kapcsolatban. 

- De mégis valahogy érdekes ez a dolog. Sosem ismertem személyesen 

odahaza, de... Eddig olyan volt, mint egy állat... 

- Hulknak két énje van. Az egyik, amit láthatsz ott ugrálni, a másik mélyen 

benne van. A neve Bruce Banner. Dr. Bruce Banner. 

- Doktor? Ne mondd már, hogy ennek a meláknak doktorija van! 

- Hát azt nem tudom, ennek van-e... 

Mindketten elhallgattak, mert megérkeztek a kastélyhoz, melynek hatalmas 

kapuja elıtt a csapat másik három tagja már várta ıket. A Kastély maga 

meglehetısen öreg lehetett. Hatalmas vízköpık, bástyák, díszes ablakok százai 

között apró biztonsági kamerák és mozgásérzékelık árulkodtak a modernizációról. 

Különös kontrasztja volt ez az ódon építészetnek és a jelenkor vívmányainak. 

- És akkor most kopogjunk? - kérdezte Violator. - Ez a hely nem úgy néz ki, 

mintha bármiféle védelemre szorulna, aki itt lakik. 

- Tallus szerint ebben az épületben van Drakula sarja. Gondolom, minél 

közelebb kerülünk hozzá, annál egyszerőbb lesz megvédeni.  

- Hát, Karmica, én még életemben nem védtem meg senkit... - szólt a 

bohóc, majd a kapuhoz lépett. 

- Akkor ez most Transzilvánia? - kérdezte bátortalanul Vadóc, de választ 

nem kapott, mert a hatalmas kapu kitárult elıttük. Valamiféle hidraulika mozgathatta 

a kapu szárnyait. A Kapu mögött egy alacsony, csuklyás fickó ácsorgott. Pufók, 

pirospozsgás arcán zavarodott mosoly játszott. Karjával beljebb invitálta a csapatot, 

miközben protokoláris hangnemben köszöntötte ıket: 

- Isten hozta Önöket! A nagyúr és az úrnı személyesen fogadja magukat. 

Kérem, kövessenek! 
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A csapat tagjai egy pillanatig dermedten álltak, majd amikor Sötét Karom 

határozottan elindult a szolga nyomában, a többiek is követték. A kapu döndülve 

zárult be mögöttük. Gondolataikba mélyedve sétáltak lépcsıkön, folyosókon át. 

Az élen Sötét Karom haladt, a berendezést figyelte: a biztonsági rendszert, a 

díszeket, és megpróbált minél több információt győjteni, és közben gyorsan 

összeszedte az emlékei közül, amit a saját realitása-beli Drakuláról tudott. 

Mögötte Vadóc és Toxin lépkedtek egymás mellett. Vadóc nem nagyon tudott 

másra figyelni mint Toxin motyogására, ahogy a két eggyé vált lényben vitatkozik a 

vérszomj és az emberség szava. Persze a gyilkos vágy csak akkor erıs, ha nem 

kerül kielégítésre, és Toxin is tudta, hogy megtalálja a megváltást a mészárlásban. 

Vadóc mosoly mögé rejtve borzongását hallgatta, hogy érvel önmaga ellen a 

csapattársa. 

Mögöttük néma csendben Hulk haladt, ıt követte Elektra és Violator. A sort záró 

páros körül mintha megfagyott volna a levegı. A túlvilági jelenlét kisugárzása 

mintegy hideg árnyként borult a környezetük hangulatára. Nem szóltak egymáshoz 

semmit. A bohóc elmélyülten fütyörészett, Elektra pedig mint egy szellem, suhant a 

többiek után. 

Pár perc alatt felértek a díszterembe, hol a kastély ura és úrnıje fogadta ıket egy 

asztalnál. A termet tompa fény világította meg, melyet a falakba épített hatalmas 

lávalámpák adtak. Az asztalon lévı gyertyák emellett már csak hangulatvilágításként 

szolgáltak. 

A hatalmas asztal bıségesen meg volt terítve különféle ételekkel, melyek illata 

belengte az egész helyiséget, az érkezı Weapon-X figyelmét mégsem ez kötötte le, 

hanem vendéglátóik személye. 

- Victor von Doom vagyok szolgálatukra! İ pedig itt a kastély úrnıje, Lady 

Storm. 

- Fátum... - szólt elképedve Vadóc - és Láthatatlan... 

Von Doom zöld bársonyköpenyt viselt, arcát Fekete plasztacél maszk takarta, 

mely csak színében különbözött attól, amire a hajdani X-men emlékezett. 

Ugyanebbıl a fekete anyagból készült kesztyői vékonynak és finomnak tőntek, 

mintha csak bırbıl lennének. Fátum eleganciája, daliás tartása méltóságteljesen 

tornyosult az asztalon túl. A kastély urának oldalán Susan Storm állt ezüstcsipkés 

fekete nagyestélyiben. Szıke, haja a derekáig érhetett nagyjából.  
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Sötét Karom végigmérte a helyzetet, és megkérdezte, ami kezdett nyilvánvalóvá 

válni számára. 

- Szóval maga Drakula leszármazottja? 

- Ez csak Fátum doktor, az elmebeteg diktátor! - vágott közbe Vadóc. 

- Szerintem meg a bádogember és Miss November! - szólt hátulról a bohóc. 

Fátum egy intéssel jelezte a Weapon-X-et idáig vezetı szolgának, hogy távozhat. 

- Kérem, foglaljanak helyet az asztalomnál! - Miközben a vendégek és a 

vendéglátók egyaránt helyet foglaltak, Fátum doktor magyarázatba kezdett. - Igen, 

valóban Fátum doktornak neveznek, de kormányzó vagyok, nem diktátor. És azt 

hiszem, maguk tartoznak magyarázattal kilétüket illetıleg, hiszen maguk kerestek fel 

engem. 

- Vérszag van... - jegyezte meg tompán maga elé bámulva Toxin. Sötét Karom 

nem törıdött vele, újra feltette a kérdést: 

- Maga Drakula leszármazottja? 

- Igen. Már, ha Vlad Tepesre gondol mint Drakula grófra. Büszke vagyok a 

származásomra. A családunkban nagyon fontos az ıseink tiszteletben tartása. 

- Azért vagyunk itt, hogy megvédjük. 

- Engem? Nem szorulok senki védelmére, úgy gondolom. 

Hulk és Violator féktelen zabálásba kezdtek mindezek közben, a többiek a 

beszélgetést figyelték. Ekkor Elektra szólalt meg: 

-Pedig jönnek. Hárman. És nem nyugszanak, amíg meg nem ölik magát, Doom. - 

hangja rideg volt, ahogy közölte a tényeket. Talán még maga Fátum doktor is 

megborzongott a szavaktól és a tekintettıl. Sötét Karom a maszkját levéve tekintett a 

vendéglátókra. 

- Megvédjük magát, Doom. Nem érdekel, hogy mire van felkészülve. 

A vacsora a továbbiakban különösebb események nélkül zajlott. A bohóc 

gusztustalan zabálása és szellentései miatt mindenkinek pillanatok alatt elment az 

étvágya. Von Doom és az úrnı a vendégek elnézését kérve visszavonultak 

lakosztályukba, és egy, a már látotthoz hasonló ruhában lévı szolgát állítottak a 

csapat szolgálatába, hogy amikor végeztek, kísérje ıket a szállásukra. A bohóc 

csámcsogását és Toxin motyogását leszámítva lévı csendet Vadóc törte meg az 

asztalnál. 
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- Nem biztos, hogy ennek a fickónak a védelmére kéne kelnünk. Ha idejön a 

fantasztikus négyes vagy valaki még rosszabb, problémáink lesznek.  

SK elgondolkodva nézett körbe válasza elıtt. Biztos volt benne, hogy a teremben 

nem csak kamerák, hanem lehallgatók is vannak szép számmal, ezért megfontoltan 

válaszolt. 

- Azt hiszem, Vadóc, hogy ha önálló akaratunkból is tudunk csapatként 

dolgozni, ami sajnos egyikünknek sem erıssége, akkor bárkit legyızhetünk, aki 

ennek a kastélynak az ostromlására indul. Nem ismerem ugyan Victor von Doomot, 

de ahogy elnézem, ı sem védtelen. 

- És Susan Storm sem. – tette hozzá Hulk kurtán, utána Elektra szólalt meg 

váratlanul: 

- Hajnalban jönnek. Napkelte elıtt. Ha felkészülten várjuk ıket, akkor csak 

hús a darálóba.  

- Akkor ideje visszavonulnunk felkészülni az ütközetre – emelkedett fel a 

székrıl SK - Szeretném, ha ırködnél és riasztanál minket idıben, Elektra. Addig én 

felmérem az épület stratégiai fontosságú pontjait, és kijelölöm a csapat tagjainak 

posztjait. A többiek addig azt csinálnak, amit akarnak. Három óra múlva kiadom az 

utasításokat, hogy kinek hol kell lennie. – Ezután kiosztotta az adóvevıket, és a 

szolgához fordult. - Szeretném, ha miután a szállásukra kísérted a társainkat, 

aktiválnád a kastély védelmi rendszerét, és készenlétre utasítanád a lakókat. 

A bohóc vidám ugrándozásba kezdett a székén, közben két csirkecomb-csonttal 

dobolt az asztallapon, amíg rögtönzött versikéjét elıadta: 

- Csináld eeeeezt, csináld aaaazt, pokolra a nagyokaaaat! 

Elıadása szemmel láthatólag csak ıt lelkesítette, ugyanis a többiek néma 

csendben elindultak a dolgukra. Amikor látta, hogy már nincs közönsége, egy ördögi 

mosollyal arcán utánuk sietett. 

Elektra csendesen gubbasztott az egyik tetın. Rezzenéstelen tekintete a távolba 

révedt, sötét hajába bele-belekapott a szél. 

Hulk mozdulatlanságba révedve ült egy ágy szélén a szobájában. Nem 

gondolkozott semmin. Várt. 
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Vadóc egy tükör elıtt ácsorgott, és különféle csábos pózokat próbálgatott 

vidáman. 

Toxin egy sötét folyosó plafonjáról függeszkedve darabokra tépett egy szolgát, a 

már látottakhoz hasonlót. 

Sötét Karom egy gyilokjárón ácsorogva gondolkozott új posztjáról,  kezelhetetlen 

csapatáról és Fátumról. 

Violator egy kandalló tüzébe bámulva motyogott átszellemülten. 

- Igen, fınök! Visszaviszem eléd! Efelıl kétséged se lehet! 

Victor von Doom és Sue Storm monitorokon bámulva különös vendégeiket, 

kétségekkel telten vették tudomásul az eseményeket. 

- Victor, el fognak jönni értem, és akkor téged megölnek.  

- Úrnım, a szenzorok szerint a Sötét Karom nevő nem hazudott, és tényleg 

azért vannak itt, hogy megvédjenek engem. Hulkkal az oldalunkon ki tudna minket 

legyızni? 

- Ismered Reedet! Tudod, hogy megtalálja a módját, hogy hazavigyen. 

- Reed Richards egy ırült! Egy rögeszmés ırült! Ha nem kértél volna az 

ellenkezıjére, már rég végeztem volna vele. Hatalmas veszély ránk nézve. 

- Jönnek… - hallatszott az adóvevıbıl Elektra hangja, ezután SK a posztjára 

irányított mindenkit. Hulk elfoglalta a helyét az egyik bástyán, Violator a másikon. 

Toxin a Doom szállásához vezetı egyik folyosón, magát álcázva foglalt helyet. 

Elektra valahova eltőnt, mielıtt megkaphatta volna a rá vonatkozó utasításokat. 

Vadóc a Kastély fölé lebegett, SK pedig a kapu fölött állt meg.  

Az érkezık repülıgépe nem messze a fıkaputól ereszkedett le. Az elfordítható 

turbinák hatalmas porfelhıt kavartak. A gépbıl elılépık alakja lassan bontakozott ki. 

Az Emberi Fáklya fénye megvilágította a mellette kibontakozó narancsszín lény 

robosztus alakját. Másik oldalán a Fantasztikus négyes legújabb tagja állt, Michael 

Morbius, a nagyhatalmú vámpírúr, aki nem sokkal Sue távozása után csatlakozott az 

F4-hez, mivel génjeiben a mutáció olyannyira kezdett végzetes mértéket ölteni, hogy 
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félı volt, hogy elveszíti emberi intellektusát. Reed Richards persze megállította a 

folyamatot, sıt, miután foglyul ejtették Pengét, Morbiust is fénybenjáróvá tette. 

Cserébe a félelmetes szörnyeteg lojális tagjává vált a csapatnak. Hármójuk mögül 

elımagasodott Mr. Fantastic testét megnyújtva, éktelen haraggal hangjában üvöltve 

a kastély felé. 

- Fátum! Egy percet kapsz, hogy kiadd nekünk Susant, különben meghalsz! 

 

 

 

 

 

 

Végzet (2/2) 

 

 

Hulk felmérte a helyzetet, és döntött. Hatalmas testével elırelendült posztjáról, 

hogy egyetlen elsöprı rohammal végezzen a fantasztikus négyessel. Úgy gondolta, 

egyedül is képes rá, a Weapon-X élharcosaként pedig végképp garantált a sikere. 

Reed Richards megnyújtott kezei egyszerre emelkedtek a porfelhı takarásából a 

magasba, és az óriási fegyverek, melyek csuklójára voltak rögzítve halálos záporként 

félelmetes energiájú lézersugarak százait szórták a hatalmas zuhanó testre pár 

másodperc alatt. Hulk öntudatlan teste füstölögve zuhant le az ostromlók lába elé.  

A következı pillanatban Morbius és Fáklya magasra röppenve indultak ostromra a 

Kastély felsıbb szintjei felé, míg a Lény és Mr. Fantastic a kapu irányába lódultak. 

Sötét karom egy szempillantás alatt döntött, és kihasználván helyzeti és a 

meglepetés adta elınyét sötét árnyként rávetette magát Mr. Fantasticra, aki csak egy 

pillanatra állt meg a kapu elıtt, míg Ben Grimm egy hatalmas ütéssel betörte annak 

egyik szárnyát. 

Sötét Karom alkarjaiból elıugrottak a pengék. Bal karjával Richards egyik 

lézerágyúja felé vágott, míg jobbjának karmait belemélyesztette a nyúlékony testő 

férfi jobb vállába. 
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Mr. Fantastic felüvöltött, ahogy vállába mélyedtek a kegyetlen formájú pengék. 

Jobb kezérıl leesett a kettéhasított fegyver. Ugyanabban a pillanatban a rázuhanó 

Sötét Karom súlya le is döntötte a lábáról, és bár hanyatt esett, elszánt támadója 

nem húzta vissza kegyetlen karmait a vállából. Logan vicsorogva térdelt Reed fölé, 

és balját megemelte, hogy egy keresztvágással véget vessen az életének. 

A Lény rúgásától Sötét Karom messzire repült. Magas ívben, talán harminc, 

negyven méterre is. Bár különleges csontváza megvédte Logant, belsı szervei mégis 

iszonyú károkat szenvedtek.  

Reed Richards majdnem elájult, ahogy támadója karmai kiszakadtak vállából, 

ahogy azt a Lény elintézte. Lassan tápászkodott fel. Arcára fájdalom és elszántság 

ült ki, ahogy belépett a kastélyba a Lénnyel. 

 

 

A hatalmas szörnyeteg elrugaszkodott a bástyáról, és óriási kezeivel megragadta 

a meglepett Jonathan Stormot. A fiatal fiú ijedtében fel is kiáltott, azután zuhanni 

kezdtek. Violator maga elıtt tolta a mélybe szilárdan megragadva Fáklyát, aki ekkora 

tömeg mellett képtelen lett volna repülni. 

A szörny zöldes izzással reagált az ifjú lángjainak érintésére, félelmetes vicsorral 

pofáján egy picit közelebb húzta ellenfelét, majd a becsapódás pillanatában minden 

erejét bevetve verte azt minél erısebben a földhöz. 

Az Emberi Fáklya pánikba esve robbantotta szét minden energiáját 

halálfélelmében. A robbanás megrázkódtatta az egész kastélyt, és bevilágította a 

környéket. 

 

Vadóc csak egy pillanatra nézett a robbanás felé, Morbius üldözése közben. 

Mikor tekintetét ismét felé fordította, a vámpír már vele szemben lebegett.  

Elkapván a lány tekintetét Morbius kiterjesztette annak elméjére hipnotikus 

hatalmát. 

- Állj! – szólt a vámpír, és Vadóc máris megbabonázva lebegett elveszvén a 

vámpírúr tekintetében. - Nagy hiba volt rám támadnod leányom… 

- Nagy hiba volt rád támadnom… 

Violator füstölögve lépkedett ki a robbanás kráterébıl. A fiatal srác nyakatekert 

holtteste felé köpte zöld, véres nyálát, majd belépett a kastély kapuján.  
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Tisztán érezte az elıtte járók szagát, rovarszerő szemeivel Richards vérnyomait 

is egybıl észrevette. Lelkesedés töltötte el, ahogy eszébe jutott, hogy újabb két hıst 

küldhet pokolra, ha utoléri ıket. Lépteit még jobban meggyorsította. Felfelé kellett 

mennie pár emeletet, közben átvágott néhány kisebb termen.  

Épp egy folyosóra fordult be, amikor kellemes látvány fogadta. A Lény a hátán 

feküdt, és kapálódzva védekezett Toxin iszonyú erejő csapásaitól. A két viaskodó 

túloldalán Richards emelkedett fel vészjóslóan, és célra emelte épen maradt 

lézerfegyverét, hogy végezzen Toxinnal. 

Ámde ebben a pillanatban a folyosó padlója gyengébbnek bizonyulván Toxin 

kíméletlen csapásainál hatalmas robajjal beszakadt a Lény és támadója alatt, s azok 

több emeletet zuhanva, rengeteg szint padlózatát áttörve a mélybe bucskáztak. 

Richards a padlón tátongó lyukról tekintetét és fegyverét Violatorra emelte. 

Violator jól tudta, hogy a Lény le tudná gyızni Toxint, ha nem segít neki, de ha 

utánuk ugrana, akkor a küldetésükben bukhatnak meg Richards miatt. És 

bármennyire is megkedvelte Toxint, semmi kedve nem volt ebben a realitásban 

rekedni. Egy pillanatig habozott csupán, és kezében energiagömb jelent meg. 

De Reed Richards helyzetfelmérése gyorsabb volt, és mielıtt Violator rázúdíthatta 

volna túlvilági energiáját, egyetlen lövéssel megadta a kegyelemdöfést az óriási 

szörny alatt már amúgy is megrepedezett padlónak. 

Violator eszméletlen haraggal, üvöltve bucskázott a két másik után a mélybe, és 

elhatározta, hogy ezért bosszúból kertitörpét farag a Lénybıl. 

 

Mr. Fantastic hosszú léptekkel sietett végig a folyosókon. A felkészülése, melyben 

egyúttal a kastély tervrajzát is memorizálta, nem tőnt haszontalannak. Ismerve Fátum 

doktort pontosan tudta, hogy merre kell mennie. Bár a válla olyannyira fájt, mintha 

tüzes vassal döfködnék, nem állt meg.  

Susan volt a legfontosabb az életében. A Baxter házban együtt eltöltött idık 

minden perce áldás volt Reednek. Egy áldás, amirıl azt hitte, örökké tarthat. 

Szerelme a nı iránt ıszinte volt. Amikor egy éve Fátum elrabolta Susant Reed 

majdnem beleırült. Mindenfelé keresték, feldúlták Fátum összes régi bázisát, de nem 

találták sem ıt, sem értékes foglyát. 

Reed már majdnem feladta a reményt, amikor egy zseniális ötlettıl vezérelve egy 

csúcstechnológiás keresıt épített. Ez a keresı egy átlagos elme számára 

érthetetlen, mégis egyszerő elven mőködött. Az ıselemek közül a levegı, amit 
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Susan képviselt bizonyos módon a negatív térben megnyilvánuló 

összszubsztancialitás kapcsán a létezés egyfajta speciális, lég-dominancián alapuló 

állapotából eredt, így Susan szubsztanciája egyedi volt a realitásban, miután a 

baleset önnön állapotát felcserélte új, hihetetlen valójára. 

Ez bárkinek bonyolultnak tőnhetne, ámbár Mr. Fantastic zseniális elméje számára 

evidencia volt. Olyan mély evidencia, hogy eszébe se jutott, amikor a kereséssel 

hosszú hónapokat töltött, hogy ezt az egyedi szubsztanciát bemérhetıvé teheti. A 

mód egyszerő volt. A balesetet megismételte tárgyakkal, és a Susanéhez hasonló 

szubsztancia összes jellemzıjét betáplálta a keresımőholdakba. Megtalálták Susant, 

megszerezték a kastély régi tervrajzait, és most eljöttek érte, hogy kiszabadítsák. 

Megszállottsága és zsenialitása eredményre vezetett ott, ahol a Cerebro és Dr. 

Strange sem tudott segíteni. 

Nem sejthette, hogy Dr. Strange tudott volna segíteni, de nem akart. Nem 

kockáztathatta meg, hogy Reed felégesse a békét, amit Victor von Doom nyert el 

oldalán Susan Stormmal. Dr. Strange nem engedhette, hogy Fátum újra 

világuralomra törjön, és azt sem engedhette, hogy a megszállott Reed Richards 

szétválassza a szerelmeseket. İ sem tudhatta, hogy eljön ez a nap. 

Reed egy pár lövéssel átszakította az ajtót, és belépett a kontroll szobába. 

Elhajolt pár lövedék elıl, amikre számított, és közben egy sorozattal ártalmatlanná 

tette Fátum testıreit. Mögötte ekkor lépett be az ajtón a hipnotizált Vadóc és a 

vámpírúr Morbius.  

A szoba falai monitorokkal voltak tele, melyek a kastélyt és környékét mutatták. 

Körívben a fal mentén pultok voltak, rajtuk kapcsolók, gombok, mikrofonok, 

szabályozó karok, kijelzık ezrei. A szoba túloldalán állt Fátum és Sue Storm. A nı 

arcán könnyek peregtek végig. 

- Reed, miért csinálod ezt velünk? 

- Susan! Azért jöttünk, hogy megmentsünk ettıl az ırülttıl! 

- De engem nem kell megmenteni! 

- Nem tudom, mit csinált veled Fátum, de te közénk tartozol! A családod vár rád 

otthon! Gyere el onnan, hogy véget vethessünk ennek az egésznek! 

Reed az ágyúval Fátumra célzott. Vadóc tudta, hogy meg kellene állítania 

Reedet, de a tagjai nem mozdultak, a vámpírúr parancsának nem tudott ellenállni. 

Különös, misztikus béklyó gátolta meg, hogy eleget tegyen a Tallus utasításának.  
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Fátum látta, hogy helyzete szinte kilátástalan, és kétségbeesett lépésre szánta el 

magát. Egy hirtelen mozdulattal maga elé rántotta Susant, és baljával magához 

szorította élı pajzsként, míg jobb kezét a fejéhez tartotta. Reed és Susan is tudták, 

hogy Fátum kesztyői mindig is rengeteg halálos fegyvert rejtettek.  

- Victor… - zokogta Sue, de Fátum csak egy rideg választ adott neki és Mr. 

Fantasticnak is: 

- İ már velem van otthon, Reed. Ha nem lehet az enyém, nem lesz a tiéd 

sem. 

Reed Richards önmagából kikelve üvöltött Fátumra. Nem merte elhinni, hogy régi 

ellenfele ennyire alattomos lehet. 

- Ha bántod, megöllek, Fátum! Esküszöm mindenre, hogy megöllek! 

- Ha nem lehet az enyém, akkor nem le… 

Fátum szava elakadt. Teste ernyedten hullott a padlóra. Tarkójából vér szivárgott 

elı. Az összeesı test mögött, mintha csak az árnyakból öltene testet, Elektra jelent 

meg kifejezéstelen arccal. Az egyik sai hegyérıl letörölte Fátum vérét, és egy lassú 

mozdulattal visszatőzte azt vörös övébe. 

Susan zokogva térdre rogyott. Nem nézett Victorra. Már a halála elıtt pár 

másodperccel elveszítette a férfit, amikor az pajzsként akarta ıt használni. Reed 

mellé lépett, letérdelt hozzá, és ledobva fegyverét ép karjával átölelte Suet. 

- Most már minden rendben van, drágám. 

- Nem hiszem el, hogy ezt tette… 

Vadóc csak bámult mozdulatlan, aztán egy villanással kifordult körülötte a világ. 

Mikor Vadóc feleszmélt, egy raktárházban voltak. İ és a Weapon-X. Mindenki 

épségben. Sötét Karom Hulkkal beszélgetett valamit a távolban, a többiek kisebb 

ládákon ücsörögtek közelebb. Violator Toxint dicsérgette, míg Elektra magányosan 

tisztogatta tıreit Vadóc mellett ırizve annak eddig öntudatlan testét. 

- Hol vagyunk? 

- A következı realitásban – válaszolt Elektra csendesen. 

- Dehát elbuktunk… 

- Nem. Nem buktunk el. Akkor buktunk volna el, ha Fátum megöli Susant, és 

Reed Fátumot. 

- De Fátum meghalt…  

- De Susan él… 
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- Susan… 

- És a méhében a sarj. 

 

Amit viszont Elektra sem tudhatott biztosan sírontúli képességeivel sem, hogy vajon 

tényleg megölte volna-e Victor von Doom a nıt, aki mellett végre megtalálta a békét? 

 

 
 

 

 

 

 

Téli vadászat (1/2) 

 

 

 

- Szóval, mit tudunk a célpontról? – kérdezte Elektra Logant mögötte állva, 

kíváncsian figyelve, ahogy a férfi feltöri a rendırség és az FBI adatbankját 

információkért. 

A többieket a raktárépületben hagyták, mert úgy gondolták, hogy betörni egy 

épületbe, ahonnan csatlakozhatnak a hálóra nem egy hat emberes munka. 

Gyerekjáték volt kettejüknek. 

- A hatóságok csak annyit tudnak róla, hogy egy megszállott bosszúálló 

fickó. Elvileg különleges képességekkel bír, roppant precíz, és valószínőleg veterán. 

- Vietnám? 

- Talán. Vagy talán valami egészen más. Nem számít. A tartózkodási 

helyérıl nem tudunk semmit. Bár van itt valami kormányszervezet, az X-faktor… az ı 

adatbankjukat töröm fel éppen. 

- Mi közük a Megtorlóhoz? 

- Mindjárt kiderül. – A kivételes tehetségő férfi pillanatok alatt áttörte az X-

faktor adatbankjának többlépcsıs védelmi rendszerét, és egy perc alatt sikerült is a 

Megtorló fájlját megnyitni. Logan kinyomtatta az adatokat, és a két sötét alak amilyen 

gyorsan jött, olyan gyorsan távozott is. Leereszkedtek a ház oldalán, és a fagyos, téli 

manhatteni éjszakába vetették magukat, vissza a raktárház felé. 
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Alig két perccel távozásuk után egy villanás világította be az irodát. A teleporttal 

egy kis csapat érkezett, akiket ebben a realitásban csak úgy ismertek, az X-faktor. 

A csoport vezetıje, Küklopsz gyorsan felmérte a helyzetet, és egy egyszerő 

intéssel nyomgyőjtésre utasította Victor Creedet. A többiek nem mozdultak, mert 

tudták, hogy ezzel csak zavarnák társuk munkáját. A csapatocska legfiatalabbja a 

Blink nevő teleportáló volt. Az X-faktor két alapító tagja, Jean Grey és Jégember volt 

még jelen az említetteken kívül. 

- Úgy tőnik, profi behatolás. És egy ismerıs szag is megcsapta az orromat. – 

szólt Creed morgolódva. - Lehet, szükségünk lenne a tartalékosokra is. 

- Nem. Hank épp azon dolgozik, melyik fájlokat töltötték le, Forge pedig nincs az 

országban. Hmm… Akkor biztos ezt a gépet nyomozta vissza Hank a behatolás 

forrásaként. Mit tudunk? - Küklopsz mindig szeretett teljesen informált lenni a 

küldetések kapcsán, így Creed minden kertelés nélkül feltárta vezetıje elıtt a 

tényeket. Fıleg azért is összegezte gyorsan a dolgokat, mert forró nyomon voltak. 

- Hank jól informált, ez a gép volt, amit használtak. Ketten voltak, az ablakon át 

jöttek be, és ugyanott távoztak. Az egyikük szaga ismeretlen, a másikuk viszont… 

nos azt kell, mondjam, hogy biztosan megint Rozsomákkal van dolgunk. 

Jégember idegesen vágott közbe: 

- Már megint az az álnok szırpamacs?! Makacsul ellenáll már évek óta a 

mutáns-begyőjtı programnak. 

Jean Grey nyugalomra intette Bobby Drake-et. 

- Logan elıbb halna meg, minthogy Genoshába exportálják. Pedig ı is mutáns, 

így a kormány tulajdonát képezi. Én azt mondom, ha nem lenne olyan konok, akár 

kérvényezhette volna, hogy csatlakozzon a faktorhoz. 

- Ha pudinggá varázsoltad volna az agyát, ahogy a többiét, akkor már rég 

értékesítettük volna. 

- Ha egyszer belelestél volna a tudatába, mint én, tudnád, hogy nála a szokásos 

procedúra nem mőködik. 

- Lejegelem a fickót, és tömbben szállítjuk le akkor. Nem fog többet hülyét 

csinálni belılünk! – Bobby különösen utálta Logant, mert Rozsomák ölte meg 

jóbarátját, Warrent még az elsı találkozásukkor. Az X-faktor akkor bıvült ki Blinkkel, 

akinek a szerepe pusztán annyi volt, hogy oda teleportálta a csapatot, ahova ık 

akarták. A tizenöt éves ifjú teleportáló agyát Jean kiürítette, engedelmességre 
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programozta. Ezáltal inkább eszközként mőködött, így segítette elı az X-faktor 

hatékonyságát. 

- Javaslok azonnali levadászást. – szólt Creed, és az ablakhoz lépett. – Tudom 

követni a nyomukat. Ezúttal nem lóg meg. 

 

 

A Weapon-X-tagok félkörbe állva hallgatták SK-t, ahogy az megosztotta velük a 

beszerzett információt. Igazából mindannyiuknak kedvére való volt a vadász szerepe, 

ezért örömmel fogadták, hogy nincs más dolguk, mint megállítani a Megtorlót. 

Egyiküknél sem volt kérdés az „élve vagy halva”. Valamilyen szinten mindannyian 

gyilkosok voltak. Mindenki kicsit másképp, de gyilkosok. 

Elektra, a halálból visszatért bérgyilkosnı odahaza a saját világában szinte 

legendaként, a félelem megtestesítıjeként volt ismert. 

Violator, mint a pokol egyik speciális beszerzıügynöke valójában máshoz sem 

értett, csak az öléshez. Persze rá kellett jönnie, hogy a realitásokhoz mérten a föld 

világához csatlakozó transzcendens síkok sem állandóak. De mindez már egy másik 

történet. 

Nem tudni, hogy Hulk hány embert ölhetett meg, hiszen amíg Xavier irányítása 

alatt állt a csapat, a szürke óriás nyugodt szívvel követte a parancsokat. Azután 

pedig megint csak nyugodtnak és értelmesnek tőnt, ha kicsit forrófejőnek is. Amiben 

a többiek biztosak lehettek, hogy nem véletlen került a többi elszánt gyilkos közé a 

Weapon-X-be. 

Toxin meglehetısen titokzatos volt, de ha valamit mindenki ismert a tulajdonságai 

közül, az a zavarodottság és a vérszomj volt. Halálos és kiszámíthatatlan 

természető, kettıs lény volt ı. Talán bármelyik más csapatban még a társai is féltek 

volna tıle, de a Weapon-X tagjai nem voltak ijedısek. 

Vadóc volt talán a legszelídebb a csapatból, de ı volt az, aki bármire képes volt a 

célok érdekében. Egyszerően egy fiatal lány volt hatalmas erıvel. Hatalmas erıvel, 

amely hatalmasabb felelıtlenségre adott neki teret. Persze, mióta kikerült 

realitásából, természete sokat komolyodott, de még mindig tüzes tekintető ifjú volt a 

társai mellett. 

Sötét Karom… Sötét Karom épp eligazítást tartott a Megtorlóról. Még önmagát is 

meglepte, hogy mennyire hasonlítottak egymásra a Megtorlóval. 
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- Nos, a célpontunk neve Peter Parker. Az elmúlt években „a Megtorló” néven 

vált ismertté. Vietnámi veterán. Nagybátyja és nagynénje nevelte. Az X-faktor aktái 

szerint a gyerek Vietnámban kezdett megzakkanni, mert túl fiatal volt a helyzethez. 

Aki nem tudná, Vietnámban egy háború volt, amit ebben a világban az amerikaiak 

elvesztettek. A lényeg, hogy ez a srác már ott egy kicsit meghülyült, de az tett be 

neki végleg, amikor a nevelıi rablógyilkosság áldozatai lettek. A nevük Ben és May… 

mellékes. A lényeg viszont, amit az X-faktor nevő szervezet adataiból kihámoztunk, 

hogy a srác az ominózus eset elıtt nem sokkal balesetet szenvedett, amitıl 

különleges képességekre tett szert. Falon mászás, szupererı, egyfajta hatodik 

érzék… 

- Pókember! Ezért volt hát ismerıs Parker neve! İ volt az a fotós gyerek… - szólt 

közbe Hulk. SK csak egy pillanatra hagyta abba, majd folytatta is tovább az 

eligazítást. 

- Ebben a világban Peter Parker afféle szuperbosszúálló. Mesterlövész, 

robbantási szakértı, stb. Mindazok ellenére, hogy mindegyik államban körözik, a 

srác csak bőnözıket öl. Az X-faktor megjelölte az aktájában, hogy nem mutáns, ezért 

nem az ı hatáskörük. Nem nagyon tudom, ez mit akar jelenteni. A lényeg, hogy 

Parker New Yorkban volt aktív az elmúlt pár hónapban, így valószínőleg, ha fogunk 

valami nagy alvilági üzletet, akkor elég a közelben várnunk, és feltőnik… 

- És akkor megetetem vele a lábait –szólt mosolyogva a Violator bohóc. Logan 

bólintott. 

- Aki kapja, marja. Van kérdés? 

- Nem kérdés… Vendégeink érkeztek. 

Peter Parker csendesen ücsörgött a sarokban. Fekete, testhezálló ruhája 

belesimult a sötétségbe. Mellkasán egy stilizált koponya díszelgett. Fekete 

bırkabátja belsı zsebében egy 38-as Colt pihent. Még nem vette elı. Még nem volt 

itt az ideje. Borostás arcára elszántság ült ki. Csendesen várta áldozatait, mint a pók 

a legyet. A háló egyszerő volt, mégis halálos. A téli sikátor teljesen kihalt volt. 

Egyedül a Megtorló, és két bőnözı tudta, hogy ma éjjel itt lesz az átadás. Parker már 

egy órával hamarabb megérkezett, két Kuka közé ült le, az egyik tövébe, annak és a 

falnak árnyékos kis sarkába kuporodva.  
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Voltak már sokkal jobb akciói, stílusosabb helyszínei, de ez egy egyszerő ügy 

volt. Nem volt más dolga, mint várni és lıni. Még különleges képességeit sem kellett 

használnia. Csak várni és lıni… várni és lıni. 

Elıször Nikki érkezett. Fiatal srác, kishal. Várakozás közben rágyújtott egy 

cigarettára. Csak a szél zavarta meg a sikátor csendjét. A város zaja távolinak tőnt. A 

szállingózó hópelyhek békésen a fiú kabátjának redıibe győltek, ı újra és újra 

lesöpörte ıket magáról. 

A Megtorlót viszont ellepte már a hó. Mozdulatlan ült, és csak különleges 

ösztönére koncentrált. Várta az alkalmas pillanatot, amikor megérkezik a nagyhal is, 

akire várt. Várt, hogy lıhessen. 

A fiatal srác fel-alá sétálgatott és hallgatta, ahogy a lába alatt ropog a hó. Jól esett 

neki a zaj. Nem szerette a csendet. A csend, a hideg és a sötét valahol az ösztöneit 

borzolta. Az emberi ösztönöket. Talán maga se tudta, hogy ez az érzés még azokból 

az idıkbıl maradt belsı sugallat, amikor az emberek még nem épületekben éltek, és 

a sötétben vadászó állatoktól nem védték meg ıket kezdetleges fegyvereik. Amikor 

még a tőz nem melegítette, világította át az éjszakát, hogy távol tartsa a fenevadakat, 

az éjszakai vadászokat, amik a sötétben rejtızködtek.  

Sikeona befordult a sarkon, és Nikkihez lépett némán, kezében egy aktatáskával.  

Az éjszakai vadász, aki a sötétben rejtızködött, nem várt tovább.  
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Téli vadászat (2/2) 

 

 

 

Violator, Hulk, Elektra és Toxin egy lila villanással eltőntek. Sötét Karom és 

Vadóc maradtak csupán a ládák között. Logan karmai elıugrottak. Morogva 

szagolt a levegıbe. 

- Creed... 

- Jó az új ruhád, Logan! - Victor Creed és az X-faktor léptek elı. Bobby és 

Blink épp ekkor jelentek meg mellettük. A Forge-féle mutánsdetektorral fél perce 

kijelölték a célpontokat, és Blink szokás szerint mindenki mást sok mérföld 

távolságba teleportált. Ezután Bobby jégburkot vont az épület köré. A szokásos 

procedúra szerint Küklopsznak közölni kellett Loganékkel a jogaikat. 

- Ti mint mutánsok az Amerikai Egyesült Államok tulajdonát képezitek! 

Ezennel átadunk titeket a Mutáns Értékesítési Részlegnek. Ellenállás esetén 

jogunkban áll végezni veletek. İszintén szólva, Logan, örülnék, ha próbálkoznál 

valamivel.  

- Ha nem próbálkozol, akkor is kinyírlak! - csattant fel Bobby. Sötét Karom 

megdöbbenve bámult az érkezıkre. 

- Gızöm sincs, hogy kik vagytok, de nem is érdekel. Hagyjatok minket 

békén! - morogta vissza Logan. 

- Ezt ellenállásnak veszem - mondta Küklopsz, mielıtt kilıtt egy 

optisugarat SK-ra. Logan a sugár erejétıl hátrabukfencezett, de, hála öltözékének, 

nem szenvedett különösebb sérülést. Egyetlen mozdulattal elhajított egy 

füstgránátot, majd vizorját thermoérzékelésre kapcsolta. Vadóc elıreröppent, és 

egy-egy ütéssel leterítette Blinket és Küklopszot. A következı pillanatban a levegı 

páratartalma megfagyott körülötte, és ı egy óriási jégtömb fogságában találta 

magát. A tüdejébe szorult levegı alig pár másodpercre volt elég. Nem tudta 

megfeszíteni izmait, hogy kiszabaduljon, mert Jean Grey máris a gondolataiba 

túrt. A vörös hajú nı telepatikus hatalmát használva próbálta tisztára törölni Vadóc 

tudatát. Félelmetes hatalma alig pár másodperc alatt áttörte volna a lány ösztönös 

mentális védelmét, ámde erre nem jutott ideje.  

Sötét Karom hátba szúrta. Logan hıkép-érzékelésben nem nagyon tudta 
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megkülönböztetni célpontjait, és mivel a füst már lassan beborította az egész 

környéket, máshogy nem lehetett látni semmit.  

Ahogy Jean összeesett, a füstbıl üvöltve Victor Creed rontott Loganre. 

Vérengzı közelharcba kezdtek. Morgásuk olyan volt, mintha valamiféle 

kutyaviadal zajlott volna a füst rejtekében. 

- Érezzük az Elsıt... - Toxin nem sokat magyarázkodott, mielıtt elindult. A 

többiek még fel sem foghatták, hol vannak, Toxin már hátra is hagyta ıket. A kis 

csapat épp megjelent egy parkolóházban. A bohóc körbesandított, és legyintett 

egyet. 

- Azt hiszem kiteleportáltak minket a balhéból. Úgy vélem, az lesz a 

legegyszerőbb, ha kicsit kicakkozzuk Torli bébi tomporát. 

- Jó ötlet, de hol találjuk meg? SK szerint bőncselekmények helyszíneit 

kellene felkeresnünk - gondolkozott hangosan Elektra. 

- SK nincs itt. Mi itt vagyunk. Szerintem, ha túszul ejtünk egy busznyi embert, 

és elkezdjük kitépkedni a végtagjaikat, akkor Torli is elıkerül hamar.  

A bohóc ötlete egyszerő volt, Hulk is egyet kellett, hogy értsen vele. 

- Ahonnan én jöttem, ott a Pókember megjelent volna egy hasonló bőntény 

helyszínén. Talán a Megtorló is hasonlóan fog reagálni. Na, lássuk, hol hívhatjuk 

fel magunkra a figyelmet New Yorkban egy téli éjszakán... 

A jégtömb apró szilánkokra robbant, ahogy Vadóc minden erejét összeszedve 

végül kitört fogságából. A jégrepeszek szerteszét röppentek, de Vadócot nem 

érdekelte, hogy megsebesíthet valakit. Köhögve a füsttıl tekintett körbe, keresve 

Logant, hogy segítsen neki. Hallotta ugyan a viaskodást, de nem látott semmit. Az 

elsı, akire figyelmes lett, az Küklopsz ájultan heverı teste volt. Vadóc lehúzta a 

kesztyőjét, és megérintette a férfi arcát. 

- Hé! Mit csinálsz vele?! - kiáltott rá Jégember a háta mögül, és egy hatalmas 

tüske formájú jégtömbbel támadta hátba a lányt. A tömb szilánkokra tört Vadócon, 

a lány elıreesett, majd megfordult, ekkor szemeibıl elıtört a zabolázatlan energia. 

A piros sugár mindenféle kontroll nélkül zúdult Jégemberre, leolvasztva annak 

jégpáncélját és összeroncsolva testét. 

A félelmetes erejő optisugár Jégember holtan összezuhanó teste fölött 
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továbbrepülve egy hatalmas lyukat vágott a raktárház falán, és az azt körülvevı 

jégburkon. Vadóc ezután lehunyta szemeit, nehogy Logant is megsértse, hiszen 

alig látott pár méternyit a füstben, ami lassan oszlani kezdett, ahogy a hideg, téli 

szellı besüvített az imént hasított nyíláson. 

Vadóc Morgást hallott, hörgést, hús és bır szakadását, karmok suhogását. 

Aztán, ahogy lassan elmúlt Küklopsztól lopott képessége, szemét kinyitotta, és 

körbetekintett. A füst lassanként teljesen eloszlott. Sötét Karom megtépázva, több 

sebbıl vérezve állt Creed élettelen teste fölött. Vicsora lassan tőnt el arcáról, 

ahogy berserker dühének vörös köde felemelkedett az agyáról. Maszkjának 

vizorát visszaállította hıképrıl normál vizuál módra. 

- Jean... - Logan a haldokló Fınixhez lépett, letérdelt mellé. Jean ajkai közül 

vér szivárgott, ijedten bámult Sötét Karomra. 

- Ki... ki vagy te? - vacogta Jean Logan felé, és kinyújtva kezét megérintette 

a férfi maszkját. 

Tudata elhagyta testét, és Loganébe röppent. Jean már nem félt, hogy ismét 

Rozsomák ırületébe ütközik, amellyel már tucatszor találkozott, és minden 

alkalommal gyengének bizonyult kitörölni. Tudta, hogy ez a valaki akármennyire is 

hasonlít Rozsomákra, nem lehet azonos vele.  

Alig egy másodperc telt el. Jean szemeibe könnyek győltek. 

- Megbocsátok - mondta halkan, mielıtt meghalt. 

 

Peter Parker hazafelé sétált. Kabátját összehúzta, lefelé nézett. Nem akarta, 

hogy bárki felismerje. Az utca meglehetısen kihalt volt ugyan, hiszen az emberek 

ilyen idıben legszívesebben otthonukban pihennek, de mégis voltak páran, akik 

lézengtek, vagy épp a dolgukra siettek a hóesésben. 

Petert egyfajta balsejtelem fogta el. A pókösztöne ugyan nem jelzett semmit, de 

valahol mélyen borzongás áradt benne szét. Megtorpant, fejét felemelte. 

Pókösztöne bizseregni kezdett. 

- Itt vagyunk, Elsı!  

Peter összerezzent a háta mögül jövı hangra. Megmozdulni sem volt ideje, 

amikor Toxin hatalmas csapása eltalálta. A fejére mért hatalmas ütéstıl a 

Megtorló összecsuklott, négykézlábra zuhant. Szédülten tekintett fel ellenfelére, 

gyomra felfordult, jobbjával pisztolya után nyúlt. 

Toxin két hatalmas öklével egyszerre sújtott le a Megtorlóra. Ellenfele 
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eszméletét vesztette, Toxin mégsem hagyta abba az ütlegelést. Ahogy Peter agya 

kikapcsolt, sötét partnere, akinek jelenlétérıl eddig ı sem tudott, lassan átvette az 

irányítást. A Megtorló fekete ruhája mintha valami folyadék lenne szétáradt a 

testén, elborította az arcát, és mindenét. A fekete, karmos kéz felemelkedett, 

elkapta Toxin csuklóját az egyik ütésnél, és elhajította azt. 

Toxin az utca túloldalán ért földet. Feltápászkodott, és szembenézett az 

Elsıvel. 

Az Elsı feltápászkodott az ütések miatt alatta összetört, havas járdáról, és 

vészjóslóan Toxin felé fordult. Termetre kisebb volt, mint Toxin. Teste tetıtıl talpig 

fekete volt, csak a mellkasán díszelgett a fehér, stilizált koponya. A bırkabát jópár 

helyen kiszakadt rajta. Ez volt egyetlen emberi öltözéke. Hatalmas karmai és 

agyarai pengeélesnek tőntek. Fehér, gonosz szemei rémületet csalhattak volna 

bárkibe, de Toxin nem elıször nézett farkasszemet az Elsıvel. Az Elsı persze 

nem ezen a néven ismerte magát, nem is Venomként… 

- Mi vagyunk a Megtorlás. És most végzünk veled! 

- Megfizetsz azért, amit velünk tettél, Elsı! 

A két gigaászi erejő lény egymásnak rontott, és ádáz csatába kezdtek. 

- Mit csináltok!? - ordított Sötét Karom Violatorra. 

- Psszt, SK! Zavarod szürki Hulkit a fellépésben! - felelt a bohóc. Mellettük 

olyan húsz méterrel a szürke Hulk egy emberekkel teli buszt emelt magasan a feje 

fölé, és egy kamerába üvöltözött. A kamera a négyes csatornának közvetítette 

élıben az óriás fenyegetı szavait. 

- ...és ha a Megtorló nem jelenik meg itt tíz percen belül, ezek a visítozó 

emberek a buszban örökre elhallgatnak! 

Hulk vicsorgással nyomatékosította szavait. Sötét Karom dühe hamar elszállt, 

amikor rájött, hogy valószínőleg ez a leggyorsabb módja, hogy kézre kerítsék a 

Megtorlót. Felmérte a helyszínt, a kamerához ugrott, egy vágással tönkretette, és 

kiadta az utasításokat: 

- Vadóc, légi megfigyelés! Violator, válts alakot, és kapd el a fickót, ha 

megjelenik. Elektra, ellenırizd a lehetséges mesterlövész-állásokat! Hulk... 

gondolom, bírod azt a buszt tíz percig. Toxin? Mindegy... 

Sötét Karom ezután az operatırhöz fordult: 

- Jobb, ha lelépsz pubi, amíg lehet. 
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A számára felállított csapdától meglehetısen messze Megtorlás épp Toxinnal 

viaskodott. Elhajolva annak egy ütése elıl, bal kezét letámasztva a földre 

hihetetlen erejő rúgással találta el ellenfele fejét, azután, amíg Toxin egy pillanatra 

megtántorodott, elıkapta pisztolyát a bırdzsekibıl. 

Toxin hanyatt vágódott, ahogy az Elsı beleeresztette a tárat. Szájából vér folyt 

elı, s bár a golyók legtöbbjét sikerült a szimbiontának megállítani, a szerves 

anyag nem állt ellen az utolsó két lövedéknek. Toxin szinbiontája befedte ugyan a 

két lyukat, így tüdeje nem omlott össze egybıl, de mikor a golyókat kilökte a 

testbıl, a hatalmas szörny már alig jutott levegıhöz. Köhögve, zihálva feküdt, s 

habos vér folyt le arcán, ahogy Megtorlás fölélépett. 

- Nem ismerünk téged, de olyan vagy, mint mi! Miért támadtál ránk? 

- Mi belıled vagyunk, Elsı! 

- Nekünk nincsenek leszármazottaink! 

- És nem is lesznek! 

Toxin jobb karja vége kardszerő pengévé alakulva elırelendült. Utolsó erejét 

adta bele a vágásba, és sikerrel járt. Megtorlás feje a földre zuhant, teste 

összecsuklott. A havat vörösre festette a két idegen lény körül a vér. Peter Parker 

holttestérıl lassan levált az idegen lény, és mint valamiféle olajtócsa, kavarogva 

próbált valamerre új gazdatestet találni. 

Toxin egy autóhoz tántorgott. Benzintankjába döfte kardszerő jobb karját, majd 

ezt átalakította valamiféle csıvé, amelyet a markában tartott. Az élı szivattyú 

néhány liter benzint spriccelt a fekete tócsára, ami nemrég a Megtorlásnak 

nevezte magát. Ezután az egy szál bırdzsekit leszámítva meztelen, fej nélküli 

testhez lépett. 

- Fázol ugye? Segítünk. 

A bırkabát zsebébıl egy benzines öngyújtót vett elı, és lángba borította a 

másik szimbiontát. Leroskadt a holttest mellé, és a tőzbe bámult.  

Epilógus: 

Scott Summers magányosan ücsörgött egy kiskocsmában a pultnál. 

Monoklija nem nagyon lohadt le, vörös szemüvege sem tudta elrejteni. 
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Legszívesebben sírt volna, de e helyett csak csendben ült, és whiskey-jébe 

bámult. Talán a tizedik lehetett.  A tévében a hírek mentek: 

- Még mindig nem tudni, hogy a Hulk beváltotta volna-e fenyegetését, ugyanis 

az idegen szuperlényekbıl álló csapat kilenc és fél perccel az óriás bejelentése 

után egyszerően eltőnt. Nem tudni, hogy van-e kapcsolat a két eset között, de a 

kormány ma délben bejelentette az X-faktor feloszlását, és a további 

mutánsbegyőjtést az éppen tesztelés alatt álló, úgynevezett „ırrobotok”-ra bízta. 

És most az idıjárás. Továbbra is hideg, kemény télnek nézünk elébe… 

 

 

 

 

 

 

 

Mint egy rossz álom (1/5) 

 
 
A történet az eddigiektıl eltérıen nem Marvel univerzumban játszódik. Az alábbi öt részes történet Neil 

Gaiman nagyszerő sorozatának, a Sandmannek egyfajta eXiles alternatívája.  

 

 

 

Helyszín: Abszolút sehol. Idı: Abszolút semmikor. 

A Weapon-X tagjai egy teleportkapun keresztül a homoksivatagba 

zuhantak. A nyílás bezárult mögöttük. A hat szuperlény egybıl felismerte, hogy 

visszatértek oda, ahonnan egykor elindultak küldetéseik teljesítésére. 

- Jééé! Brokibrókernél vagyunk! – jegyezte meg a nyilvánvalót a 

Violator bohóc mélységesen teátrálisan. Sötét karom ügyet sem vetett rá, 

Toxinhoz lépett. 

- Te ölted meg a Megtorlót? 

- Mi végeztünk vele – felelte az tompán. Közben a többiek számára 

nem láthatóan a szimbionta egy része becsúszott a férfi összeroncsolt tüdejébe 

és élı kiegészítésként pótolta a szerv tönkrement részeit. Ez persze egy kis 

ideig eltartott, de Toxinon nem látszott, hogy bármit is csinálna éppen. 
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- Vajon végre hazamehetünk? – kérdezte Vadóc. - Nem mintha 

túlzottan hazavágynék, de kicsit kezd a frász környékezni az idegen világoktól. 

Úgy értem, bármerre járunk, a legjobb otthon.  

- Csak a magad nevében beszélj! – szólt oda Elektra. – Én, ha nem 

csinálom végig ezt a bulit, akkor kapu leszek, vagyis vagyok a túlvilág és a föld 

között. És persze minden elpusztul. Amúgy nálatok mi a helyzet? 

- Hát, édes, én azt nem mondha… - Vadóc próbálta elterelni a szót, de 

a bohóc közbevágott. 

- Az van a kiscsajjal, hogy ha nem teszi, amit kell, akkor Caldecott 

megyében pihenhet egy híd alatt. És nem találkozik semmiféle mutáns 

kislánnyal. Ez értelmesen hangzik, mi? 

- Ezt igazán nem kellett volna, bohóc! Amit az Idıbróker mondot,t nem 

igaz! Nincs semmiféle troll, vagy micsoda. Csak egy gyerekmese az egész! 

- Persze! És óriások sem léteznek! – kacagott a bohóc, és 

nekitámaszkodott Hulknak. Hulk letekintett Elektrára, és így szólt:  

- Én belehalok egy kísérleti robbantásba a sráccal együtt, akit 

megpróbálnék megmenteni. 

Elektra aprót bólintott, és lenézett a bohócra. 

- Hát, elektródabéjbi, az én kis poklocskámba beszabadul valami 

Angela nevő liba, és feltrancsíroz mindannyiunkat valami kristály segítségével. 

- Én elveszítem a harcomat Loboduckkal, és amíg a kórházban 

fekszem, két különbözı világgá tépi a világomat – mutatta be Sötét Karom a 

változtatandó múltú jelenét.   

Elektra elgondolkozva nézett végig társain, és egy pillanatra sem leplezte, 

hogy nem nagyon tudja, mirıl beszéltek a többiek, de elfogadja, hogy 

számukra épp elegendı motivációt biztosítanak a fent említett dolgok.  

- És te, Toxin? A Te világoddal mi történt? 

- Mi szétváltunk… 

Elektra még pár pillanatig várt, mire rájött, hogy Toxin nem fogja folytatni. 

Azután figyelmét az éppen megjelenı Idıbrókerre összpontosította. 

Az Idıbróker végignézett a Weapon-X-en, mély levegıt vett, és belekezdett 

mondandójába: 

- Hát, üdvözöllek titeket újra itt! Elıször is szeretnélek benneteket 

megdicsérni, amiért ilyen hatékonyan teljesítettétek eddigi küldetéseiteket. És a 
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következı küldetés után egyikıtök már haza is térhet a saját realitásába. De 

mindezek elıtt el kell, mondjam, hogy eddigi legnehezebb küldetésetek elıtt 

álltok. A küldetés részleteit szeretném hamarosan felvázolni nektek. 

A semmibıl székek jelentek meg. A Weapon-X tagjai leültek, és továbbra is 

figyelték az Idıbróker szavait. 

- Tehát az idıvonalakban megjelenı töréseknek vannak bizonyos 

központi forrásai. A kisebb hibák kijavíthatóak pusztán a kialakulás okainak 

megszüntetésével. Eddigi feladataitok efféle realitás-javítások voltak. Vannak 

viszont dolgok, amelyek az összes lehetséges realitásra hatással vannak. Egy 

nagyon balszerencsés torzulással állunk szemben ezúttal. Sajnos a torzulás 

visszafordíthatatlan, amely megváltoztatta a soron következı realitást. A 

hatása egyszerő. Alexander Burgess nem születik meg. Gondolom, nem 

tudjátok ki ı. Igazából nem is lényeges. Ami fontos, hogy a dolgai intézését 

Roderick Burgess 1947-ben Paul McGuire-re hagyja. Ez egyébként is így 

történt volna, de mivel Alexander sosem született meg, így Mr. McGuire pár év 

múlva pénzzé tesz néhány dolgot. Köztük Roderick Burgess régi birtokát is 

eladja, és annak személyzetét szélnek ereszti. Ámde a birtokot megvásárlók 

sohasem költöznek be. És valami ott mélyen elfeledve marad. A probléma 

forrásához jutottunk.  

- Tehát, ha felhívjuk a figyelmet arra a dologra, akkor minden rendbe jön? 

– kérdezett közbe Vadóc. 

- Hát ez nem igazán így kell, hogy történjen. És nem valami, hanem 

valaki… vagy hogy is mondjam… a lényeg, hogy ezt az illetıt ki kell 

szabadítanotok, és át kell neki adnotok három eszközt. Ez a három eszköz 

hozzá tartozik.  

- Mi történik, ha nem sikerül? – tette fel a szemtelen kérdést a bohóc, 

amire senki nem akarta igazából tudni a választ. 

- Hát az illetı nıvére, ha bepöccen, az elég súlyos következményekkel 

járhat például. No, de koncentráljunk a feladatra! Mivel három tárgyat kell 

megszerezni, ezért két fıs csapatokra lesztek osztva. Az elsı duett Elektra és 

Violator. Biztos örülni fogtok a dolognak, ugyanis hazai pályán lesztek. Egy 

sisakot kell megszereznetek egy démontól, akinek a nevét nem tudjuk. Amint 

megszereztétek, a Tallus automatikusan Sötét Karomhoz teleportál titeket. SK 

valószínőleg már a birtokon lesz, mire végeztek, ugyanis ı Vadóccal egy 
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duettben egy jóval könnyebb küldetésre indul. – Idıbróker Loganre és Vadócra 

nézett. - Egy erszénnyi homokot kell megszereznetek, ami elvileg egy John 

Constantine nevő férfi tulajdonában van. Mivel a ti feladatotok a legkönnyebb, 

így valószínőleg ti fogtok a leghamarabb megérkezni a birtokra, ahova a Tallus 

vezet majd el titeket. Ott várjátok meg a többieket, és a három tárgy, ha együtt 

van, akkor szabadítsátok ki a foglyot, és adjátok át neki, ami ıt illeti.  

Sötét Karom csak bólintott, és figyelt tovább. 

- Hulk és Toxin. A ti feladatotok lesz a legnehezebb. Egy rubin holdkövet 

kell megszereznetek egy ırült férfitól. Egy kávézóba kell majd mennetek. Ott 

találjátok ıt. Ha elbuktok, az az ırült megsemmisítheti minden realitás egy 

részét. – Az Idıbróker végignézett a csapaton. - Ha nem tudjátok eljuttatni 

mindhárom tárgyat a fogolyhoz, ı el fog bukni hatalma fókuszpontjai nélkül, 

akkor is, ha kiszabadítjátok, és számunkra ez is végzetes. Van kérdés? 

- Miért Hulkékat küldöd a legnehezebb küldetésre? Eddig nem sokat 

teljesítettek –szólt Vadóc. 

- A párosokat úgy állítottam össze, hogy esély legyen a tárgyak 

megszerzésére. Bármilyen más összeállítás garantált bukást jelentene. Ennyi. 

És még mielıtt indulnátok, egy kis helyrepofozás… - mondta az Idıbróker, 

ezután a semmibıl egy szekrény jelent meg.  

- Gondoltam a küldetések alatt a ruháitok kicsit elnyővıdtek. Ezek itt az 

eredeti ruháitok sértetlenül. – Idıbróker kinyitotta a szekrényt, melyben Vadóc 

egyenruhája, Elektra öltözéke, Hulk bı nadrágja, és Sötét Karom teljes 

öltözéke volt. 

- Violator és Toxin ugyebár nem használnak ruhákat… - tette hozzá 

magyarázóan az Idıbróker. – Nos, öltözzetek, aztán mindent bele! 
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Mint egy rossz álom (2/5) 

 
 
 
 
 

Elektra és az immár eredeti, szörnyeteg formájában lévı Violator a pokol kapuja 

elıtt álltak. Ameddig a szem ellátott, balra és jobbra, a pokol kerítésének rúdjaira 

holttestek voltak felnyársalva. Megcsonkított tetemek, levágott fejek, végtagok 

sokasága tömören egymásba gabalyodva alkottak falat. Olyan fal volt ez, amely bár 

megmászhatónak tőnt, de áthatolhatatlan pereme volt egy birodalomnak, a nap 

nélküli országnak, hová nagyon ritkán érkezett bárki önszántából. 

Violator a kapu mellett lévı gonghoz lépett, melynek közepén lévı dombormő 

egy szemet ábrázolt, és hatalmas öklével rásújtott. Ahogy az megszólalt, a holttestek 

lassú mocorgással és nyögésekkel fordították figyelmüket az érkezı páros felé. 

- Gubbasztóhólyag mester! Valakik vannak az ajtónál, mester! – szólt egy 

levágott fej, és a kapu túloldalához lépett a szólított szörnyeteg. Alacsony volt, 

zömök. A jobb karja helyén egy csatabárd ékeskedett.  

- A kárhozat kapujánál áll valaki… Tolvaj? Gyilkos? Szajha? – szólott át a 

rácsokon az érkezıkre. Elektra felelt neki hidegen: 

- Vezess minket az uradhoz, démon! 

- Óh, igen? Kik vagytok ti? – nyitotta ki a kaput a rém, majd elállta az utat, 

és a válaszra várt. Violator adta meg a neki: 

- Azok vagyunk, akiknek nem állhatsz az útjába! – Megragadta 

Gubbasztóhólyagot, és átlendítve maga fölött Violator a kis, zömök démont rávágta a 

kapu tetejét díszítı tüskékre, összeroncsolva a testével pár levágott fejet, kart. A kis 

démon úgy vonaglott, mint valami bogár, mikor egy gonosz kisgyermek tőre szúrja. 

Elektra hidegen tekintett a Kárhozat Kapujának ırére. 

- Vigyázd tovább a kapudat, démon! 

A páros elé abban a pillanatban egy újabb, hatalmas, görnyedt tartású fenevad 

lépett.  Sárga bıre volt, homlokát két apró szarv díszítette. Mélyen ülı, szembogár 

nélküli szemei lilán izzottak, agyarai méretükben versenyre kelhettek volna Violator 

tépıfogaival. 
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- Idegenek! Kövessetek! Én, az Etrigan, Merlin démona, fogom nektek 

mutatni az utat! Erıtök idegen, földöntúliságot érzek bennetek. A nagyúr biztosan 

kíváncsi lesz.  

Etrigan hátat fordított Elektráéknak, és lassú léptekkel haladt elıttük utat 

mutatva. Elıször egy erdıbe értek, melyben a fáknak nem volt koronája. Csupasz 

ágaik hajladoztak, odvaikból szavak törtek fel, fájdalmas nyögések. 

- Fáj. Fáj… Fáj! – nyögték a fák, s néhányuk habogva valamiféle történetet 

mesélt. Történetet arról, hogy miért adta fel hajdan az életet. Hogy miféle fájdalom 

elıl menekült a kárhozatba. Elektra és Violator egyáltalán nem figyelt a hangokra. 

Normális ember beleırült volna az erdı jajszavába, de ık ketten már megjárták a 

poklot, ha más poklot is, mint ez, de sokmindent láttak már. Lassan hátrahagyták az 

öngyilkosok erdejét.  

Etrigan úttalan utakon vezette ıket, mintha csak próbára akarná tenni a lelki 

erejüket. Csontsivatagon keltek át, hegyek szerpentinjein kellett lavírozniuk. 

Embereket láttak megnyúzva, keresztre feszítve. Anyákat hatalmas fémkampók 

között morzsolódni a világ végéig, dicsı tábornokokat láttak sikítva üvölteni, ahogy a 

fülükbe forró ólmot, vagy húsevı férgek százait öntötték. Visítva szenvedett a táj, 

hogy azután, regenerálva a szenvedıket, újrakezdıdhessen kínzattatásuk a 

végtelenségig.  

Elektra és Violator nyugodt léptekkel haladt egészen Disig, a pokolvárosig. A 

hatalmas palota ajtói kitárultak Violator közeledésére, amin még Etrigan is 

meglepıdött kissé, bár igyekezett ezt nem kimutatni. 

Hosszú lépcsısorokon, termeken át sétáltak felfelé a palota csúcsáig. A falak 

sóhajokat, morgásokat visszhangoztak. Végül egy terembe értek, ahol egyetlen lény 

várt rájuk. 

- Etrigan! Hagyj minket magunkra a vendégeinkkel! – szólt Lucifer, és a 

démon sietve elhagyta a termet. Elektra és Violator megszeppenve mérték végig a 

pokol urát.  

A fényhozó fehér ruhát viselt, Teste egészen emberi, arca nemesen ívelt volt. 

Smaragdzöld szemei és kócos, szıke haja ártatlanságot sugárzott. Hatalmas fekete 

szárnyak díszelegtek a hátán. 

- Miért érkeztetek hozzám, világon kívüliek? Szövetségért? Kárhozatért?  

A kérdésre Violator felelt: 
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- Egy tárgyért jöttünk. Egy sisakért, amely az egyik démonodnál van, de 

nem ıt illeti. Ezt a sisakot akarjuk. Most! 

- Melyik démonnál? 

- Nem tudjuk a nevét. 

- Igen? És mit kapunk cserébe? Puszta követelésekkel törtök ránk, világon 

kívüliek, vagy van valamitek, amire szükségünk lehet? 

- Igen van valamink – morogta Violator Hajnalcsillag Lucifernek. - Ennek a 

nınek a lelkét adom a sisakért cserébe! Hiszen már úgyis megígértem egy másik 

pokolnak, hogy a pokolra kerül. 

- Te álnok kígyó! – sziszegte Elektra, és Violator felé döfött az egyik tırével. 

A hatalmas szörny hátrahúzta hosszú nyakát, így a szúrás alig hasította fel bırét. 

Ezután hatalmas öklének egyetlen csapásával leütötte Elektrát, aki ájultan zuhant a 

padlóra. Violator vigyorszerő vicsorral emelte rovarszerő szemeit Luciferre.  

- Kiváló lélek. Nagyon erıs. Egyszer már hátrahagyta a poklot. Ez elég kell, 

hogy legyen egy sisakocskáért. 

A fényhozó nyugodt arccal bámulta Violator sebének zöldes világítását, ahogy 

az pillanatok alatt összeforrt. 

- Igen. Elegendı lesz. De a dolog nem ilyen egyszerő. Összehívjuk a 

triumvirátussal a démonokat a pokol sivatagán, ahol megtalálhatod és 

megszerezheted a sisakot, idegen démon. 

 

Lucifer, Azazel, Beelzebub és Violator egy magas szikláról tekintettek le a 

démonok sokaságára. Mintha valamiféle rémálom-tenger lenne, a sok démon úgy 

nyüzsgött odalent. Violator rájött, hogy nehezebb lesz a dolga, mint hitte. 

- Nos melyiküknél van? – kérdezte Lucifer Violatort. Violator mélyen 

elgondolkozott. Tekintete az asztrális síkba fúródott, végignézett a förtelmes lények 

sokaságán, keresve bármit, ami nem ide tartozik, bármit, ami erıs, tiszta. És 

megtalálta, amit keresett. 

- İ az! – mutatott egy démon felé. A többiek szétszéledtek a megjelölt 

démon körül. 

- Choronzon! A pokol egyik hercege, Beelzebub egyike. Valóban nálad van 

a sisak, amit ez az idegen démon keres? – kérdezte Lucifer a nyurga démont, akinek 

arcán egymás alatt két száj díszelgett, teli tőhegyes fogakkal, s szemét divatos 

napszemüveg takarta. 
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- Mi van, ha igen? 

- Felelj Choronzon! Nálad van-e a sisak!? 

- Igen. 

- Add át ennek a démonnak! Megállapodtunk vele! 

- Nono! Én is tisztességes üzleten vettem a sisakot egy halandótól! Én is 

jogot formálok rá! Ha meg akarod szerezni, meg kell érte küzdened! 

- Legyen hát! Kihívlak Choronzon! – mondta Violator, és egyetlen 

hatalmas ugrással Choronzon elıtt termett. A két démon végigmérte egymást. 

- Mint kihívott, én választom meg a csatateret… - morogta Choronzon, de 

Lucifer mennydörgı hangja rárivallt. 

- Mi választjuk ki a csatateret, mert miénk a sisak átadásának kötelessége, 

tiéd csak a követelés megszőntetéséé! 

- Choronzon jól ismerte a pokol törvényeit, igazat adva biccentett Lucifer 

felé. A fényhozó kinyújtotta kezeit a párbajra készülık felé, és átteleportálta azokat 

az általa kiválasztott helyszínre. 

Fehér márvány borította a padlót. Violator bármerre nézett, a végtelen 

sötétséget látta. Csak körülötte volt egy fénykör és ellenfele körül. Ahogy elindult 

Choronzon felé, a fénykör követte.  

Támadásba lendült, és rávetette magát a pokol hercegére. Choronzon egy 

energialövedéket lıtt ki a felé lendülı testre, elégetve annak egynegyedét, azután 

Violator maga alá győrte és marcangolni kezdte. Choronzon lerúgta magáról 

ellenfelét, és feltápászkodott.  

A két démon sebei pillanatok alatt gyógyultak be, Violatoréi zöld fénnyel, 

Choronzonéi pedig minden fényjelenség nélkül. Azután mindkét démon egy-egy 

energialabdát indított egymás felé. 

A Lucifer palotájának csúcsában lévı teremben a triumvirátus két tagja figyelte 

a végtelen harcot. 

- Mire jó ez nekünk? – kérdezte Azazel Lucifert, miközben ı is figyelte a 

fényhozó tenyerén pihenı üveggolyót, melyben a két démon eszement dühvel 

viaskodott. 
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- Ostoba vagy, Azazel! Choronzon az erejét a mi poklunkból nyeri, így 

bármikor támad, a pokolból szívja el az erıt, és ugyanez regenerálja ıt a 

végtelenségig. Ellenfele a Violator. Ahogy Elektra gondolataiból, melyeket sejtette, 

hogy olvasok, telepatikusan megtudtam, hogy egy idegen pokol szülötte. Energiáit 

egy másik világból szabadítja rá Choronzonra, és az a másik pokol regenerálja a 

testét. Így a mi birodalmunkból befektetett energia dupláját fogja nekünk ez a gömb 

sugározni a két legyızhetetlen és elpusztíthatatlan démon végtelen csatája nyomán. 

Érted már, Azazel? Ez az energiaforrás a mi ajándékunk Elektrától a sisakért 

cserébe. És most hagyj magamra! 

Azazel elgondolkozva távozott. Máris terveket szıtt az új energiaforrás 

megszerzésére Lucifertıl, amivel végre egyeduralkodójává válhatna a pokolnak. 

Ahogy az ajtó bezárult mögötte, a terem egy sötét sarkából Elektra lépett elı. 

- Megkaptad, amit szerettél volna. Átadod-e hát a sisakot? 

- Ha átadom, te továbbindulsz, ugye, világon kívüli? 

- Igen, Hajnalcsillag, mennem kell. 

- Legyen hát ígéretem szerint, Elektra, íme a sisak! – szólt Lucifer. A kezében 

megjelent az elpusztultnak nyilvánított Choronzon pokolra szállt tulajdonainak 

legértékesebbje, a sisak. A tojásdad alakú tárgy elejébıl egy csı lógott ki. Elektra 

nem nagyon figyelte meg a tárgyat, de érezte a belıle sugárzó idegenséget, 

valótlanságot, erıt.  

Elvette Lucifertıl a sisakot, és halvány csókot lehelt a bukott angyal ajkaira, 

majd egy villanással eltőnt. 

 

 

 

 

Mint egy rossz álom (3/5) 

 
 
 

 

Az a rohadt óra úgy csörgött, hogy majd’ szétment tıle a fejem. Oldalra 

nyúltam, lenyomtam a gombot. Persze megint két gombra sikerült ráverni, és elindult 
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a rádió, ahogy kikapcsolt a berregı hang. Egy pillanatra elgondolkoztam, hogy 

mikorra is állítottam be az ébresztıt. Háromnegyed tizenegy. Nem számított igazán.  

Emlékeztem, hogy a cigimet elızı este odatettem az óra mellé, így még mindig 

nem kellett sokat mocorognom, hogy magamhoz vegyem, és elıkotorjak egy szálat. 

Felültem az ágyban és rágyújtottam. 

„Two strangers passing on the sidewalk…” – kezdıdött a rádióban egy Martina 

McBride szám. Nem igazán érintett meg a dolog. Mélyre szívtam a füstöt, és nagy 

sóhajjal engedtem ki. Már megint rémálmom volt. Ilyen vakbél-mőtétheg-képő izék 

hullazsákokat horgoltak a beleimbıl vakoknak és halottaknak. Mondtam magamnak, 

hogy csak álom, de semmit sem számított, ık folytatták. 

„…Strangers, strangers, The world’s greatest lovers. Last week we were 

strangers…” szólalt meg a refrén. Összekapartam magam, elszívtam a cigit, 

felkaptam a nadrágomat, és kimentem fogat mosni.  

Volt már olyan napod, amikor úgy érezted, valaki el akar neked mondani 

valamit? A levegıben annyira érzıdött a változás, a mágia, mintha egy konténernyi 

halat próbálnék kiszagolni fél méterrıl. Érdekes napok ezek.  

„Exiles standing in the shadows. We are exiles, weary of the battles, looking for 

another day to make it all work out.” Kikapcsoltam a rádiót. Dan Fogelberg sosem 

volt a kedvencem.  

Felöltöztem, rágyújtottam, és elindultam Leigh-hez bedobni valamit. Persze 

esett az esı, de ez engem nem nagyon szokott zavarni. Szeretem az esı hangját. 

Lesétáltam a gyorsétkezıhöz, és beléptem. A hely megint szinte teljesen üres 

volt. 

- Reggelt, Leigh! Egy sajtburger és két bögre kávé lesz! Hosszú napunk 

lesz… 

Körbetekintettem a pult mellıl, miközben Leigh a kávékkal pepecselt. Csak 

ketten voltak bent rajtam kívül, de ha vak lettem volna, is észreveszem, hogy engem 

figyelnek. A fiatalabbik egy egészen helyes lányka volt, barna hajában ıszes 

tinccsel. Egy narancsszínő napszemüveg mögül pislogott rám. Az idısebbik egy 

zömök pasas volt idétlen frizurával, barna bırdzsekiben, alatta farmercuccokkal. A 

hapsi profibb lehetett, mint a csaj, ugyanis egyáltalán nem látszott rajta, hogy engem 

figyel. Nyugodtan iszogatott egy sört. 
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- Majd hozd ki az asztalhoz! – szóltam Leighnek, majd a két idegenhez 

léptem, odafordítottam egy széket, és leültem rá. A lábammal kicsit odébb toltam a 

fickó sporttáskáját.  

- Na, figyeljetek. Elég korán van. Ilyenkor lusta vagyok úgy tenni, mint aki 

nem tudja, hogy követik, vagy keresik. Mit akartok tılem? – Gondoltam, egy ilyen 

határozott indítás után csak kibökik, mit akarnak tılem. Szinte biztos voltam benne, 

hogy nincsenek tisztában a képességeimmel. Elégedetten nyugtázhattam, hogy a 

lányt sikerült meglepnem, a férfi viszont mélyen közömbös maradt. 

- Logan Wayne vagyok, John Constantine. És van a tulajdonodban valami, 

amire szükségünk van. 

- Igen? És mi lenne az? 

- Egy bırerszény. Egy erszény tele homokkal.  

- Hmmm… Homok volt benne? Igen, emlékszem az erszényre. Évekkel 

ezelıtt vettem egy San franciscoi bolhapiacon. Szóval homok van benne? Nem 

tudtam kinyitni a száját. 

- Megvesszük tıled az erszényt. 

- Nekem okés, mert nincs rá szükségem. Nem láttam már nagyon régen. 

Valószínőleg Chas raktárában van a többi cuccommal. 

- Rendben van. Akkor elmegyünk érte. Most. 

- Még az árban sem egyeztünk meg.  

- Ötszáz dollárt tudunk a célra fordítani. 

- Tökéletes! Akkor lemegyünk, és átnézzük a raktárt. Kocsival vannak? 

- Igen. 

A pulthoz mentem, áttölttettem a kávét egy mőanyagpohárba, megfogtam a 

sajtburgert, nagyot haraptam belıle, intettem Leighnek, és követtem Mr. Wayne-t és 

csinos kis társát a kávézó elé. A verdájuk egy tipikus bérelt Lincoln towncar volt. Nem 

kellett hozzá Sherlocknak lennem, hogy kitaláljam, hogy nem helyiek a kedves 

vevıim.  

Beszálltak a kocsiba. Nekem a hátsó ülésen jutott hely, ahol kellemesen 

elfogyasztottam a reggelimet, miközben elnavigáltam ıket a raktárhoz. A férfi 

vezetett. Nem nagyon akartak velem csevegni, egymás közt is inkább a lány 

kezdeményezett beszélgetést, de Wayne mindig csendre utasította. Mogorva egy 

alak volt, de szerintem a csaj se volt éppen „Miss Normális”. 
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Mikor megérkeztünk a raktárhoz már a kávémat is megittam. Kiszálltunk, 

elıvettem a kulcsokat, amiket egy kilazult tégla mögé rejtettem legutóbb, és levettem 

a lakatokat a zárról. Két szóval feloldottam a mágikus védelmet, azután beléptem, és 

nekiláttam áttúrni a holmikat.  

Wayne és a lány is beléptek, nyugodtan figyeltek, miközben keresgéltem a régi 

könyvek, fétisek, kütyük között. Viszonylag türelmesek voltak, de amikor két óra 

keresés után még mindig nem jártam sikerrel, a lány megszólalt: 

- Constantine, már két órája várunk. Biztos, hogy itt van az erszény? 

- Nyugi bébi, átnézek mindent, és meg fogom találni. Amúgy minek nektek 

az az erszény? 

- Nem vagyok bébi… Csak simán kell a bırszütyı-győjteményünkhöz és 

kész. 

- Persze. Hát hogyne! – motyogtam az orrom alatt, újabb doboz tartalmát 

kutatva át. És akkor a dobozból a kezembe akadt egy fénykép. Én és Rachel voltunk 

rajta. 

- Óh a pokolba! Azt hiszem, tudom, hol lesz az erszény. 

 

A bérelt autóval az országutat róttuk. Mr. Wayne kihozta a járgányból a 

maximumot. Úgy tőnt, igen sietıs nekik megszerezni az erszényt. Én egy térképpel 

és a fényképpel a kezemben ücsörögtem hátul. 

Rachel. A csodálatos Rachel. A drogos Rachel. Hajdan együtt éltünk egy 

emeleti lakásban East Croydonban. A Lupus ügy után Alaszkába költöztem fél évre. 

Mire visszajöttem lelépett. Lelépett a hifimmel, a tévémmel, az ezüstökkel, minden 

cuccal, amibıl pénzt tudott csinálni. Utána anyagot vett az egészbıl. Hülye kurva. 

Néha mégis hiányzik. 

- Ki ez a Rachel, pubi? – kérdezte Wayne. 

- Egy kiscsaj. Régen nálam lakott. Nagyon sokat szívatott azzal, hogy 

nyissam ki neki az erszényt, de én nem tudtam. Amikor lelépett, valószínőleg 

magával vitte. Most nem tudom, hol lehet, de az apja biztos tudni fogja, merre van.  

- Szóval most az apjához megyünk? – kérdezte a lány. 

- Igen. Ha nem az apjánál lakik, akkor is megtudhatjuk az öregtıl, hol a 

lánya. Okés fickó az öreg. Visszavonult pilóta. Tutira tudni fogja, merre van Rachel. 



 48 

- Logan bekapcsolhatom a rádiót? – Mivel nem jött felelet, a lány belökött 

egy kazettát az autórádióba. – Ezt most találtam a kesztyőtartóban. Valami balfék itt 

hagyta.  

„Slumber will come soon, and you are helping put it to sleep, side by side we do 

our share faithfully assuring that slumber will come soon…” 

- Mi ez a szemét? – csapott az „eject” gombra Logan.  

- A kazira az van írva, Bad Religion… Annyira nem is volt rossz, édes! 

- Utálom a punk zenét – szólt Logan, és bekapcsolta a rádiót, ahol az 

Enter Sandman szólt. – Na, nesze… csöbörbıl vödörbe! – Azzal a férfi kikapcsolta 

rádiót. 

- Nem lesz zene, úgy érzem… - szóltam hátulról. – Nem gond, nemsoká 

megérkezünk. 

 

Bekanyarodtunk a ház elé. Bent nem égtek fények. Ahogy végignéztem az 

épületen, kirázott a hideg. Olyan érzésem volt, mint amikor a tévében látok egy 

szemgolyót kettévágni, vagy amikor valaki a körmeit csikorgatja a táblán. Minden 

ösztönöm tiltakozott attól, hogy bemenjek. 

- Ezzel a házzal valami gáz van. Érzem. 

Logan és a lány mellém léptek.  

- Valóban gyanús. Az újságot nem vitték be már vagy egy hete, a 

postaládát sem ürítették szerintem egy ideje. A szagokról nem is beszélve. Itt valami 

nem stimmel. Vadóc! Hozd a cuccokat! 

- Vadóc? – néztem a lányra. - Ez is egy név valamerre? – A lány csak egy 

rideg pillantást küldött felém, majd elıvette a sporttáskát.  

- Én most itt nem öltözök át, Logan! 

- Én sem akarok, de a Tallus szerint itt van, amit keresünk, szóval egy 

csuklólámpát elıveszek azért. 

A fickó beletúrt a táskájába, valami lámpát keresve, közben én gyorsan 

feltörtem a bejárati ajtó zárát.  

- Mehetünk? 

- Indulhatunk, pubi. – Logan egyik kezébe vette a táskát, a másik kezének a 

csuklójára egy apró, de annál nagyobb teljesítményő lámpát rögzített. Félretolt az 

útból, és belépett. 
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Inkább nem szóltam semmit, és beléptem utána. Mögöttem a Vadóc nevő lány 

jött. Logan valamilyen ötlettıl vezérelve egybıl az emeletre indult. Ott balra 

fordultunk, és egy ajtón át beléptünk egy rövidke folyosóra. Én meg Vadóc az 

ajtóban álltunk, ı mintha szimatolgatott volna, úgy nézett körbe a folyosó falain. 

- Ez él… - mondta. Lámpája fényében a falakon valami masszaszerő anyag 

látszódott. Erek lüktettek benne. Elborzadtam, ahogy rájöttem, mi is az valójában. A 

folyosót mintha kitapétázták volna egy élı emberrel, a felismerhetetlenségig 

szétterítve azt. Az erei, az érzékszervei kivehetıek voltak a masszából néhol.  

- Istenem… 

A következı pillanatban a massza meglódult, és Logan felé lövellt, mintha csak 

valamiféle csápokat növesztett volna magából. Összerezzentem az ijedtségtıl.  

Logan viszont nem ijedt meg. Felmordult, és kézfejébıl valamiféle pengék 

ugrottak elı, amivel a csápok felé vágott. Aztán azok elérték, és ı összezuhant 

ájultan a padlón.  

- Logan! – kiáltott fel mögöttem Vadóc, aztán engem is besodorva a 

terembe, mint valami bivalycsorda, olyan lendülettel lódult az ájult férfi felé. Ezután ıt 

is és engem is elértek a csápok. Még láttam, ahogy a padlóra esik. 

Zuhantam. Fogalmam sem volt hogy kerültem oda. Valami bevillant: egy égı 

repülıgép. Én voltam a pilóta? Vagy egy utas? Nem tudtam rájönni. Zuhantam a 

felhık között. Nem volt nálam se ejtıernyı, se semmi. Rettegtem a haláltól. Nem a 

zuhanás fáj, mondogattam magamban, nem a zuhanás fáj, hanem az érkezés.  

Rettegés töltött el, ahogy egyre fogyott az idım. A testem megnyúlt, a félelem 

kifolyt az orromon, a számon és halvány csíkot húzott utánam a semmiben, ahogy én 

a becsapódás felé száguldottam.  

Odalentrıl szirénák hangja hallatszott. És ahogy zuhantam, egyre hangosabban 

hallottam ıket. Szorosan behunytam a szemeim, és vicsorogva vártam a végét. 

Nagyot rándult a testem a padlón. A szirénák zaja vészesen közelrıl hallatszott. 

Kinyitottam a szemem. A folyosón hevertem, Logant és Vadócot sehol nem láttam. 

Elég sötét volt, de annyit érzékeltem, hogy az anyag körülöttem, a falakon már nem 

élt. Lassan feltápászkodtam, és végigsétáltam a folyosón, melynek végén egy nyitott 

ajtó vezetett Rachel hálószobájába.  
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- Logan? Rachel? Valaki? – kérdeztem bizonytalanul. A szobában sötét volt, 

alig láttam árnyakat. A bőz facsarta orromat, a szirénák hangjától egyre idegesebb 

lettem. Eszembe jutott, hogy valószínőleg néma riasztóval volt ellátva a ház, és 

amikor bejöttünk, a rendırség már útnak is indult. Le kellett lépnem mihamarabb. 

Már hallottam, ahogy a földszinten a zsaruk elkezdik átvizsgálni a házat. 

És akkor olyat tettem, amit azóta is bánok. Feloltottam a lámpát. 

Elıttem az ágyban Rachel hevert. Haldoklott. Bármi is tartotta eddig életben, 

már nem tette tovább. Látszott rajta, hogy nagyon rég nem kelt fel az ágyból. 

A mellbimbói sötétek és fonnyadtak voltak, mellei, mint az üres szütyık. Kócos 

haja hatalmas foltokban kihullott, bırét kelések és fekélyek borították. Hasa beesett 

az éhségtıl.  

Alig emlékeztetett önmagára, ahogy ott hevert saját ürülékében, menstruációs 

váladékában. Arcára mosoly ráncai vésıdtek… 

Sírni és hányni akartam egyszerre. De nem tehettem. Menekülnöm kellett, hogy 

a rendırök el ne kapjanak. 

Azóta gyakran látom Rachelt az álmaimban. Látom szépnek és látom olyannak, 

mint ott az apja házában. Próbáltam megérteni, hogy mi történt vele, de nem sikerült. 

A két idegen eltőnt, a pénzt persze nem kaptam meg. Próbálom elfelejteni az 

egészet. Próbálom előzni a rossz álmokat… 

 

 

 
 

 

Mint egy rossz álom (4/5) 

 
 
 
 
 
 

Logan kiszállt a limuzinból, és mosolyogva a kezét nyújtotta Jeannek. Jean 

visszamosolygott, és elfogadta a segítséget. Kiszállt az autóból, és belekarolt férjébe. 

Fekete kabátját mőszırme-gallér díszítette, vörös hajára hópelyhek hulltak.  
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A gyerekek is kiszálltak a szülık után. Nathan és Christine nevetve futkostak a 

hóban a nagy ház elıtt, és hógolyókkal dobálták egymást. Az egyik eltévedt hógolyó 

eltalálta Logant, aki nevetve hanyatt esett a hóban úgy téve, mintha valami lövedék 

találta volna el.  

- Jaj, drágám! Csupa hó lesz a kabátod! Mit fognak szólni a szüleid? 

- Ugyan már, kedves! – tápászkodott fel a férfi mosolyogva. - Apámék is 

szerettek velem hógolyózni, amikor kicsi voltam. Gyerekek! Gyertek ide! 

Nate és Christine odaszaladtak a szüleikhez. Arcuk kipirult, a ruhájuk csupa 

hó volt. Logan lesöpörte róluk és magáról a havat.  

- Ne feledjétek kis rosszcsontok, nem megyünk havas cipıvel nagyanyu 

szınyegére, és nem bosszantjuk a nagypapit! 

- Igen apa – felelte a hat éves Nathan, majd kézen fogta kishúgát, és 

elindultak a ház felé, melynek ajtaja épp akkor tárult ki. Logan szülei mosolyogva 

várták unokáikat, megölelték és beinvitálták ıket, nehogy megfázzanak. Logan és 

Jean puszit adtak vendéglátóiknak, és beléptek. A nappaliban hatalmas, 

csodaszépen díszített karácsonyfa várt rájuk. 

Logan mélyet sóhajtott, és lesegítette Jeanrıl a kabátját. A következı 

pillanatban kissé megszédült, a szoba körvonalai elmosódtak, és egy röpke pillanatra 

ismerıs arc villant fel szemei elıtt. Vadóc. 

- Jól vagy, drágám?  

 

 Vadóc egy pilótafülkében ült. Mellette egy férfi. A férfi vezette a gépet biztos 

kezekkel.  

- Kicsoda maga? – kérdezte a lány meglepetten. 

- Én vagyok a pilóta. Üdvözöllek a gépemen. Félsz a repüléstıl? 

- Nem. Nem igazán. Sokat repülök. 

- Én is. Ez az utolsó repülésem. Elvileg csak le kéne tenni ezt a gépet, 

aztán végre mehetek haza. A kicsi Rachel alig várja már a papit.  

 Mosolyogva a szélvédı felsı sarkába ragasztott fotóra mutatott, amin egy 

aranyos kislány volt. 

- Rachel? Maga Rachel édesapja? 

- Igen. Ismered a lányomat? 

- Igen. Éppen ıt keresem.  

- Hát akkor, ha leszálltunk, majd elviszlek hozzá. 
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- Rendben. 

 Vadóc elgondolkozva nézett körül a pilótafülkében. Nem nagyon értette, hol 

van, és hogyan került ide. A férfi rámosolygott, és megfogta a kezét.  

Vadóc el akarta húzni a kezét, de nagy meglepetésére a férfit egyáltalán nem 

bántotta az érintése. 

- Maga… maga megérintett.  

- Nem kell félni, mindjárt otthon vagyunk. 

Amint kimondta ezeket a szavakat, a gép rázkódni kezdett. A kijelzık a 

mőszerfalon ırült értékeket mutattak. 

- Most mi történik? 

- Zuhanunk! Elszállt a hajtómő! 

- Igen drágám, minden rendben, csak egy picit… egy pillanatra 

megszédültem.  

Logan leült az egyik fotelbe, mellé Jean. Édesapja leült egy másik fotelbe, míg 

a nagymama süteményt hozott a gyerekeknek. Míg Logan a cég aktuális helyzetét 

ismertette apjával tömören, a gyerekek süteményeket faltak.  

- …szóval a céggel minden rendben. De veletek mi újság, Apu? Rendbejött 

a derekad a kenıcstıl, amit küldtem? 

- Hát fiam jobbnak jobb, de néhanapján még mindig fáj egy picit. 

- Mert fát vágsz a tél közepén, te buta! – szólt közbe a nagymama nevetve. 

- Nem hiszem el, Apu! Legalább tíz cseléded van, és még mindig te vágod a 

fát? 

- Nem szabad ellustulni, fiam! Mindig is mondtam. 

- Igen, de azért vigyázz magadra! 

- Egy kis hátfájás még nem a világ vége! Egy szivart, Logan, fiam? 

- A gyerekek elıtt nem, köszönöm. 

 Logan elgondolkozott egy pillanatra az iménti megszédülésén. Azon 

gondolkozott, hogy honnan is ismeri azt a lányt, és honnan tudja, hogy Vadócnak 

hívják. Még sosem voltak ilyen látomásai. Erısen elgondolkozott, és eszébe villant 

egy kép.  
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 Egy hotelszobában ültek, és épp vártak valamire. Aztán Logan karján 

megjelent egy tárgy. És akkor mindketten tudták, hogy megtörtént, amire vártak. De 

vajon mi? És mikor volt ez? Logan nem tudott rájönni, hogy mi is ez az egész. 

 A repülı megállíthatatlanul zuhant. A pilóta sírt, és üvöltözött. Mindent 

megtett, hogy felhúzza a gépet, de nem sikerült neki. Vadóc úgy döntött, hogy segít 

neki, és kiszáll, hogy elkapja a repülıt, de képességei nem mőködtek. Gyenge 

lányként még ahhoz is erıtlen volt, hogy egyszerően kitépje magát a biztonsági övek 

fogságából. 

- Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, jöjjön el a te országod, legyen meg a… - 

kezdett imádkozni a pilóta, de nem fejezhette be a mondandóját. A gép becsapódott, 

és hatalmas robbanással megsemmisült. 

 Logan körbenézett a családon. Jean a nagyszülıkkel beszélgetett, Nate a 

nagypapa trófeáiról mesélt ijesztı történeteket húgának. Minden rendben volt, csak 

valahol odabent kezdett el egy kis kétség kavarogni Logan elméjében.  

 Ki lehetett az a Vadóc, és honnan ismeri? Végignézett újra a családján. 

Jeanen idızött el a tekintete egy pillanatra. A nı elkapta a pillantást, és egy 

mosollyal felelt rá.  

 Logan agyába újabb kép villant. Látta maga elıtt, ahogy a karmait 

belemélyesztette Jeanbe. A nı összeesett. 

 Elgondolkodva az újabb emléken a kezére tekintett. Hosszasan nézte a kezét, 

majd megfeszített egy izomcsoportot. Kézfejébıl hirtelen három karom ugrott elı. 

 Logan majdnem hanyatt esett a fotellel, úgy megijedt. A beszélgetések 

félbeszakadtak a szobában, mindenki a karmokra bámult, zavarba hozva ezzel a 

férfit. 

- Logan… mik azok, drágám? 

- Húúú, Apu! Micsoda karom! 

 A karom szóra Loganban emlékek áradtak szét. Emlékek a szülei haláláról, a 

kísérletekrıl, a Weapon-X-rıl.  

- Ez… ez csak egy álom – motyogta, és felállt a kanapéból. 

- Apu! Hová mész? Ne hagyj itt minket! – szólt Christine. 

- Fiam, karácsony van! 
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- Drágám… mit csinálsz? 

 Logan elvicsorodott, a kandallóhoz lépett, és a tőzbe tartotta kezeit. 

 

 Sötét Karom a folyosón hevert, a különös élı massza körbefonta. 

Feltápászkodott, és a csápok úgy hullottak le róla, mintha az öntudatuk elhagyta 

volna ıket. Logan hátranézett, és látta Constantine-t és Vadócot is a csápok közé 

ájulva.  

 Logan úgy gondolta, hogy a lény, aki álomba taszította, valószínőleg 

legyengült Vadóc érintésétıl, és ı így szabadulhatott ki az álmok közül. Az álmok… 

 Egy pillanatra megállt, és visszagondolt a karácsonyra, vissza akart menni. 

Kinyújtotta kezét az élı fal felé. Elgondolkozott, hogy megérintse-e újra. Nagyon 

vágyott vissza. Aztán Vadócra nézett megint.  

 Be kellett vallania magának, hogy immár Vadóc nem csak a társa, hanem 

mintha a lánya, és szerelme lenne egy személyben. Persze mióta felszabadultak 

Xavier uralma alól, meg sem ölelték egymást, de Logannek hiányoztak ezek az 

ölelések. Nem hagyhatta hátra Vadócot egy álomért. Nem olyan volt, mint Xavier, 

nem áldozta fel, akiket szeretett egy álomért. 

 Belépett a szobába. Érzékeny orrát facsarta a bőz. Látta, ahogy Rachel az 

ágyban kéjes álom között vonaglik. De nem figyelt az emberi roncsra inkább. Az ágy 

melletti asztalkához lépett, és megragadta a szütyıt. Abban a pillanatban a Tallus 

elteleportálta ıt és Vadócot a házból. 

- Most hol vagyok? 

- Üdvözöllek az álmok birodalmában, Vadóc! 

 Vadóc a szobájában ült az ágyán. Mellette egy magas, hófehér bırő férfi állt 

sötét köpenyben. Éjszínő kócos haja volt, sötét szemeiben mintha csillagok 

ragyogtak volna.  

- Most álmodok?  

- Igen. És mivel börtönöm mellett álmodsz, a te álmodon keresztül szökök meg. 

Köszönöm neked! 

- Börtönöd? Téged kellett kiszabadítanunk? Ki vagy te? 

- Álom vagyok. Neveznek Morpheusnak, Kai’ckulnak, Sandmannek és még 

ezerféleképpen. Ajándékot kapsz tılem, ifjú mutáns! 

- Ajándékot? 
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- Igen. Az ajándék a tiéd. De most már ideje felébredned. A társaid aggódnak 

érted. 

 Vadóc lassan kinyitotta a szemét. Az elsı, amit meglátott, Logan aggódó arca 

volt. A férfi megkönnyebbülten felsóhajtott, amikor látta, hogy a lány magához tért.  

- Magához tért, Elektra! Már csak Hulkékat várjuk, és kiszabadíthatjuk ezt a 

valakit. - Elektra biccentett, ı is Vadóc fölött állt. Ám ezután Logan és Elektra mögül 

megszólalt egy hang: 

- Már nem kell kiszabadítanotok, világon kívüliek! Vadóc álmán át hátrahagytam 

rabláncaimat! 

SK karmai elıugrottak, megpördült. És akkor meglátta Morpheust. 

Visszahúzta a karmait, és komoran elırenyújtotta a bırerszényt. Az Álomúr magához 

vette az erszényt, majd Elektrához lépett, és átvette tıle a sisakját.  

- Köszönöm nektek a segítséget. 

- Várj még! – szólt SK. - Csak hárman vagyunk még itt, a többi három is 

érkezik hamarosan! 

- Violator semmiképp. Otthagytam a pokolban.  

- De még nem halt meg, hisz nem kaptunk a helyére új társat.  

- Nem halt meg, de nem hinném, hogy a következı világba velünk tart. 

- És Toxin? Meg Hulk? – kérdezte SK gyanakvóan, aztán meg is érkezett a 

válasz elsı fele. Egy apró villanással egy nı jelent meg a csapat elıtt. 

- Új csapattag? – kérdezte Logan a lányt, akinek világoskék bıre és fehér 

haja volt. Szemei vörösen foszforeszkáltak a félhomályban, így bájos arca kissé 

ijesztınek tőnt elsı pillantásra. Egy egyszerő farmert viselt, hosszú csizmát és egy 

fehér pólót.  

- Öö… Igen. Sziasztok, gyerekek! A nevem Copycat! De ha akartok, 

hívhattok Vanessának! Az Idıbróker azt üzeni, hogy minden oké, csak a Hulkit meg 

kéne ölni. 

Copycat egy bájos mosollyal kísérte mondanivalóját. Ezután megjelent Hulk. A 

monstrum nyakában a frissen megszerzett álomkıvel körbenézett, megláttam az 

álmok urát, és SK-hoz lépett. 

- Úgy volt, hogy csak akkor szabadítjuk ki, ha mindhárom tárgy együtt van. 

Sötét Karom helyett Morpheus válaszolt. Elırelépett és kezét kinyújtotta Hulk 

felé, akinek a nyakából eltőnt a különleges drágakı, és megjelent a kinyújtott kézben. 
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- Látom elméd sötét szándékait! Nem lesz tiéd a hatalmam, és nem lesz tiéd 

ez a világ! Elpusztítalak… - szólt az Álomúr, és egy gigászi mentális csapást mért 

célpontjára, akinek tudati védelmei átszakadtak. – Elpusztítalak, Charles Xavier! 

Morpheus koncentrált és támadott, de mielıtt befejezhette volna, amit 

elkezdett, a Weapon-X eltőnt a realitásából, és megjelent a következı világban.  

Hulk félájultan hevert a többiek lába elıtt. Nyöszörögve tápászkodott fel, a 

csapat tagjai máris érezhették elméjének nyúlványait, ahogy tudatuk felé kotorászott 

velük. 

- Ez tényleg Xavier… - szólt SK, majd amikor a hatalmas óriás már majdnem 

teljesen magához tért, rárontott és karmait annak mellkasába mélyesztette. Hulk 

egyetlen csapással ellökte magától, majd egy hatalmas ugrással hátrahagyta a 

többieket. 

A csapatnak csak most lett ideje körbenézni, hogy hova kerültek. Egy 

kısivatagban voltak, valószínőleg Nevadában. 

- Kapjuk el, SK, mielıtt magához tér! – kiáltott Vadóc.  

- Nem, Vadóc. Ha most utána megyünk, mindannyiunkat megöl, vagy talán 

rosszabbat tesz. Elmegyünk segítségért. És a Tallus utasításának is ezzel teszünk 

eleget. 

Már meg sem lepıdött senki, amikor megjelent mellettük ötödikként új 

csapattársuk. 

 

 
 
 

Mint egy rossz álom (5/5) 

 
 
 
 
Epilógus 

 
 

Csendesen ücsörgött a szökıkút tövében, és etette a galambokat. Körülötte a 

téren suhancok fociztak vidáman.  
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Bámult elıre. Mélyen gondolataiba merült, és csak etette a galambokat. A felé 

száguldó labdát is csak az utolsó pillanatban kapta el. Visszadobta a fiúknak, azok 

játszottak tovább. 

Álom csendben elmélkedett. Önmagán gondolkozott és a világon kívülieken. 

Oldalra sem nézett, amikor nıvére megérkezett. Fekete topban, nadrágban volt és 

fekete csizmákban. Arany ankh nyakéke megint rajta volt, mint mindig. 

- Mit csinálsz? – kérdezte a lány. 

- Etetem a galambokat. 

- Tudod, mit kapsz, ha túl sokat csinálod? 

Álom csendesen ült tovább. 

- Kövér galambokat! – szólt mosolyogva Halál. 

 Valahol messze, egy másik világban Xavier Hulk testével ücsörgött a sivatag 

közepén, és erıt győjtött. Sebei már rég begyógyultak, de elméje még mélyen 

dekoncentrált volt az Álomúr támadása után.  

Csak ült, és meditált csendesen. Eldöntötte, hogy ezen a világon nem csak 

pusztítani, de uralkodni is akar, és ehhez elıször a maga oldalára kell állítania 

telepátiával a hısöket, vagy pedig elpusztítani Hulk erejével azokat, akik ellenállnak. 

Ült, meditált. Arcán apró mosoly jelent meg. 
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A Testvériség nagy dobása 

 
 
A világ, melybe a csapat ezúttal került nem egy szokványos képregényvilág, hanem egy rajzfilm, az X-

men: Evolutions alapjait dolgozza fel.  

 

 

 

 Varangy az ajtóhoz szökdelt, és kinyitotta. Amúgy is dülledt szemei még 

jobban kigúvadtak, amikor meglátta az érkezıket. Hátrakiáltott a válla fölött: 

- Fiúk! Vendégeink vannak! – Majd a vendégekhez fordult, és zavartan 

megkérdezte - Ööö… kit kerestek? 

- Titeket - szólt Sötét Karom, és belépett a döbbent fiú mellett. A Weapon-X 

tagjai bementek a nappaliba, ahol akkora volt a rendetlenség, hogy egy buli utáni 

fiúkollégium szinte rendezettnek tőnhetett volna mellette. 

 A fotelben Lavina és Higanyszál ücsörgött a tévét bámulva, Haspók valahol a 

konyhában sürgölıdött. Amikor visszatért a nappaliba, bamba arccal bámult a 

vendégekre, és még rágni is elfelejtett. 

- Szóval ez lenne a Testvériség? Elég silány egy banda, nem tudom, 

miért pont ık kellenek nekünk. Nem kéne Ravennek is itt lennie? - kérdezte Copycat 

a száját húzva, miután végignézett a Tallus által kijelölt szövetségeseken, majd 

oldalra nézett az új tagra, Bobbyra, aki leplezetlenül Vanessa melleit bámulta. A nı 

egy kisebbet koppintott a fiú fejére figyelmeztetıen. 

- Ki az a Raven? – ugrált be Varangy is a nappaliba. 

- Egy alakváltó. Olyan, mint én – felelte tompán Vanessa. 

- Áhááá! Bizonyára Rejtélyre gondolsz. Hát ı nincs itt. Csak akkor jön, ha 

akar valamit. Mint mindenki. Szóval?  

- Szóval mit akartok? – kérdezte Higanyszál. SK felelt neki: 

- Mi egy realitás-javító csapat vagyunk. Nevezhettek minket Weapon-X-

nek. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk nektek megmenteni a világotokat. 

- Hát köszi. Akkor kezdhetnétek az eldugult vécénkkel! – vetette oda 

flegmán Pietro Logannek. 

- Ne játssz a türelmemmel, öcsi! – morogta Sötét Karom, és elıugrottak 

karmai.  
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- Oké-oké, csak vicc volt! – szabadkozott Higanyszál, és villámgyorsan 

átrendezte a szobát, hogy az alkalmassá váljon arra, hogy mindenki leüljön. - Szóval 

mirıl is van szó? 

A vendégek és a Testvériség tagjai leültek, Sötét Karom hozzákezdett a 

helyzet felvázolásához. 

- Az elsı dolog, amit tudnotok kell, hogy mi különbözı világokból 

érkeztünk. Az én nevem Sötét Karom, gondolom, tudjátok miért. 

- Mert egy Setít Barom… - súgta vihogva Varangy Lavina fülébe, aki 

maga is elmosolyodott. 

- A hölgy, aki mellettem ül, Vadóc. Fekete ruhában Elektra, a kékség 

Copycat, mellette a srác pedig Bobby, azaz Jégszamuráj. Van kérdés? 

- Copycicus Rejtély rokona? – kérdezte Haspók a füle tövét vakargatva, 

miközben a mosolygó alakváltót méricskélte. 

- Nem pocikám, nem vagyunk rokonok, csak együtt dolgoztunk a 

Shieldnél vagy tíz évig. Mármint nem az itteni Ravennel, hanem egy másik 

világbelivel.  

- Értem – mondta Haspók, pedig nem nagyon értette. Lavina gyorsan 

körbemutogatott, és felsorolta a jelenlévıket: 

- Higanyszál, Haspók, Lavina és Varangy. Ezek lennénk mi. Szóval 

miféle világmegmentésrıl van szó? 

SK nagyot sóhajtott, körbenézett a jelenlévıkön. 

- Szóval az a helyzet, hogy nem csak ennyien érkeztünk a világotokba. 

Rajtunk kívül jött még valaki. Végezni kell vele mindenképpen, mert roppant 

veszélyes és nagyhatalmú lény. Ti ott jöttök a képbe, hogy az utasításaink szerint 

segítenünk kell nektek lenyomni az X-eket. Ez sok szinten egybe esik a terveinkkel, 

mivel Hulk elsı dolga valószínőleg az X-ek megvédése, vagy a ti megölésetek lesz, 

hogy ne kelljen továbblépnie a következı világba. Valószínőleg már a Xavier birtokon 

van, és átvette az irányítást. Csak remélhetjük, hogy még nem fért hozzá a 

Cerebrohoz.  

- Álljon meg a menet! – szólt közbe Varangy. - Valamit biztos rosszul 

hallottam! Mintha valaki Hulkot emlegette volna! A Hulkot, aki nagy, zöld, buta, és 

nagy vidám Varangyokból kicsi lapos Varangyokat tud csinálni egyetlen ujjal!  

- A probléma súlyosabb, Varangy. Elıször is: ez a Hulk szürke. Az igazi 

probléma az, hogy valószínőleg a világ legerısebb telepatája is emellett, és az X-ek 
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elméjét már biztosan irányítja, hacsak Xavier meg nem tudta állítani, amit kötve 

hiszek. Szóval le kell nyomnunk az X-eket, és a világ legerısebb lényét. Elhihetitek, 

hogy mi is szívesebben hívtuk volna a Bosszú Angyalait segítségül, de sajnos titeket 

kell. 

- Te jó ég… Azért vannak pillanatok, amikor hiányzik Wanda. Amúgy 

hogyhogy Vadóc veletek van és nem az X-ekkel? – Pietro nem nagyon értette a 

helyzetet, Vadóc válaszolt neki: 

- Mint SK elmondta, mi másik világokból jöttünk, én nem vagyok azonos 

az itteni Vadóccal.  

- Látom. Meg is lepett a mellbıséged. 

- Van kérdés, vagy indulhatunk? – mordult fel Logan. 

- Átöltözünk és kezdıdhet a balhé, miszter! – felelt a Testvériség 

nevében Lavina. 

 Bobby úgy csillogott a fényben, mint valami csodálatos kristályszobor. Testét 

Jégburok és azon fölül jégpáncél borította.  Jobbjában egy jégbıl formált 

monopengés katanát tartott. Kettıt suhintott vele, és a Xavier birtok vaskapuja 

darabokra hullott az ostromra készülı csapat elıtt. A jégkard félelmetes fegyver volt, 

hiszen Bobby molekuláris szinten képes volt a világ lehetıség szerinti legélesebb 

tárgyát megteremteni. Még a Kéznél tanulta ki a katana használatát, és náluk vette 

fel a Jégszamuráj nevet is. Szívesen teremtett ugyanis maga köré jégbıl a régi 

szamurájpáncélhoz hasonló vértet bevetések, küldetések elıtt. Most is egy ilyenben 

díszelgett az A-csoport élén.  

 Besétáltak a birtokra. Az automata védelmi rendszer ágyúi egybıl 

aktiválódtak, és tőz alá vették a behatolókat. Egy jégburok viszont eltérítette a 

lövedékeket. Lavina kinyújtotta kezét a jégfal túloldalán lévı ágyúk felé, és a föld 

remegni kezdett. Az ágyúk kifordultak helyükrıl, áramellátó kábeleik elszakadtak.  

 Az A csoport tagjai végül is a frontális támadó egység voltak SK tervében, akik 

elterelik a figyelmet a B-csoportról, amíg az szükséges. Haspók elırelépett, és egy 

csapással összezúzta a jégpajzsot, ami feleslegessé vált a védelmi ágyúk kiiktatása 

után.  

 Az elomló fal mögött egy csomó fiatal jelent meg. Gyerekek voltak még szinte. 

Hulk-Xavier utasítására ık védelmezték az épületet.  



 61 

- Ez lenne az ellenség? Egy rakás gyerek? – kérdezte Elektra flegmán. – 

Én nem ölök gyerekeket. - Sötét Karom levette a bırdzsekijét, karmai elıugrottak. 

- Nem kell megölnünk senkit, csak Hulkot. Elég, ha elfenekelünk pár 

kölyköt. 

És a harc megkezdıdött. Napfolt, Ágyúgolyó és Farkaslány elırelendültek és 

rárontottak a behatolókra. Elektro, Jégember, Jubilee, Magma és Robbancs pedig 

apró lövedékeket küldtek társaik mellett SK-ék felé. Multiple-man még nem tudott mit 

tenni. 

Legelıször Ágyúgolyó érte volna el az A-csoportot félelmetes sebességgel, de 

Jégszamuráj egy vastag ívet teremtett elé, amely nem megállította, hanem úgy 

térítette el a fiút, aki már nem tudott lelassulni, hogy az jó másfél méter mélyen a 

földbe csapódott, csinos kis krátert vájva, mielıtt elvesztette eszméletét. 

Napfolt nekiszáguldott Haspóknak. Egy pillanatra egymásnak feszült a két erı, 

azután Napfolt visszapattant a megmozdíthatatlan emberrıl. Össze akarta szedni 

magát, hogy újra támadjon, de Logan megragadta, és pajzsként felemelte a 

lövedékek elnyelésére. A fiú különleges képessége pár típusú energiát elnyelt, 

viszont a többi lövedéktıl elszenvedte a sérüléseket, és elvesztette eszméletét. 

Rahne félig farkas alakban vetette magát Varangyra, aki egy nagyot kiáltva 

ijedten ugrott félre elıle. A lány tehetetlenül elırezúduló testének lendületét egy jól 

irányzott fejrúgás törte meg Elektrától.  

- Fekszik! – A lány ájultan zuhant a földre, és visszaváltozott eredeti 

alakjába. – Jó kutya... 

Hat fiatal maradt az A-csoport útjában. Lavina kinyújtotta feléjük a kezét.  

Higanyszál villámgyorsan mozgott. Az X-ek, akik éppen az udvarra tartottak, 

hogy felvegyék a harcot a behatolókkal, észre sem vették, hogy otthonuk 

hátrahagyott folyosóin a fiatal fiú villámgyorsan végigszáguldott, letette a Cerebrot 

rejtı szoba elıtt két csapattársát. 

Vadóc és Copycat szédelegve néztek körül, hogy hol is vannak éppen, és a 

következı pillanatban már ott is volt mellettük a fiú, lefektetve a földre az eszméletlen 

Xaviert, akit az irodájában talált, ahol a gonosz Xavier mentális csapásával kiütötte ıt 

nemrég, mielıtt Jeant is ájulásba taszította. A Xavier-tudat nem akarta megölni ıket, 

mert a világban maradása az X-ek életétıl függött, mint azt SK elméjébıl még a 

sivatagban kiolvasta, de nem hagyhatott telepatát eszméletnél maga körül. 
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Vadóc nagyot sóhajtott, és Copycatre nézett. A kék bırő mutáns mosollyal 

felelt az aggodalmas pillantásra, végignézett Xavieren, lehajolt hozzá, és felnyitotta 

szemhéját.  

Ezután felvette Xavier alakját, és a retinaleolvasóhoz lépett. Nagy 

szerencséjükre Hulk-Xavier annyira elbizakodott volt, hogy nem tett intézkedéseket a 

Cerebro védelmére. Az ajtó kinyílt a B-csapat elıtt. Vadóc megérintette Xaviert. Nem 

elıször kellett telepatikus hatalmat átvennie élete során. 

 

Bobby Drake hatalmasat puffanva hullott a földre, miután Jégszamuráj egy 

akrobatikus rúgással egy oldalra csavart pörgésbıl mellkason rúgta fiatalabb 

alternatív énjét. 

Sokszoros-ember minden alteregója ájultan hevert Haspók körül, mire a 

többiek ártalmatlanná tették a maradék néhány X-újoncot.  

Logan szuszogva pillantott a bejárat felé, ahol fenyegetıen felsorakozott az X-

men, élükön a robosztus Hulkkal, aki az elméjüket irányította.  

- Nah most lesz baj… - morogta az orra alatt, és a következı pillanatban 

elszabadult a pokol.  

Logan elméjébe éles fájdalom hasított, ahogy a gonosz telepata mentális 

támadást mért egykori társára. Haspók is ugyanilyen fájdalomtól megroggyanva 

vicsorgott mellette. Lavinának egy pillanatra sikerült ellenállnia a rázúduló 

támadásnak, és már indított is egy földrengést az X-men felé.  

Ororo a magasba röppent. Árnyék régi vetélytársa, Varangy fölé teleportált, és 

rátámadt. Varangyot a gonosz Xavier figyelmen kívül hagyta, és nem próbálta meg 

ártalmatlanná tenni, mert elméjét lefoglalta az X-ek elméjének manipulálása, és a 

veszélyesebb ellenfelek elméjének támadása. Haspókot, SK-t és Jégszamurájt 

sikerült is olyan fájdalommal eltölteni, hogy azok, bár nem ájultak el, mégis 

harcképtelenné váltak. Lavinára viszont csak túl késın hatott Xavier támadása, 

Elektrára pedig egyáltalán nem volt hatással.  

Elektra elırelendült, és a földrengés hatásai elıl légies alakban kitérı Kitty elé 

lépett. A lány nem törıdött a védekezéssel, hiszen légies alakban sebezhetetlennek 

hitte magát. Eszébe sem jutott, hogy Elektra meglehetısen természetellenes 

tulajdonságokkal bír. Az ütés úgy érte Kittyt, mintha nem is lenne légies. Árnymacska 

hátrarepült pár lépésnyit és elájult. 
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- Kitty!!! – kiáltott fel Lavina, és minden erejét összeszedve földrengést 

küldött Elektra felé, aki viszont egy hatalmas ugrással Hulk nyakába huppant, és 

belemártotta tıreit az óriásba.  

Hulk vért köhögött fel imbolyogva, ahogy a lába alatt a földrengés 

széthasította a felsıbb rétegeket. Megragadta Elektrát, aki a két sait vaskos nyakába 

döfte az imént, és messzire hajította. A nı valahol a távolban a kerítésnek csapódott, 

és eszméletét vesztette. 

A földrengés hirtelen véget ért, ahogy Ciklon egy villámcsapással kiütötte 

Lavinát. Farkas morogva mászott elı a földdarabok közül, majd Küklopsz is feltérdelt 

mellette, célpontot keresve. Varangy elkámpicsorodva lépett elıre Árnyék öntudatlan 

teste mellıl. Körbenézett, és mivel látta, hogy mindenki ájult, vagy fájdalomtól üvöltve 

fetreng, úgy érezte, a legjobb az lenne, ha elmenekülne.  

De valami mégis maradásra bírta. Igazából nem akarta hátrahagyni a 

haverjait, és tudta, hogy ha a B-csoport idıben sikerrel jár, akkor a harc erıviszonyai 

megfordulhatnak. Tudta, hogy csak idıt kell nyernie. Mosolyogva elırelépett hát, és 

valahol agya mélyén azon imádkozott, hogy Higanyszál legyen legalább olyan gyors, 

mint amikor együtt pizzát loptak a Bayville suli mellett. 

Ahogy a gonosz Xavier látta, hogy csatlósainak java öntudatlan, rengeteg 

telepatikus energiát tudott hirtelen átcsoportosítani, és új szövetségeseket állított 

maga mellé. Jégszamuráj és Haspók Sötét Karomra rontottak, aki még midig 

iszonyatos fájdalmak között próbált védekezı pózt felvenni, de alig bírt hárítani egy-

két csapást. 

Varangy egy pillanatra Farkas szemeibe nézett, aztán megindult a harc. 

Logan elırelendült, karmaival Varangy felé csapott. A fiatal srác élete legnagyobb 

ugrásával repült el Logan felett, és a háta mögött ért földet. Logan megpördült, és 

karmaival lesújtott Tolanskyra, aki erre egy pillanatig sem figyelt, mert mikor átugrotta 

Farkast szembetalálta magát Hulkkal, aki irdatlan mérető öklét meglódította felé. 

Varangy kétségbeesetten vetette oldalra magát, balját felhasították Logan 

karmai, aki az azt követı pillanatban Hulk csapásától messzire repült, és átszakította 

a birtok kerítését, majd kidöntött egy kisebb fát. 

Varangy látása homályossá vált. A fájdalomtól könnyek szöktek a szemébe. 

Oldalra nézett, és látta, hogy Sötét Karom alulmarad Haspókkal és Jégszamurájjal 

szemben. Aztán felfelé pillantott, és látta, ahogy Ciklon energiákat győjt a kezébe, 

hogy lesújtson a fiatal, békaszerő mutánsra.  
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Ciklont egy vörös sugár hirtelen elsodorta, és a természetistennı 

eszméletlenül lezuhant az égbıl. Varangy Küklopszra nézett, és látta, hogy Pietro 

vigyorogva tartja hátulról Küklopsz fejét, és levette a fiú rubinkvarc szemüvegét.  

- Szép lövés, Scottie! – nevetett Pietro, majd villámgyorsan Hulk felé 

fordította Küklopsz fejét, és két ujjával felfeszítette szemhéjait.  

A hatás elementáris volt, a rázúduló energia hátratántorította a Hulkot.  

Vadóc a Cerebro segítségével megsokszorozta frissen szerzett telepatikus 

erejét, és mentálisan megtámadta a gonosz Xavier-tudatot. Viaskodásuk kimenetele 

egyértelmőnek tőnt, hiszen Xavier tapasztalata, és ereje még így is messze 

túlszárnyalta Vadóc kölcsönzött, labilis képességeit. 

Higanyszál egy villámgyors ütéssel ártalmatlanná tette Küklopszot, majd 

körbenézett a harctéren. Mindenfele ájult, sérült fiatalok hevertek. Már Varangy is 

elájult. Pietroval szemben Haspók, Jégszamuráj és füstölgı, bordáig foszlott 

mellkassal Szürke Hulk magasodtak fenyegetıen egy mindent eldöntı, végsı 

összecsapásra.  

- Meg akartok ijeszteni? Ha tudnátok, Wanda… - Pietro nem tudta befejezni 

mondanivalóját, ki kellett térnie a felé záporozó jégtüskék és Hulk egy hatalmas 

csapása elıl. Az ı sebességével ez nem jelentett neki gondot.  

Igazából már rég átvette volna fölötte az irányítást a Xavier-tudat, ha nem 

kellett volna Hulk, Haspók, Jégszamuráj és Vadóc irányításán felül még a másik 

világbeli Vadóc támadásaival is foglalkoznia. 

Elektra lassan nyitotta ki a szemét, és egybıl egy ismerıs arcot látott, de 

idegen egyenruhában. Megszólalni sem maradt ideje, mikor az X-men Vadóc 

mosolyogva megérintette az arcát. 

Elektra visszamosolygott rá, és elkapta a kezét. A fiatal lány elméjén olyan 

képek hasítottak át, hogy még az ıt kontrolláló sötét Xavier-tudat is megrendült egy 

vészesen hosszú pillanatra.  

Az X-men Vadóc ájultan a földre zuhant, és valahol egy mentális síkon a pár 

másodpercre tehetetlenné vált gonosz Xavier-tudat már nem bírta tovább kordában 
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tartani Jégszamuráj és Haspók elméjét. A tudatok ellene fordultak, és ugyanekkor 

Vadóc a Cerebroval megsemmisítı csapást mért rá. 

Higanyszál látta, hogy ellenfelei megtorpannak, és abban a pillanatban egy 

hangsebességnél is gyorsabb repülırugással ártalmatlanná tette Jégszamurájt.  

- Nyugi, öreg! Én vagyok! – szólt oda Haspók, mielıtt Pietro megpróbálta 

volna rávetni magát, és a dermedten álló Hulkhoz lépett. Haspók hatalmas ütése 

után Hulk egybıl hanyatt esett, és Haspók egy pillanatig sem tétovázva ugrálni 

kezdett az öntudatlan testen. 

Nem tudhatta, hogy Hulk a mentális csapás miatt már rég az agyhalál 

állapotában volt, és tudata elenyészett az ıt megszálló Xavierével együtt. Hulk nem 

mozdult. 

A hatalmas szürke test regeneráló funkciói felmondták a szolgálatot, ahogy a 

rendíthetetlen gyızni akarás elpárolgott a tudattal együtt. Egy orvos talán úgy 

mondaná, hogy a motorikus funkciók hiánya kihatással volt a sejtregenerációt 

elıidézı vegyi folyamatok mőködésére. Egy filozófus azt mondaná, hogy az üres 

báb, ami hajdan a titán volt, már csak egy realitások között eltévedt árnyéka volt 

önmagának. És Hulk szívverése megszőnt csendben, ahogy tudata is már jóval 

azelıtt. 

Farkas véres arccal billegett be a tönkrement kerítésen át, karmai elıugrottak. 

Nem értette a helyzetet, de annyit tudott, hogy a barátait megtámadták, és nem csak 

Hulk, hanem a testvériség is. Morogva indult Pietro és Haspók felé.  

- Logan! Ne! İk ezúttal segíteni jöttek! – kiáltott Loganre Jean az ajtóból. 

Logan megtorpant. A vörös hajú lány rámosolygott. – Minden rendben lesz, Rozsi… 

Elektra lassan odatántorgott a többiekhez, és Loganhez szólt: 

- Igaza van. Segíteni jöttünk.  

- Igazuk van! Rendben van Copycat, most már nem lesz baj – szólt X 

Professzor, feltőnve tolószékével. A Weapon-X-es Vadóc tolta maga elıtt a híres 

telepatát. Copycat Jean alakja helyett felvette eredeti alakját, és bocsánatkérıen 

Loganre mosolygott.  

- Minden rendben van, Logan. Ezek az idegenek és a Testvériség 

megmentettek minket, és talán egész világunkat is.  
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Édes a pihenés, tele a gyengélkedı 

(részletek Kitty naplójából) 
 
 
 
 
Kedves naplóm! (Tudom, rég nem írtam, de nem az én hibám) 

Nem is tudom, hogy hol kezdjem leírni az egészet. Mostanában sokminden 

történt.  

Elıször is itt van ez a sok id  Szóval úgy kezdıdött, hogy egy bazinagy szürke Hulk, 

akinek egy másik világbeli gonosz Xavier irányította az agyát, átvette az uralmat az 

iskola felett. Mármint nem az iskola felett, hanem az agyunk felett. Nem nagyon 

emlékszem, hogy miket csináltunk, amíg ı irányított minket, mert az egész olyan volt, 

mint egy álom. 

A csúcsszupi hepiend, mint a filmekben, ma jött. LANCE és a haverjai, meg pár 

idegen megmentettek minket. Nah, jó, még egy kicsit mindig sajog, ahogy kiütött 

Elektra, de legalább most már minden rendben van. A Professzor azt mondta, hogy 

LANCE és a többiek megmentettek minket és az egész világot. Most mindenki itt lóg 

a suliban, és a másik Logan - aki szerintem nem is hasonlít a miénkre - azt mondta, 

hogy maradni fognak még egy pár napot. Nem tudom meg tudok-e velük ismerkedni, 

mert szinte mindenki a gyengélkedın van. Az az aranyos lány, Copy, totál dögös 

ápolónı cuccban kábítja a fiúkat. Le is megyek, megnézem mi a helyzet. Ma még írok. 

Nah, itt vagyok! Már elmúlt éjfél. Eléggé pocsékul néz ki a banda. Le is írom kinek, 

mi a baja. Amúgy megismerkedtem végre a Weapon-X-szel is. 

Az X-men: 

Nekem semmi bajom. 

Vadóc kezd kilábalni a sokkból, de szerintem elég nyomi kedve lesz még egy darabig. 
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Jeannek és a Profnak fejfájása van, de ezen kívül nem látszik semmi baj. 

Kurtnak csak egy nagy púp van a kobakján, de folyamatosan nyafog. � 

Logan bá azt mondja, hogy nincs már semmi baja, de alig tud járni még mindig. 

Mondjuk akkora ütést bekapott állítólag, hogy lerombolta a kerítést is. De hát ı már 

csak ilyen makacs fickó. 

Ororonak eltört a karja és tele van zúzódásokkal. 

Scottnak meg agyrázkódása van.  

Szóval semmi olyan, amibıl ne lábalnánk ki, de siralmas, ahogy kinéz a társaság. 

A srácok viszonylag jól vannak. Higanyszál és Haspók megszállták a konyhát, és 

egész jó fejek. Kicsit önteltek lettek, de nagyon aranyosak, hogy megmentettek minket. 

LANCE, szegénykém, még mindig az ágyat nyomja, de Copy azt mondta, hogy holnap 

már kiengedi a gyengélkedırıl. Az a szemérmetlen nıci mindenkivel flörtöl az egész 

suliban. 

Amúgy, aki a srácok közül legrosszabbul járt, az Varangy. Szegénykém még pár hétig 

feküdni fog azzal a sebbel. Logan bácsi nem nagyon akarja elmondani mi történt. 

Pietro úgy mesélte, hogy  Tolanskij  Tolansky (nemtom hogy írják) egyedül szállt 

szembe Hulkkal, Küklopsszal, Farkassal, Haspókkal és Jégszamival. Nem hiszem el. 

Az a kis béna bugris. Mindenesetre megköszöntem neki, hogy segített nekünk. 

Teljesen boldog volt. Azt hiszem, ezek után már nem lesznek balhéink a suliban. 

Valahogy elkezdtek összehaverkodni az emberek. Amúgy a fiatalabbak közül 

mindenki pocsékul néz ki. Tabitha, Amara, Bobby és mindenki. Teli vannak sebekkel 

és zúzódásokkal. Nem irigylem ıket. Valaki kopog… 

Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúú!!!!! Jó reggelt! Tök jó kedvem van! Mindjárt lemegyek a 

gyengélkedıbe Lancehez, de elıbb leírom, mi volt éjjel. Szóval CopyCat, Pietro, Bobby 

(mármint nem a mi Bobbynk) és én elmentünk bulizni egy nagyot. Szóval Copycica 

elmesélte, hogy ık ilyen realitásokat javítanak meg, és ez tök izgi! Legszívesebben 
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velük mennék, de valami Idıbróker válogatja a csapatot. Szóval lementünk négyen 

egy klassz kis mulatóba, és egy csomót táncoltunk. Pietronak egész jó humora van. 

Nem is gondoltam, hogy ilyen jó fej is tud lenni néha. Jégszami meg angyali. Azt 

mondta, hogy valami ninjabanda bérgyilkost nevelt belıle, de az ı Xavierje segített 

neki visszatalálni a napos oldalra. Hát talán az a Prof túllıtt a célon. Ez a Bobby 

majdnem olyan lüke, mint a miénk. ☺ Meg kell, jegyezzem, hogy egészen helyes is. 

Persze nem nagyon figyelt rám Copy mellett. Copy olyan bombázóvá változtatta át 

magát, hogy huhh! Nagyon csini volt. Lehet majd kérek tıle pár divattrükköt ma. 

Amúgy rendes csaj. A többiekrıl nem sokat beszéltünk. Az új fickónak még a nevét 

sem tudom. Merthogy, amikor Hulki meghalt, azután nem sokkal jött egy új Weapon-

X tag. Nem is nagyon beszélget senkivel. Még komorabb talán, mint a két Logan 

együtt. ☺ Nah, megyek reggelizni, és ránézek LANCEre. 

Nah, ma végre beszéltem egy picit SK-val. Sötét Karom a Weapon-X vezetıje. 

Olyasmi, mint Farkas, csak nincs hısjelmeze most, és sokkal eszelısebbnek tőnik. 

Vagyis tőnt. Ma jó kedve volt. Szerintem történt közte és az ı Vadócuk között 

valami az éjjel. De nem értem, hogyan. Majd megkérdezem Vadócot. Erre a hétre 

felmentést kaptunk a suliból, szóval megyek, megmutatom a várost Copynak meg az 

idegen Vadócnak. Jean is velünk tart. Remélem, veszünk pár új göncöt.  

 

Nah itt vagyok. Van egy csúcsszuperfantasztikus új kalapom. Gyönyörőszép. Vettem 

még pár blézert is, meg egy-két rúzst, amiket Copy ajánlott. Kibeszéltük a pasikat, és 

a WX-es csajok megígérték, hogy segítenek nekünk kicsit fiúk terén. Hamarosan átjön 

Copy, és összedob nekem valami sminket... te jó ég! MA Lance és én elmegyünk 

valahová… Nah, megjött. 

 

Minden jól alakult eddig, bár kellett egy kis segítség. Copy felvette az alakomat 

(Kicsit felextrázva persze) és lebeszélt nekem egy randit mára Lance-szel. A többiek 
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nem nagyon mennek ma sehová, mert a legtöbben fáradtak. Most öltözöm. Remélem, 

nem találkozunk a randin senkivel, és nem lesz valami rossz balhé már megint. Igazán 

békén hagyhatnának minket néha. Jah, amit nem írtam: Ma Pietroéknak felajánlotta 

a Prof, hogy csatlakozzanak az X-ekhez. Azt mondták a srácok, hogy gondolkoznak 

rajta. Én örülnék neki, ha velünk lógnának. Még Árnyék és Todd is elég jól 

összehaverkodtak… vagyis már nem szekálják egymást, csak tréfából. Rájöttem félig-

meddig, miért volt olyan vidám SK. Vadóc aszondta együtt álmodtak az éjjel. Ez 

nemtom, mit jelent, de örülök, hogy boldogok. Nade tényleg öltöznöm kell, meg 

szırtelenítek.  

Át tudok menni a falakon, de az ilyesmi kifog rajtam. Nagyon izgulok. 

 

 

Hát ez az este!!!!! Víííííííííííííííí!!!!!!! 

Megcsókolt! Megcsókolt! Megcsókolt! Megcsókolt! Megcsókolt! Megcsókolt! 

Megcsókolt! Megcsókolt! Megcsókolt! Megcsókolt! Megcsókolt! Megcsókolt! 

Megcsókolt! Megcsókolt! Megcsókolt! Megcsókolt! Megcsókolt! Megcsókolt! 

Megcsókolt! Megcsókolt! Megcsókolt! Megcsókolt! 

Vííí! ☺ Amúgy nem volt minden zökkenımentes, ugyanis totál hülyét 

csináltam magamból párszor. Persze leborítottam LANCE-t egy koktéllal, meg csak 

hebegtem, habogtam, de végül csak megcsókolt… vagyis majdnem megcsókolt, de az 

asztalunkra ráesett SK, és széttört alatta. Farkas meg SK jól bepiáltak, és verekedtek 

egy nagyot, de aztán csak röhögtek az egészen, és szivaroztak együtt. Kifizettek 

nekünk még egy kört, és valami kıkorszaki dalokat énekelve részegen 

hazatántorogtak a birtokra. Szóval Lance összeszedte magát, és megostromolt még 

egyszer. Én persze becsuktam a szememet és hagytam, hogy megcsókoljon. Csodás 

volt! El akarom mesélni valakinek. Lehet, átmegyek Jeanhez. 
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Nah, jó, nem megyek át Jeanhez, mert Jean még nincs itthon. Viszont ez a 

Vérsólyom pasi itt sündörög a folyosókon. Totál félelmetes a tekintete. Leugrok 

valami üdcsiért a konyhába. 

Haspók is lent volt. Dumcsiztunk egy kicsit, de most már alszok, mert tényleg 

fáradt vagyok. 

Nah, ma van a napja. � Ma lépnek le WX-ék. Hiányozni fognak. Okés, hogy 

jól belekavartak a dolgokba, de valahogy ez után az egész vihar után, most olyan 

jónak tőnik minden. Leginkább Copy fog hiányozni… bár a többieket is 

megkedveltem. Kivéve ezt a Vérsólymot. De hát, ha a többiek ilyen jó fejek, akkor 

valahol mélyen ı is rendes pasi lehet, nem? Ezt már nem tudom meg. Remélem, még 

fogom ıket látni. 

 

Hát elmentek. Copy azt mondta, hogy még lehet, találkozunk, és hogy addig is 

legyek óvatos, nehogy kiscicáim legyenek idı elıtt. Lüke csajszi. De nagyon édes. A 

csajok teljesen össze voltak törve, hogy Jégszami itt hagy minket, egész kis 

rajongóköre lett a fiatalok között. A többiek nem nagyon búcsúzkodtak, mármint 

csak így formálisan. Lance fogta a kezemet végig. Valahogy úgy éreztem, hogy alig 

tudom visszatartani a sírást, pedig csak pár napot lógtam velük együtt. Remélem 

egyszer én is lehetek majd ilyen realitás toldozó, és ilyen hısökkel nyomulhatok 

együtt. Node addig is itt van az X-menkedés és Lance és a suli… ejh… semmi sem 

lesz ugyanolyan. Vajon tényleg annyira megváltoztatták a világot, hogy az 

megmenekült? Vajon ezen múlott egy jövı? És vajon milyen vagyok más 

realitásokban? Affrancba… elfelejtettem megkérdezni a többieket, hogy ismertek-e 

másik világokban, és milyen voltam… Na, hátha lesz még rá esély! Nah, megyek, mert 

hamarosan ebéd. Aztán meg sétálgatunk Lance-el. 
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A viadal (1/3) 

 
 
 

 
 
Prológus 

Vérsólyom csendesen bámulta a vizet. A lelke legmélyéig szomorú volt. İ, a 

sivatag embere, a védelmezı elképzelhetetlen távolságban otthonától egy hajón 

rostokol, várva egy olyan megmérettetést, amit a szíve nem kíván, csak a 

kötelessége parancsol.  

A társaival többé-kevésbé már megbékélt. Nem kérdezgette ıket, és ık sem 

kérdezgették ıt. Néha pár elkerülhetetlen szót váltottak, de annál többet nem. A 

többiek is tudták, hogy Vérsólyom nagyon nehezen viseli a számkivetettséget. Egy 

realitással ezelıtt, a Sinister légiók ellen folytatott harcban Logan megmentette az 

életét, és ezért roppant hálás volt neki, de egy pillanatra se titkolta a többiek elıl, 

hogy győlöl távol lenni az otthonától, és ezen a Weapon-X sehogy sem tud 

változtatni. 

Ezen a Párhuzamos 33 nevő világon Vérsólyomnak eddig vörös, gargoyle-

szerő alakjában kellett lennie, hogy a Weapon-X csapat annyira ne legyen kirívó a 

hajó utasai közül. Lemuel elhatározta, hogy ezen a második küldetésén már nem 

marad majd adósa egyik társának sem.  

A küldetés két nappal ezelıtt kezdıdött, és a csoport már a legelején SK 

utasítására két részre oszlott. Az alfa csoport, Elektra és Copycat valamiféle 

szabotázst voltak hivatottak elıkészíteni, a többiek feladata pedig az volt, hogy részt 

vegyenek a viadalon, amely eldönti a realitás sorsát.  

A viadalon három realitás harcosai képviseltették magukat. Mint kiderült, a 

viaskodó három realitásban már régen szuperbőnözık uralták a földet, mert már 

nagyon rég kiirtották a hısöket. Ez a három realitás persze nem volt megelégedve 

egyetlen bolygó uralásával, de nem az őrbe kezdtek terjeszkedni, hanem egyfajta 

dimenzióváltó technológiával elkezdtek párhuzamos Földeket leigázni.  
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Viszont erre a bolygóra egyszerre érkeztek. A hısöket egy hónap alatt 

eliminálták, és az elégedetlenkedı, ellenkezı szuperbőnözıket is, akik nem hódoltak 

be a hódító világok valamelyikének.  

A három interdimenzionális hatalom hamar rájött, hogy felesleges háborút 

indítaniuk egymás között az uralomért. Ehelyett úgy döntöttek, hogy egy viadallal 

döntenek a világ sorsa felıl. Ennek a viadalnak a gyıztese lesz a Párhuzamos 33 

helytartója, és a vesztes két világ semmilyen jogot nem formálhat tovább a realitásra.  

A béta-csoport feladata az volt, hogy részt vegyenek ezen a viadalon, és 

továbbjussanak, ameddig csak tudnak. Az irataikat pár eliminált Arkhamszökevénytıl 

szerezték be, így a Szindikátus világa harcosainak adhatták ki magukat. Az álca 

teljesen megfelelı volt, hiszen Ra's al Ghul, Luthor és a szindikátus többi vezetıje 

csak a döntı viadalra értek a szigetre, addig pedig a WX-nek még három napja volt. 

Mr. Rictus és Elsı Ádám már a szigeten voltak egy másik realitásból, az öt 

nagycsalád vezetıi közül. A harmadik világ vezetıségébıl, a Szövetségbıl még csak 

Fátum doktor és Magneto érkezett meg, de mindhárom realitás teljes vezetıségének 

készen állt a VIP páholya már az aréna fölött, amibe harcosok tucatjai érkeztek a 

hajókon.  

Szerencsére a hajó kifutása elıtt Logannek volt ideje felkeresni halott 

alteregója otthonát és magához tudta venni eredeti öltözékét. Továbbá mindenki 

kapott tıle egy nyakláncot, amelyeknek az volt a hatása, hogy pszichonaták, 

telepaták, és hasonló lények elıl teljesen blokkolva volt az elméjük. Ez nagyban 

megnövelte a küldetés sikerének esélyét.  

Vérsólyom nagyot sóhajtott, és a fedélzet felé fordult, a korlátnak támasztva 

hátát. A feladat tisztán lebegett a szeme elıtt. A megfelelı pillanatban végezniük kell 

a három realitás összes vezetıjével, hogy az azt követı hatalmi harcok, 

ellenségeskedések és káosz megállítsa a pánrealisztikus egyeduralomra való 

törekvését mindegyik szervezetnek.  

A Weapon-X mindegyik tagja tudta, hogy az egyik legnehezebb és leginkább 

felelısségteljes küldetésük elıtt álltak. Vérsólyom is tudta, hogy minden erejére 

szüksége lesz, ha életben akar maradni az elkövetkezı napokban. 

Valahol nem messze tıle, a korlát mellett egy robosztus alak ácsorgott, a hajó 

fedélzetén lézengıket bámulva. Ahogy Vérsólyom végignézett rajta, valahogy 

ismerısnek tőnt neki az alak, de nem tudta, honnan. A hatalmas izomkolosszus 

kopasz fejét oldalra billentette, ahogy figyelte a környezetében lévıket. Sárga, 
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testhezálló ruhát, és vörös köpenyt viselt. A fedélzeten lévı többi harcos néha egy-

egy félelemmel teli pillantást vetett felé. 

Ezután kinyílt az egyik ajtó, és egy rövid hajú, sárga napszemüveget viselı 

barna bırruhás nı lépett elı, majd mosolyogva az izomkolosszus felé kiáltott: 

- Hé, Tökfilkó! Tökfilkó! Maradj még egy kicsit lébecolni, és nehogy legyere 

velem a fınökhöz! 

A robosztus alak követte a lányt a hajó gyomrában lévı kabinok egyikébe. 

Vérsólyom csendes közönnyel figyelte a közjátékot, majd visszafordult a tenger felé. 

Emberfeletti érzékszerveivel talán ı volt a legelsı, aki észrevette, hogy hamarosan 

megérkeznek a szigetre. 

 

 
 
 

 

A viadal (2/3) 

 
 

 

 

 

A stadionszerő építményben az emberek üvöltözve bíztatták azt, akire éppen 

fogadtak. A megjelentek egytıl egyig a szervezett bőnözéshez tartozó tehetısebb 

gengszterek, maffiózók, jakuzák voltak, minden országából a Párhuzamos 33-nak. A 

három díszpáholyból a Szövetség, a Szindikátus és az Öt Nagy Család képviselıinek 

eddig megjelent tagjai szemlélték a harcokat. 

Mivel a Szindikátusból alig érkezett meg pár vezetı, ezért nem tőnt még fel 

senkinek, hogy a Weapon-X tagjai voltaképpen egyik világban sem ismertek. De a 

Szindikátus, még ha észlelte volna is a hibát, elégedett lehetett vendégharcosai 

teljesítményével. 

A selejtezık az elsı két nap alatt lezajlottak. Ezek a küzdelmek még elég 

csekély közönséget vonzottak, de így is meglehetısen sokan izgulhatták végig a 

küzdelmet, mivel a világ minden országának minden tévécsatornáján a viadalt 

közvetítették.  
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A Weapon-X béta-csoportja nagyon szerencsésen gyenge ellenfelekkel akadt 

össze. Egyedül Jégszamuráj nem jutott túl a selejtezıkön, ugyanis balszerencséjére 

Hyperionnal találta szemben magát, aki hılátásának egyetlen pillantásával eldöntötte 

a csatát. Jégszamuráj néhány bordatöréssel, és pár égési sérüléssel megúszta 

ugyan a csapást, hála egy az utolsó pillanatban létrehozott jégburoknak, de 

eszméletét elvesztette, így a szabályok értelmében veszített, mivel harcképtelenné 

vált. Szerencséjére a félelmetes erıvel bíró Hyperion nem tartotta annyira fontos 

résztvevınek, hogy végezzen vele. 

Jégszamuráj tehát a selejtezık végén már a nézıtérrıl figyelhette társait, és 

remélhette, hogy az alfa-csapat nagyobb sikerrel jár, mint az az elit kommandós 

osztag, akiket elfogtak a szervezık, és nyilvánosan kivégezték ıket a második 

napon.  

A Szindikátus, a Szövetség és az Öt Nagy Család egyetértett abban, hogy 

megtorlásként lerombolnak egy nagyvárost, így elküldték a Tökfilkó nevő illetıt 

Párizs megsemmisítése végett a selejtezık befejezése után, aki tizenöt perc 

elteltével vissza is tért küldetését befejezve. 

A selejtezık utáni este a harcosok mind visszatértek szálláshelyeikre, melyek 

a sziget partjain lévı Luxushotelekben voltak. Persze a különbözı világok képviselıi 

elszeparálva voltak elszállásolva, és a biztonságot fokozta az is, hogy a szabályok 

szerint aki a harctéren kívül támad valakire, arra azonnali kivégzés vár, melyhez a 

másik két világ harcosainak egyesített ereje mindenképpen elegendı. 

Természetesen minden harcoson különféle technológiájú, telepatáktól védı sisakok, 

nyakláncok, karkötık voltak, így szinte esélytelen volt, hogy bárki saját akaratán kívül 

harcba keveredjen. 

A selejtezık befejezte után a Weapon-X tagjai fáradtan tértek vissza a 

szállodába. Valahogy senkinek sem volt kedve, ereje beszélgetni, így lepihentek, 

hogy minél frissebbek legyenek a másnap megkezdıdı komolyabb küzdelmekben. 

Másnap reggel megjelent a tizenhat legjobb harcos, akik versenyben 

maradtak a selejtezık után. Egytıl egyig félelmetes, és veszélyes harcosok voltak, 

olyannyira, hogy Vadóc, Sötét Karom és Vérsólyom gyengének tőntek mellettük. 

A Szindikátus harcosai közül a legjobb tizenhatba a Weapon-X tagokon kívül 

egy Metallo nevő robot, egy Slade Wilson nevő harcos és a szépséges Ezüsthattyú 

kerültek be. A többiek Jégszamuráj sorsára jutottak, vagy sokkal rosszabbra. 



 75 

Az Öt Nagy Családot Szarpofa, Tökfilkó és a Róka képviselte. A többi 

harcosuk iszonyú balszerencsével esélytelen csatákba lett sorsolva a selejtezıkben. 

A legtöbb harcosa a Szövetségnek került be. Hulk, T-Bird, Hyperion, Cable, 

Carnage, Démanó és Deadpool. Ezen utolsónak valószínőleg szerencséje volt, a 

többiek viszont akkora félelmetes erıvel bírtak, hogy úgy tőnt, a harcok már eleve el 

vannak döntve. 

A harctér egy kör alakú adamantium pódium volt a stadion közepén. Ezen 

jelent meg egy öltönyös ember mikrofonnal a kezében, aki Logant teljesen Frank 

Sinatrára emlékeztette. 

- Hölgyeim és uraim! A mai napon megkezdıdik a küzdelem a világ 

helytartói tisztségéért! Innentıl kezdve már csak a végeredményben számít, hogy a 

harcos melyik világból származik. Aki gyız, a világ egyeduralkodójává válik, és akit 

képvisel, annak a provinciájává válik a Föld! A harcosok összesorsolása innentıl 

független attól, hogy melyik világot képviselik! Gyızzön a jobbik! 

Deadpool Deathstroke elé lépett, és tetıtıl talpig végigmérte meglehetısen 

feltőnıen és közelrıl. 

- Hé, faszikám! Nem gondolod, hogy neked jogdíjat kéne fizetned? Már 

majdnem olyan szép vagy, mint én! – Deathstroke megdöbbenve bámult Wade-re, 

aki folytatta - Szemtelen vagy, tudod, kis rulettfejő?! 

- Mirıl a… - próbált megszólalni a félszemő Deathstroke, de Wade 

lábujjhegyre állt, és úgy kezdett üvölteni, hogy a maszkján át nyálcseppecskék 

repültek a másik férfi maszkjára. 

- Ha leveszem a maszkod meg a gatyóm, kiderül, hogy abból lettél, amikor 

gyerekkoromban ráültem a fénymásológépre felbosszantani az igi bácsit!? Gonosz 

fénymásolat! Hát Pókember vagyok én, hogy mindenütt klónokba fussak? Nah, várd 

csak meg, hogy összesorsoljanak, megmutatom az árnyalatnyi kis öngyógyító 

faktorocskányi különbséget! 

Wade elhallgatott, mert látta, hogy lassan bemondják az elsı párost. Slade 

azért még odaszólt halkan: 

- Slade Wilson vagyok, és én is regenerálódom. 

- Ba’kki! Ha ezzel végzünk egy bolygónyi ügyvédet uszítok rád… - motyogta 

Wade Wilson, és a kis közjáték után ismét a Sinatra-küllemő emberre figyelt. 

- Kisorsolásra került az elsı páros! Vérsólyom és Carnage! 
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Vérsólyom magasra röppent, ellenfele utána. A küzdıtér felett jó ötven 

méterrel viaskodott a két vörös, démonszerő lény. A Weapon-X legújabb tagjának 

ellenfele a szövetség egyik harcosa, Carnage volt. Carnage, bár különleges, élı 

ruhája segítségével Vérsólyoméhoz hasonló szárnyakat növesztett magának, 

mégsem volt olyan tapasztalt a repülésben, mint amaz. 

Pár másodpercig voltak csupán a levegıben, de Carnage máris több mély 

sebbıl vérzett. Úgy döntött, fordít a helyzeten és ujjait hosszú indákká nyújtva 

elkapta, magához húzta ellenfelét. Lefogva Vérsólyom szárnyait, próbálta lecsapni a 

harctérhez azt. A vörös gargoyle viszont pengeéles karmaival elmetszette a fogva 

tartó indák egy részét és a többi végét megragadva egy erıs mozdulattal magához 

rántotta Carnege-ot. 

A két vörös test összegabalyodva bucskázott alá, majd valami olyasmi hangot 

hallatva, mint amikor egy láda paradicsom földet ér, becsapódtak a hideg 

fémfelületbe. A csontok reccsenése, a hús szakadásának hangja nem volt idegen a 

jelenlévık számára. 

Bloodhawk lassan feltápászkodott a kicsavarodott pózban heverı Carnage-ról. 

Igaz, bal szárnya eltörött, és jobb alkarján is egy nyílt törés éktelenkedett, de 

megnyerte a harcot. Fájdalomtól eltorzult arccal bicegett le a harctérrıl. 

 

A Démanó éles hangon vihogva repült körbe-körbe Sötét Karom körül. 

Tökbombáinak robbanásai elıl Logan alig tudott kitérni. Afféle macska-egér játéknak 

tőnt a küzdelem. Logan tudta, hogy nem sokáig lesz képes elkerülni a robbanásokat, 

ezért stratégiát váltva hirtelen szembefordult a dobálózó Démanóval és rárontott. 

Szerencsésen elkerült két tökbombát, majd egy elıreszaltóból indított rúgással 

sikerült a démoni lényt lelökni kénköves repdeszkájáról. 

A Démanó abban a pillanatban már talpon is volt, és megragadta Logan 

kiengedett karmokkal felé lódított kezét. Szorítása erıs volt, átlagos csontokat 

szilánkosra tört volna. 

Logan hallotta a vihogást, miközben testét a kezénél fogva a Démanó földhöz 

csapkodta. Érezte, hogy tudata elhomályosul, ahogy újra és újra szerveket szaggató 

becsapódásokat él át. 

Démanó eleresztette Logant, és kezeit magasra emelve, nevetve sétált egy 

kört körülötte. Aztán egy hatalmasat rúgott a fekvı férfiba. És még egyet. És újra… 
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A berserker dühtıl elborult elmével, üvöltve emelkedett fel Logan a tizedik 

rúgás körül, és egy csapással levágta a Démanó felé lendülı lábát. Majd karmait 

ellenfele mellkasába mélyesztette, és a feje felé emelte a visító, hörgı, majd 

bugyborékoló Démanót. 

Logan ruháján, maszkos arcán végigömlött a manó furcsa vére. Aztán ledobta 

maga elé a lényt, mikor az már nem rángatózott tovább. 

 

Cable, Sziniszter mostohafia, a kiváló gyilkos csak pár másodpercig harcolt 

Szarpofával. Szarpofa, a monstrum a világ hatszázhatvanhat leggonoszabb 

emberének fekáliájából álló lény volt. 

Nate úgy döntött, hogy semmi kedve bemocskolnia a kezét a fickóval, így 

mielıtt az támadhatott volna, telekinetikus erejét használva, egy láthatatlan 

energiagömbbe zárva kilıtte az őrbe ellenfelét. Azt már senki nem láthatta, hogy 

mikor az energiagömb megszőnt, szegény Szarpofa olyan keményre fagyott, amilyen 

még talán fekália sohasem volt ezen a földön. A gusztustalan eredető anyag lassan 

reppent tovább az őrben, távolodva a Párhuzamos 33 Föld bolygótól. 

Tökfilkó unott arccal várta, hogy Vadóc támadjon. Vadóc levette kesztyőjét, és 

szélsebesen az ellenfele felé röppent. Szegény lánynak megijedni sem volt ideje. 

Tökfilkó egyetlen, hangsebesség feletti ütéssel találta el Vadócot. 

Vadóc félelmetesen gyorsan, szabad szemmel alig láthatóan zúdult a 

nézıtérbe, és átszakítva az épület szerkezetét, a vasbeton falakat, kizuhant a 

stadion külsı falán át. Nyomában törmelékszilánkok robbantak a szerencsétlen 

nézık testébe. 

A lány a hideg földre zuhant. Köhintett egyet, vére kicsordult szája szélén. 

Szemébıl egy könnycsepp gördült ki. 

- Nyugalom kislány… Egy perc és kórházban leszünk – szólt Jégszamuráj, aki 

egy pillanat alatt ott termett egy jégcsúszdán, és az ölébe vette Vadócot. A lány piros 

vére végigfolyt jégpáncélján. 

- Kitartás, kislány! – suttogta Bobby, és villámgyorsan a harc sérültjeinek 

fenntartott kórházkomplexumba száguldott. Nem nagyon hitt benne, hogy a lány 

túlélheti ezt a csapást. 
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Deathstroke vicsorogva ürítette a géppisztoly tárját Hyperionra, aki nevetve 

állt, ahogy a lövedékek lepattantak testérıl. Slade fel se fogta, hogy Hyperion 

megmozdult, mikor az már meg is ragadta ıt. Egy szempillantás alatt kitépte ellenfele 

karjait, aki a földre zuhant. 

Hyperion diadalittas mosollyal állt nyöszörgı legyızöttje felett. Aztán a hátára 

lépett, és lábát lenyomta egészen az adamantiumig. 

- Azt a jó büdös… - Deadpool dadogott a látványtól. - Mi a frászt keresek én 

itt?! Mondja már meg valaki! Ide a Buldi kell vagy Galactus vagy az N’sync zenéje. 

Ezeket más nem ütheti ki! – John Proudstar felé fordult. - Én meg itt állok ennyi 

behemót között, és várom, hogy valamelyikük kicsináljon! Ez így totál baroms… 

- Fogd be! – szólt röviden V-Madár.  

- És még gorombák is vagytok, nem csak megöltök! Hát ilyen szar buliban 

sem voltam Diana temetése óta! Ott is csak én táncoltam! 

- Mondom, fogd be! Lassan rosszabb vagy, mint Morf! 

Deadpool hirtelen elhallgatott, de nem Proudstar megjegyzése miatt, hanem 

mert az ı neve hangzott el. 

- Deadpool és a Róka! - harsogott a bemondó. Wade egybıl odalépett a szexi 

lányhoz, és a lány csípıjébe karolt. 

- Elkísérhetem a vesztıhelyre, hölgyem? 

- Vedd le rólam a kezed, te pöcs! 

- Milyen helyes kis fülek! Tudod ıket külön-külön mozgatni? – közben a páros 

fellépett a harctérre. 

- Pofa be, Deadpool! Kihúzom a pöcsöd a szádon át, ha nem hagyod abba a 

szövegelést! 

- Tudod, hogy helyes kis kölyköket bagzhatnátok össze Inuyashával? 

A pisztoly eldördült, Deadpool vállába fúródott a golyó, az felszisszent: 

- Ilyen mély nyomot még nem hagyott bennem nı… 

Róka félmosollyal az arcán egy pillanat alatt úgy szájba rúgta Deadpoolt, hogy 

a férfi a földre zuhant. 

- Na, jó… azt hiszem, eddig voltam gentleman! – szólt Deadpool, és 

elıkapta két pisztolyát, de Róka abban a pillanatban ki is rúgta mindkettıt a férfi 

kezébıl, majd Wade torkára lépett. 
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- Úgy hallottam, van egy híres gyógyítófaktorod, Deadpool! Kíváncsi vagyok 

mire képes! A nı távolabb lépett Wadetıl, és ellıtte annak az egyik térdét. 

- Te rohadt, szadista ku… 

- Csúnyán beszélsz! – A pisztoly megint elsült, és a golyó Deadpool 

gyomrába fúródott. 

- Várj! 

- Mire várjak te szerencsétlen! 

- Adnék egy tanácsot a pasikról… 

- Pfff… 

- Sose hidd, hogy udvariasságból karolnak beléd! – Deadpool megnyomta a 

csuklóján lévı gombot, és a detonáció meg is történt. A kis adag nagy hatásfokú 

robbanószer, amit közvetlen a harc elıtt helyezett el Róka ruháján látványosan 

kettétépte a nıt derékban. 

- Ha nem figyelnének ennyien, azért az alsó feledet eltenném szuvenírnek, 

bébi! – nyögdécselte Deadpool, miközben lemászott a harctérrıl. 

V-madárnak lassan tényleg elege volt belıle, hogy sehogy sem éri el 

Ezüsthattyút, aki szónikus csapásokkal bombázta a levegıbıl. Viharmadár, az 

Apokalipszis Háború lovasa dühödten felkapott két kétségbeesetten üvöltözı fickót a 

nézıtérrıl, és mindkettıt Ezüsthattyúhoz vágta. 

A kibernetizált nı egy szónikus csapással térítette el az egyik testet, a másik 

elıl félreröppent, de túl késın lett figyelmes rá, hogy amíg ı a testekre figyelt V-

madár egy félelmetes erejő ugrással elérte. 

Proudstar a szárnyánál ragadta meg az angyalszerő nıt, és súlyával a mélybe 

húzta. Ezután csak egyszer csapta a földhöz, és Ezüsthattyú eszméletét vesztette. 

Az óriási harcos a vállára emelte a legyızöttet, és levitte a harc színterérıl. 

Metallo és Hulk csatája hosszú percekig tartott. A szigeten a dördülések 

mindenhova elhallatszottak. Metallo hihetetlen ereje viszont nem sokáig állhatott 

ellen az egyre idegesebb Hulknak. 

Végül a zöld szörnyeteg már annyira erıs volt az idegességtıl, hogy szó 

szerint széttépte Metallot. 
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Ezután a harc után véget ért az elsı forduló, és miközben szorgos munkások 

helyrehozták a károkat, a táblákra kiírták a forduló eredményeit, és hogy kik lesznek 

a következı párosok. 

 

 

 

Deadpool felnézett a táblára, miközben egy kampóval próbálta gyomrából 

kipiszkálni a golyót. 

- Na, jó… nekem van egy olyan érzésem, hogy inkább most hazamegyek. 

Örültem, hogy részt vehettem a játékban, adiós! Adieou! Ne felejtsetek el evés elıtt 

kezet mosni, és ilyesmik… már ha bárki túléli ezt a rohadt szigetet… – És már 

tápászkodott is fel, hogy valahogy, valahonnan majd lophasson egy csónakot. 

- Hová-hová? – kérdezte dallamos hangon Hyperion Deadpool elé 

tornyosulva. – Innen élve nem jutsz ki, barátocskám! 



 81 

- Bocsáss meg Hypcsi béjbi, de nekem semmi kedvem a pofonjaidat 

ebédelni ma. Sürgısen vár rám egy alsónemőcsere és egy lemezszerzıdés otthon. 

Fel kell énekelnem a „H bető a melledre, lókuki a s*ggedbe” címő nótát! Akarod 

hallani? Egy kis pöcsrıl szól! 

- Te kis féreg!! - Hyperion megragadta a ruhájánál fogva Deadpoolt, és 

maga elé emelte. Deadpool már tudta is, hogy a legjobb taktikát választotta, és még 

rosszabb helyzetbe sodorva magát dalra fakadt: 

- Akkora paraszt vagy, hogy az inkubátorod is szántotta ja kuroricafıdet! 

Még suttyóbb lettél, mostohaanyuci nem ezt várta tıled… 

Hyperion iszonyú haragra gerjedt, és megragadta Deadpool bal karját, amit 

egy laza mozdulattal kicsavart, olyannyira, hogy Wade lelógó karját alig tartotta 

valami a vállához. Deadpool hatalmasat üvöltött fájdalmában. Hyperion már 

lendítette is a kezét, hogy végleg elhallgattassa. 

Tökfilkó viszont ugyanilyen gyors volt, és ahogy az utasításai szóltak, 

megpróbált végezni azzal, aki a harcokon kívül próbált meg végezni egy harcossal. 

Deadpool – még életben - a földre zuhant, Tökfilkó és Hyperion verekedésbe 

kezdtek. 

Hyperion épp felröppent volna, amikor Viharmadár elkapta a lábát, és minden 

erejét beleadva a pár méterrel odébb lévı adamantium hadszíntérre vágta Deadpool 

leendı ellenfelét. 

Tökfilkó egy pillanatot se várt, páros lábbal zúdult Hyperionra, és minden 

tiprásánál a föld úgy megremegett, hogy toronymagas hullámokat gerjesztett 

távolabb az óceánon, melyek elfelé tartottak a szigettıl. 

Végül Tökfilkó hılátását használva végzett Hyperionnal. 

Ahogy az iszonyú hıtıl Hyperion sejtjei mind elpárologtak, a helyén testének 

nyoma vált láthatóvá belemélyedve a vastag adamantiumba. A többi harcos 

döbbenten bámulta Tökfilkót, aki bamba arckifejezéssel sétált vissza közéjük, várva, 

hogy mikor szólítják a csatatérre. 

Deadpool a karját fogta, és remélte, hogy az öngyógyító képessége 

megbirkózik a sérüléssel. 

A bemondó a harctérre lépett. 

- Elnézésüket kérjük a közjátékért! Mindenki a szabályok értelmében járt el, 

köszönettel tartozunk a harcosoknak a gyors problémamegoldásért! És nem utolsó 
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sorban a csúcstechnikás stadiont dicséri, hogy még mindig nem omlott össze. És 

most! Kezdıdjön a harc Vérsólyom és Sötét Karom között! 

 

Vérsólyom és Sötét Karom egy darabig csak méregették egymást. Vérsólyom 

törött szárnya miatt hátrányban volt, nem lett volna képes felemelkedni a földrıl. 

Logan döntött a taktikát illetıleg. 

Maszkján megnyomott egy gombot, ami nyomán az kiegészült egy gázálarc 

résszel, ezután két gázgránátot dobott társa felé. 

Vérsólyom visszatartotta a lélegzetét, és megpróbált kimozdulni a felhıkbıl. 

De a következı pillanatban Logan úgy mellkason rúgta, hogy kiszaladt belıle a 

szusz, és mikor újra levegıért kapott, az altatógáz elbódította, és leterítette. 

Logan lassú léptekkel hagyta el a harcteret. A közönség fújjogott. 

Cable és Tökfilkó harca villámgyors volt. A telekinetikus erıtérre mért egyetlen 

ütése a dawn-kóros Superman-klónnak akkora fájdalmat okozott Nate elméjében, 

hogy a fiú elájult. 

Sötét Karom a táblára sandított, és kicsit idegesen megigazította az övét. 

Deadpool mérkızése elmaradt. A zsoldos azzal foglalkozott, hogy kibányászta 

testébıl a golyókat, és igyekezett minél jobb pozícióban heverészni, hogy teste minél 

többet gyógyuljon következı harca elıtt. 

A két monstrum megállt egymással szemben a harctéren. Proudstar Hulkra 

nézett. Visszagondolt az utolsó találkozásukra, aztán szabadjára engedte 

elementáris erejét. Hulk engedte magán a dühöt eluralkodni. 

A két test egymásnak feszült, egy pillanatig csak vicsorogtak, majd hatalmas 

ütéseket mértek egymásra.  

Valaki egyszer azt mondta, a háború kiszámíthatatlan és halálos. Egy másik 

bölcs mondta, hogy a történelem ismétli önmagát. 

Az eszeveszett Apokalipszis lovas üvöltve torzult egyre félelmetesebb 

gyilkossá, méltóvá titulusához. Hulknak el sem jutott az agyáig, hogy mit ronthatott el. 

Proudstar addig ütötte, amíg a zöld szörny látása elhomályosult, és onnantól kezdve 

már csak tompaságot érzett, ahogy lassan minden elsötétült. 
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Viharmadár elállatiasult diadallal üvöltött a legyızött Hulk felett. 

Aztán szuszogva lecsillapodott és körbetekintett az ırjöngı tömegen. Egyfajta 

szégyenérzet szállta meg. 

- Hölgyeim és uraim! – szólt a bemondó. - A viadal holnap véget ér! Addig is 

kérjük, vegyék igénybe turisztikai szolg… 

Logan már nem hallotta, hogy mirıl van szó. Feltámogatta a még mindig 

szédülı Vérsólymot, és elindultak a kórház felé. 

Logan az egész éjszakát a gépekre csatolt Vadóc mellett töltötte. A lány nem 

volt magánál, de Logan virrasztott. Úgy érezte valahogy, hogy ez a kötelessége. 

 

 

 
 
 
A viadal (3/3) 

 
 

 
 
 
 

Logan csendesen ölelte magához Vadócot. A naplementét bámulták a házuk 

teraszán lévı kanapéról. A lány apró puszikat adott a férfi arcára.  

- Köszönöm szépen, kedvesem – suttogta. Logan komoran válaszolt: 

- Tudod, hogy ez a legkevesebb, amit megtennék érted. Hamarosan 

magamhoz térek, és az öngyógyító képességem meggyógyítja a testedet, szóval 

nemsokára te is helyrejössz.  

- Olyan furcsa… a testeink ájultan hevernek egy agresszív és veszélyes 

világban, nekünk meg itt bujkál a békénk az álmainkban.  

- Ezek csak álmok. 

- Nekem többet jelentenek, mint a valóság, Logan. Néha azt kívánom, bár 

sosem ébrednénk fel.  

- Próbáltál már amúgy más álmába is belépni?  

- Még nem… Miért? 

- Csak kíváncsi voltam, hogy milyen jellegő valójában ez az új képességed. 
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- Olyan… mintha az istene lennék egy világnak. Egy olyan világnak, amiben 

csak én és akinek az álmába léptem, a valóság. Csak te és én vagyunk 

változtathatatlanok. Ha akarom, meztelen vagy, ha akarom, bárhol lehetünk… csak 

téged nem tudlak megváltoztatni… de megérinthetlek. – Vadóc elmosolyodott, és 

végigsimított a férfi arcán. - Nem akarom, hogy kiállj Tökfilkóval, Logan!  

- Nem lesz semmi gond. Le fogom tudni gyızni. A döntınek meg teljesen 

mindegy az eredménye, Copycaték robbantani fognak. De van valami, amitıl nagyon 

félek. Ezeknek a szuperbőnözıknek az elpusztításához valóban valami nagy 

durranás kell majd. És ezt Elektra és Copy is jól tudják.  

- Attól tartasz, hogy elpusztítják az egész szigetet velünk együtt? 

- Nem ismerem azt a két nıt túl jól. Te feláldoznád a csapatot, hogy ez a 

világ, és a többi, amit a Szindikátus, a Szövetség és az Öt Nagy Család fenyeget, 

megmeneküljön? 

- Nem tudom, édes. 

- Azt hiszem, én megtenném. És ezt az Idıbróker is jól tudja. Talán ezért 

viselem én a Tallust. Szeretném, ha mind túlélnénk. Ha visszakerülhetnétek a 

világaitokba. De amikor ekkora a tét, akkor azzal kell elıször törıdnünk, hogy legyen 

hova hazatérnünk. Hogy a világok mind… 

- Tudom, drágám. De mit tehetnél? 

- Nem tudom, mit teszünk majd. Harcolok, amíg kell. Gondolom Copyék 

már elıkészítették a tőzijátékot. – A férfi teste elhalványult. Vadóc tudta, hogy ez azt 

jelenti, hogy Logan felébred. Belebámult a naplementébe, és deaktiválta képességét, 

hogy a pihentetı alvás fázisába zuhanjon. 

Logan lassan tért magához. Vadóc ágya mellett feküdt. Nem tudta, mennyi idı 

telt el azóta, hogy megfogta a lány kezét, hogy a képességével segítsen neki. 

Feltápászkodott, és elindult a lakosztályába felkészülni a következı harcra. 

Valahol messzebb, egy másik lakosztályban Wade Wilson is a másnapra készült. 

Lıtt sebei már egészen jól begyógyultak, de fél karját még mindig alig tudta 

használni.  

Speciális, ciánnal töltött lövedékeket tárazott be. Nem volt benne biztos, hogy 

géppuskája elég erıs lesz átütni Viharmadár páncélszerő borítását. A biztonság 

kedvéért méreggel borította be pengéit is. 
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Másnap délben kezdıdtek el az elıdöntık. A lelátón, a harctérhez közel 

ücsörgött Vérsólyom komor arckifejezéssel. Mellette Bobby ült, egy nagy doboz 

popcornnal a kezében. Vadóc éppen neki mesélte el, hogy miképpen sikerült ilyen 

hamar felépülnie Sötét Karom segítségével. 

- …szóval azért még erısen sajog minden porcikám, de nem akartam 

kihagyni Logan mai alakítását. Nagyon elszánt. 

- Nem tudom, miért erılködik annyira. Hiszen, ha kikap ezen a meccsen, 

akkor is a végére érhetünk a dolgoknak, ha a lányok mindent jól csináltak. Azt sem 

értem, hogy miért nem csak ık jöttek.  

Vadóc mellett egy öltönyös férfi ült, aki eddig úgy tőnt, egyáltalán nem figyelt a 

beszélgetésre. Viszont most feléjük fordult, és Copycat hangján szólalt meg: 

- Biztosíthatlak, szépfiú, hogy „a lányok” mindent elintéztek. Reméljük, hogy a 

Tallus kiteleportál innen minket a robbanás elıtt, mert különben meghalunk mindenki 

mással együtt ezen a szigeten. Ezt a bummbummot max Hyperion, vagy Tökfilkó 

élhetné túl. Valószínőleg ezért kellett eljutni a döntıig. Hogy tényleg minden 

fımocsok likvidálódjon. Persze ez már Loganen múlik.  

- Kéken szexisebb vagy cicus! – mosolygott rá Bobby. 

Logan az adamantium harctérre lépett. A kör közepén Tökfilkó ácsorgott 

maflán. Végigmérték egymást. Logan csendesen beszélni kezdett. Tisztában volt, 

vele, hogy Tökfilkó hallja, amit mond emberfeletti érzékeinek köszönhetıen. 

- Tudod, Tökfilkó, az egyetlen szabály, melyre a szüleim sírjánál 

megesküdtem, hogy nem fogok fegyverrel lıni. Eddig senki nem tudott 

rákényszeríteni. Még Hiéna sem. De sajnos néha figyelembe kell venni minden 

lehetıséget. És szerencsémre ugyanígy volt ezzel ebben a realitásban lévı 

alteregóm, akitıl ezeket a cuccokat szereztem. Nem teljesen az én öltözékem, de a 

lényeg megegyezik. 

Tökfilkó bambán figyelt Logan szavaira. Aztán SK kezében elsült a fegyver. A 

melák úgy hitte, hogy emberfeletti sebességével ki fog térni a lövedék elıl, de egy 

lehetıséggel nem számolt. A Párhuzamos 33-on is élt egyszer egy Superman, aki 

ajándékozott Batmannek egy darabka kriptonitot végsı esetre. Arra az alkalomra, ha 

az Agykeselyő, vagy valaki más fegyverként akarná ıt felhasználni. Ez a darabka 

kriptonit repült elı most nyíllövedékké formálva a fegyverbıl. És a sugárzás miatt 

Tökfilkó nem tudott szupersebességével kitérni.  
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A lövedék a mellkasába fúródott, és ı elkerekedett szemekkel hanyatt esett. A 

Superman ellen készített lövedék pár másodperc alatt végzett a hıs klónozott 

ikertestvérével. 

A nézık fújjogása kísérte le ezúttal is a harctérrıl Logant. Mintha nem is csak 

az a lény pusztult volna el az imént, aki elpusztította bolygójuk egyik legszebb 

városát. 

A bemondó a harctérre lépett. 

- Hölgyeim és uraim! Ezennel bejelenthetem, hogy a döntı egyik résztvevıje 

Sötét Karom lesz! Viszont a másik elıdöntı elıtt egy sajnálatos bejelentést kell 

tennem. Úgy tőnik, ismét megpróbálta valaki elrontani a szórakozásunkat. A 

merénylıt lelepleztük, és biztosíthatjuk önöket, hogy mindannyian biztonságban 

vannak! 

Két egyenruhás férfi kísérte elı Elektrát a harctérre. A nı több sebbıl vérzett, 

kezeit hátrabilincselték. Látszott rajta, hogy már órák óta kínozzák. Még ép fél 

szemének tekintetét arrafele emelte, amerre a Copycatet rejtı test ült, aztán lesütötte 

újra.  

A tömeg ujjongani kezdett, hogy újabb kivégzést láthatnak majd. A Weapon-X 

tagjainak ereiben meghőlt a vér. Vadóc oldalra pillantott Copycatre, aki még mindig 

egy férfi alakjában ülve tekintett vissza rá. 

- Nem tudom, mit mondjak, Vadóc. Tudtuk, hogy így is alakulhat. Remélem, 

lesz alkalmatok egyszer megbocsátani. – Azzal felállt, és távozott a lelátóról. Ismét a 

bemondó hangja harsogott a hangfalakból. 

- De mivel nem akarjuk húzni az idejüket, kezdıdjék a második elıdöntı, és 

végül, majd a döntı után megtekinthetik a hölgy kivégzését! 

Elektrát leültették, és lebilincselték egy, a harctérhez közeli helyre. A két ır 

mellette maradt. 

A harctéren megjelent Viharmadár és Deadpool.  

- Helló madárkám! Megkönnyíted mindkettınk dolgát, ha csak tollászkodsz 

ott, amíg seggbe durrantalak ezzel a szép kis kacsalövıvel, okés? - emelte Deadpool 

a hatalmas géppuskát Viharmadár felé. Proudstar már rá is rontott Deadpoolra, aki 

azonnal tüzet nyitott. 

 A golyók többsége lepattant a háború lovasának páncélzatáról, néhány viszont 

utat talált a lemezek között, és a robosztus testbe fúródott. Viharmadár három sebbıl 
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is vérzett, amikor megragadta Deadpoolt hatalmas kezével. A zsoldos csontjainak 

ropogását hallani lehetett a közelebbi helyekrıl.  

- Azt hitted, pár golyó megállíthat?  

- Igazából a ciánban és az idegméregben bíztam… - nyögött Deadpool, 

mielıtt Viharmadár földhöz csapta.  

- Uhh… ezt majd borogatni kell… - nyögte Deadpool, és maszkján átfolyt a 

vér, amit a tüdejébıl prüszkölt fel.  

A gigászi harcos a földön fekvı fölé magasodott. Aztán egy kissé megszédült, 

látása egy pillanatra elhomályosult. Deadpool ezt észrevette, és azonnal cselekedett 

is. Egy füstgránátot biztosított ki, és ezzel fedezte magát. Amíg egyikük sem látott 

semmit, próbát kúszva távolodni ellenfelétıl, és újra magához véve géppuskáját 

gránátvetı funkcióra kapcsolta azt. Amint a füstbıl kirajzolódott Proudstar alakja, a 

fegyver csöve alá rögzített gránátvetı egy halálos plazmagránátot lıtt ki rá. 

Az óriási testet megrázta a robbanás, Viharmadár hanyatt esett, közben 

Deadpool feltápászkodott.  

- Jobban jársz, ha lent maradsz, mert van ám még ott, ahonnan ez jött! 

Írhatsz köszönılevelet a mennyországba Mr. Fantasticnek, aki kitalálta ezeket a kis 

piskótaszaggató drágaságokat. 

A füstöt hirtelen egy fuvallat szétoszlatta, és Apokalipszis halál lovasa 

bontakozott ki teljes erejében, vicsorral az arcán Deadpool elıtt. Mellkasán 

felszakadtak a páncéllemezek, a sebbıl fekete füst kavargott, és a szélei 

parázslottak, de Proudstar mintha nem is érezte volna ezt. Agyát elöntötte a vörös 

köd. Üvöltve rontott Deadpoolra. 

- Na, látod, madárka, pontosan errıl magyaráztam neked az imént. – Wade 

Wilson ismét elsütötte fegyverét. 

Copycat valahol a stadion felsı folyosóin járt. A fejében Raven szavai jártak: 

„A magunkfajta, cicám, úgy hal meg, ahogy élt. Az értelme a lényeg. Ha meg kell 

tenned, azt próbáld ıszintén!” Vanessa nem nagyon értette meg ezt soha. Most sem 

értette, de csak ez járt a fejében. Ismerte a stadion alaprajzát, és tudta, hogy 

pontosan mi is a B-terv. 

Leült hát a kiszemelt takarítószertárban, ami minden szempontból a 

legmegfelelıbb hely volt a másik bomba felrobbantására. Bıre alól elıtőnt az elsütı 

szerkezet. Félremozdított belsı szervei között élesítıdött a kicsiny hidrogénbomba. 
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A döntı felkonferálása után Deadpool felvánszorgott a harctérre. Vele 

szemben Sötét Karom állt.  

- Igazán hagyhatnál egy kis idıt regenerálódnom, mielıtt megtömöm a 

buksidat ólommal!  

- Nem lesz idıd rá. 

- Azt hiszed, gyorsabb vagy, mint a golyó?  

- Nem. Annyit tudok, hogy végre mindenki a lelátón van, akit vártunk. – 

Logan azon gondolkozott, hogy hogyan fognak kikerülni ebbıl az egészbıl. A 

következı pillanatban mind a ketten eltőntek a harctérrıl.  

A hatalmas robbanás elpusztította a szigetet, minden jelenlévıvel együtt, de 

ezt Sötét Karom már nem láthatta. 

A sivatagban voltak. Logan, Vadóc, Bobby, Vérsólyom, a meggyötört Elektra, 

Deadpool és Viharmadár. Abban a sivatagban, ahol ez az egész dolog elkezdıdött. 

 Mindannyian fájdalmat éreztek, ahogy lassan feltápászkodtak. Eddig is 

érezték ezt, de nem ennyire erısen. Ez a teleportálás valahogy más volt, mint az 

eddigiek.  

- Hát ez iszonyú pocsék volt. - nyögte Jégszamuráj. Körbetekintett társain. 

Elég siralmas látványt nyújtott mindenki. Utána legelıször Sötét Karom tudott felállni. 

Elektra és Vadóc, Vérsólyomhoz hasonlóan csak késıbb tértek magukhoz. 

- Hol a francban vagyunk már? És miért érzem úgy magam, mint akit 

megevett egy óriás és a vécébe potyogtatott? – kérdezte Deadpool. - És ki a francok 

vagytok ti? 

- Mindent megmagyarázok – szólt Viharmadár.  

- Arra nem lesz semmi szükség - mondta az Idıbróker, aki ebben a 

pillanatban jelent meg. A Weapon-X tagjai feltápászkodtak, a köpcös folytatta. –

Bocsássatok meg, hogy így kellett kihozni titeket, de ha Viharmadarat nem küldöm 

utánatok a teleporterrel, akkor már mind halottak lennétek. Ezt a küldetést majdnem 

elszúrtátok. 

Sötét Karom elgondolkodva nézett az Idıbrókerre. 

- Majdnem? 

- Vanessa volt olyan kedves, és elvégezte a feladatot helyettetek.  

Jégszamuráj zavartan szólt közbe: 

- Copycat? Robbantott? 
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- Igen. De mivel sajnálatos módon nem élte túl a küldetést, ezért most új 

társat kaptok helyette. 

- A melákot? Vagy a nagyszájút? 

- Igazából nem. Mr. Wilson azért van itt, mert egyikıtök a végére ért 

feladatainak, egyikıtök realitása megjavult. És a helyére az egyik döntıst akartam 

állítani. 

Vadóc értetlenül kérdezett közbe: 

- Megjavult? Mint Toxiné? 

- Toxin nem került haza. A Xavier tudat végzett vele. 

- Akkor ez az elsı alkalom, hogy valaki hazajut? Ki lesz az?  

- Elektra.  

Elektra arcából vér csöpögött a homokba. Nem emelte fel a tekintetét a 

többiekre. 

- De hát én elbuktam. Copy miattam halt meg. Egyszerően elkaptak. 

- Egyszerően? – kérdezett közbe Logan. - Három világok legnagyobb 

gonosz géniuszai között próbáltad meg a lehetetlent. Szinte esélytelen volt. És ezt te 

nagyon jól tudtad, Idıbróker! Különben nem küldted volna értünk Viharmadarat, hogy 

kiteleportáljon minket azzal az izével! 

- Nem akarok közbevágni emberkék és nem emberkék, de gızöm sincs, mi 

van… És téged meg szétlıttelek, te hogy lehetsz itt? – kotyogott Wade 

Viharmadárnak.  

- Csak tettettem, hogy legyıztél, hogy legyen idım aktiválni a teleporter 

kütyüket. 

- A küldetésed sikerrel teljesítetted John Proudstar. Viszlát! És viszlát 

Elektra! - szólt Idıbróker, és a két említett személy el is tőnt egy villanással a 

sivatagból. – És mivel te kerültél a döntıbe, Deadpool, ezért te kerülsz Elektra 

helyére.  

- Oh, köszike, de nem vagyok egy csapatjátékos! De hozhatsz egy teát meg 

mellé sütit kisöreg, amíg Wade bácsi kigondolja, merre van a sárga köves út! 

- Azt hiszem, nem érted a helyzetedet. Elmagyarázom. Addig a többiek 

üdvözölhetik a másik új csapattagot. 

Az Idıbróker és Wade eltőntek, a helyükön megjelent Kitty Pride. A kislány 

egy pillanatra zavarban volt, aztán hatalmas mosollyal üdvözölte ismerıseit. 
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- Sziasztoooook! Bobby! SK! Vadóc… izé… Sólyom. Azt hittem már sosem 

látlak titeket többé, erre már ma reggel találkozunk! Hol van Copy?  

Vadóc leült a homokba. Logan lépett oda Kittyhez, és halk szavakkal mesélte 

el a helyzetet. Két perc múlva megjelent Deadpool is.  

- Na, a DeVito imitátor felvázolta a cuccost, fiúk-lányok! Tılem indulhatunk. 

Aki nem tudná, az én nevem Deadpool, hivatásos zsoldos vagyok, és egy darabig 

kedvenc humorládátok leszek, alias viszketıpattanásaseggeteken. Mi a baj? Mi ez a 

síri hangulat nyámnyil-X?  

A hat alak egy villanással eltőnt a téren és idın kívüli sivatagból. 

 
 
 

Elektra történetét a továbbiakban a Hellraiders sorozatban olvashatjátok 

 

 

 

Pillanatképek 

 
 

 
 
 
 

- Mit fetrengsz már, te rozsomákos tészta? Összevérzed a szép új ruhádat! 

- A nevem Sötét Karom, Wilson! 

- Jól van Kövér Majom, fedezlek, addig haldokolj valami fedezék felé! 

Deadpool tüzet nyitott. A Xenomorphok savas vére szétfröcskölıdött a 

fémpadlón, és hatalmas lyukakat égetett bele. 

- A francba is. Ha ezt Sigourney Weaver látná, biztos eljönne velem egy 

randira! Hányan vagytok még? 

A rengeteg Xenomorph mint valami megállíthatatlan folyam, tört elıre. 

Deadpool forgócsöves géppuskája nem sokáig bírta a folyamatos tüzelést. Egy perc 

alatt úgy túlhevült, hogy a fém megolvadt, és a hat csı eldeformálódva összefolyt.  

- Hát ezek miatt a kretén fegyverek miatt tudta lenyomni ezt a világot 

holmi jöttment alienbanda! Node nem kell betojni… Deadpool bácsi majd megoldja a 

dolgot. 
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Wade elırántott egy sait az övébıl, és az olvadt fémbe nyomta a géppuska 

végén. A fém hamar kihőlt, és mire az elsı Xenomorph elérte a zsoldost, a fegyver 

megolvadt elsı része pörögni kezdett, és a Xenomorph mellkasi részébe fúródott. 

Mindenfelé savas vér fröccsent, Deadpool hanyatt esett támadója lendületétıl.  

- Ááááá! Ez éget! 

A következı pillanatban Logan és Wade átcsúsztak a padlón, és három 

emelettel lejjebb szilárdultak meg újra.  

- Itt a felmentı sereg, fiúk! – mosolygott rájuk Kitty a hideg folyosón, 

ahova nemrég már lemenekítette a csapat többi tagját. Sötét Karom felállt, és a 

többiekre nézett. 

- Azt kell, mondjam, hogy lehet meg kéne gondolnunk, hogy teljesítjük-e 

ezt a küldetést, vagy élni akarunk. – Vérsólyom Loganre mordult: 

- És ha visszafordulunk, akkor nem visz ki minket a Tallus, és itt 

rekedünk ezen a szörnybolygón. 

Kitty nagy szemekkel fordult Logan felé. 

- Logan, nem fordulhatunk meg. Ha kitartotok, én egyedül eljutok a 

királynıkig a szérummal. Csak tartsatok ki! 

- Kicsicica, nem akarlak ijesztgetni – szólt Wade -, de én a tévében már 

láttam ezt az agyrémet, és azt kell mondjam, hogy kicsit nagy fába vágod a 

fejszécskédet. Ezek kánkánozni fognak az agyunkon, ha még itt maradunk egy 

percet! 

- Szerintem pont ugyanolyanok, mint a fészek. Lenyomhatóak – szólt 

Jégszamuráj, aki épp azzal foglalkozott, hogy lezárta a folyosót egy jégfallal a 

közeledı Xenomorphok elıl.  

- Te vagy a csapatvezetı, Logan, ideje eldönteni mi legyen! – szólt 

Vadóc idegesen. 

- Rendben, kölyök. –Logan elıvette az övébıl a három injekcióstőt a 

szérumokkal. - De vigyázz magadra! Szeretnélek egyben hazajuttatni! 

Kitty bólintott, elvette a tőket, majd légiessé vált, és elindult. 

Vérsólyom feltépte a helikopter ajtaját, és két csapással ártalmatlanná tette a 

két katonát. Megragadta a nyugtatókkal teletömött, megbilincselt rabot, és kirántotta 

a gépbıl.  
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Vadóc elkapta a zuhanó testet, és távolodni kezdett vele. A háborús bőnösnek 

titulált Amerika Kapitány bágyadtan hagyta, hogy a lány tovasuhanjon vele. 

Valahol, párezer mérföldnyire onnét egy magas hegy hófödte oldalába épített 

bunker betonfalából kilépett Árnymacska, hátizsákjában a szalaggal, amely 

bizonyította Amerika Kapitány ártatlanságát.  

Pár pillanattal késıbb szirénák szólaltak meg, és néhány osztag hagyta el a 

bunkert.  

Kitty lábára jeges hódeszka szilárdult Jégszamurájnak hála, és a két Weapon-

X-tag hevenyészett snowboardjaikon távolodni kezdett a katonai objektumtól.  

 A katonák hójárókon eredtek utánuk, nem is gondolva, hogy a közeli 

fenyvesben két kiváló harcos, Logan és Deadpool várja, hogy kicsit 

megmozgathassák a hidegben elgémberedett tagjaikat. 

Kitty és Vadóc táncoltak. Bobby sorban állt, hogy vegyen valamiféle koktélt a 

két lánynak a pultnál, ahol Deadpool egy bárszéken ücsörgött. Hologram alá rejtette 

valódi külsejét, és daliás férfi küllemmel udvarolt két szıke lánynak.  

Bobby a pulthoz hajolt Deadpool és az egyik lány között, és leadta rendelését. 

Közben a lányra pillantott és rámosolygott.  

Lemuel és Logan biliárdoztak. Lemuel persze jóval gyengébb játékos volt, 

mint Logan, dehát Vérsólyom nem nagyon találkozott a játékkal ezelıtt. 

- Három-null! – szólt Logan. – Ne aggódj, Öreg, majd belejössz! – Ezután 

rágyújtott egy szivarra. – A következı mehet egy tízesért?  

- De hiszen közös pénzen vagyunk!  

- Betojtál? 

- Tudod, hogy nem szokásom.  

- Tudom én! 

Ebben a pillanatban Deadpool a biliárdasztalra zuhant. Megdörzsölte 

álkapcsát, és elindult vissza a pult felé. 

- Oké, hóember, megosztozhatunk. Jut mindkettınknek. Egy szöszi, egy 

szöszi és egálban vagyunk.  

Logan megvonta a vállát, és elkezdte krétázni a dákót. Lehajolt a kezdı ütést 

megtenni. Ebben a pillanatban Bobby zuhant a biliárdasztalra, aminek fedlapja be is 

szakadt alatta.  
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- Na, most vagyunk egálban, hevesjeges! – kiáltott utána Deadpool. 

Bobby felállt az asztalról morogva. Lemuel Loganre nézett kérdın. SK csak 

legyintett egyet. Jégszamuráj odasétált a pulthoz.  

Nem akarta magának se bevallani, de igazából kedvelte Deadpoolt. 

 

 

  

 
 
 

 

Mr. Rankin 

 
 
 
 

 

 

Calvin Rankin az erkélyen ácsorgott. Hosszú, ısz hajába bele-belekapott a 

tavaszi szél, ahogy barnás, kopott ballonkabátját is meglobogtatta néha. Komor, öreg 

arcába ráncokat véstek az évek, de tartása, alkata még mindig éppolyan daliás volt, 

mint fél évszázaddal ezelıtt.  

 Mimus a Xavier iskola udvarán gyakorlatozó diákjait figyelte. Az eredeti X-men 

halála után Logan vette át az iskola vezetését, de sajnálatos módon még abban az 

évben elhalálozott. Azóta Calvin az iskola igazgatója, ı segít a fiatalokon, ı neveli 

hısökké az X-men újabb generációit. 

 Calvinnel - hála Rozsomák öngyógyító képességének - kegyesen bánt az idı. 

Már lassan másfél századot élt meg, de még mindig ereje teljében volt. Egyvalaki 

volt nála is idısebb az iskola tanárai közül, mégpedig Dr. Bruce Banner.  

 İk ketten többször is kivívták a világ tiszteletét, és a tanulók szemében is élı 

legendáknak számítottak. Aki Calvin közelében volt, mindig megpróbálta kihozni 

magából a maximumot. 

 Így tett most is a sok szorgos diák. A telekinetikusok céltáblákat lebegtettek, 

amelyeket az energia-leadó mutánsoknak sugaraikkal el kellett találniuk. 
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Mimus csak figyelte ıket. Fél szemére hunyorgott kissé, mert arcát 

függılegesen egykor felsebezte ott egy penge. Mimus testén öngyógyító faktora 

miatt egyetlen sebhely sem volt, ez az egy heg viszont már nagyon rég ott 

éktelenkedett az arcán. A pletykák szerint valamiféle varázsfegyver sebezte meg 

hajdan a férfit, de biztosan senki sem tudta, hogy valójában mi történt. 

Az erkélyre pár komótos szárnycsapással Tito szállt le Calvin mellett. A 

hatalmas, izmos, madárszerő lény megköszörülte a torkát. 

- Mi történt, Tito? 

- Hat idegen szeretne találkozni önnel, uram. Vagyis… elég ismerısnek 

tőnnek. 

- Ismerısnek?  

- Azt hiszem ezt a saját szemével kéne látnia uram. 

Calvin bólintott, és visszament az épületbe. Az intézmény új tanszékei 

meglehetısen korszerő stílusban épültek, de a fıépület még mindig a klasszikus 

formájában állt, lassan több mint száz éve. Bár a világ fejlıdése nem állt meg, és a 

korszerősödés hihetetlen tempóval zajlott, Calvin jobban érezte magát ebben a 

régimódi épületben. Tenyerével végigsimított a márvány lépcsıkorláton, ahogy 

lesétált a hallba. 

Végignézett a különös jövevényeken rezzenéstelen arccal, és biccentett 

feléjük. Mélyen megdöbbent ugyan Logan, Kitty és Bobby láttán, de ez egyáltalán 

nem ült ki az arcára. 

- Elıször is, Mr. Rankin – szólt Sötét Karom -, szeretném önnel közölni, hogy 

mi nem az egykori X-men vagyunk. Nem vagyunk azonosak az ön által ismert 

egyénekkel. 

Calvin bólintott. 

- Mi vagyunk a Weapon-X, és azért jöttünk, hogy végezzünk magával –

folytatta Logan. - Megkönnyíthetné a helyzetünket, de gondolom nem fog hat 

idegen kérésére öngyilkosságot elkövetni. 

- Ezt jól látják. A kihívásukat elfogadom. 

- Az én nevem Deadpool, örvendek miszter aggastyán darálthús! Ha már a 

darált húsnál járunk, megjegyezném, hogy egy hete nem ettünk normális kaját, 

ugyanis egy héten át egy Skrull sitten vendégeskedtünk. Egyszóval mutasd meg, 

merre van a frigó, mielıtt feldugom neked a negyvennyolcasom! 
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- Ne légy bunkó, Wade! – szólt Kitty. – Nos, igaz, ami igaz, tényleg nem 

ártana egy kis kaja a harc elıtt, ha véletlen a Tallus megint valami halálcsapdába 

hajít minket, amint végeztünk. 

- A vendégeim lehetnek ma éjszakára – szakította félbe a számára érthetetlen 

beszédet Calvin. - És akkor holnap reggel megküzdünk. Vacsora mellett akár el is 

mesélhetnék, hogy miért is akarnak ennyire végezni velem. 

- … szóval így megy ez világról világra Mr. Rankin, és most itt vagyunk. Azt, 

hogy miért kell megölnünk, csak Logan tudja, mert vele beszél a Tallus. Higgye el, 

hogy nem tennénk ilyesmit…  

Kitty tele szájjal beszélt eddig, és Calvin elmélyülten hallgatta. A többiek 

csendben voltak, lakomáztak, egyedül Bobby kotyogott néha közbe valamit. Most, 

hogy Kitty hirtelen elhallgatott, Logan látta, hogy a lány rájött, valójában egy ártatlan, 

jó embert készülnek megölni a Tallus parancsára. Logan ivott egy korty sört, és 

magához ragadta a szót. 

- Nem kell ebben részt venned, Kitty. Gyerek vagy még ahhoz, hogy vér 

tapadjon a kezedhez. – Calvin felé fordult. Egy pillanatra az öreg úgy érezte, mintha 

valóban rég elhunyt jó barátja tekintene rá. – Szóval, Mr. Rankin, azért kell magát 

likvidálnunk, mert túlságosan is legendás hıssé vált. Ez most furcsán hangzik, de 

biztosan belegondolt már, hogy mi lesz ezzel a világgal maga nélkül. Ennél sajnos 

rosszabb alternatíva, hogy mi lesz a világgal, ha a maga elméje fölött sötét erık 

veszik át az irányítást. Ez fog történni. És milliók halálához vezet majd ez az egész. 

Nem akarom elmagyarázni az egész folyamatot. Most magának úgy tőnhet, hogy 

minden rendben van. De ha maga életben marad, akkor egy éven belül ez a világ 

megsemmisül. 

- A jövı megváltoztatható – szólt közbe Mimus. 

- Mi a jövı segélykiáltása vagyunk, Mr. Rankin. Már több tucat világot 

mentettünk meg ezelıtt, és a Tallus mindig az egyetlen optimális alternatívát tárta 

elénk.  

- Szóval ennek a világnak az egyetlen esélye, ha meghalok, mielıtt valaki 

vagy valami átvenné felettem az irányítást. Ez nevetséges. 

- Részletezzem az eljövendı fajháború lehetséges kimeneteleit, aminek maga 

lesz a kirobbantója Mr. Rankin? - Mimus elgondolkodva tekintett maga elé. –

Szeretném, ha elgondolkozna ezen, Mr. Rankin, az este folyamán. Mi most 
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nyugovóra térünk, és akkor holnap megvívjuk a harcot. Szeretném elmondani, hogy 

lenyőgözött a vendéglátása céljaink ismeretében, és hogy nagyon hálásak vagyunk 

magának… Ez az egész nem egy személyes ügy.  

Logan befejezve mondandóját felmarkolta a sörét, és elindult vissza a 

szobájába, amit már a vacsora elıtt megmutattak neki. A többiek szépen egyesével 

követték példáját. Legvégül már csak Kitty és Calvin maradtak az asztalnál. 

- Tudja, Mr. Ran… 

- Szólíts Calvinnek, Kitty. 

- Tudod, Calvin, én nagyon sajnálom, hogy ez így alakul… 

- Tudom, Kitty. De megértheted, hogy küzdenem kell a jövımért. 

Küzdenem kell, hogy legyen esélyem szembeszállni a sorsommal. - Kitty elbővölten, 

és szomorúan figyelte a férfi szavait. - Szeretnék neked mutatni valamit, Kitty Pryde.  

- Mit? 

- Gyere velem! 

A hold ezüstös fénybe vonta a kertet. A facsoport közepén, egy emelvényen 

hófehér szobor magasodott. Kitty megszeppenten nézte. İt ábrázolta mint felnıtt 

nıt. 

- Mi ez az egész? 

- Ezt a szobrot a te emlékedre emeltettem, Kitty. Már csak én és az öreg 

Bruce tudjuk, hogy téged ábrázol.  

- Az én emlékemre? 

- Nagyon rég volt már, hogy nem láttalak. Nagyon rég. És megígértem neked 

valamit. - Calvin megfogta Árnymacska puha kezét, és az arcához emelte. - Amikor 

ezt a sebet ejtetted rajtam, megígértem neked, hogy csak a jóért fogok küzdeni 

ezután. Utolsó leheletemig. Ezt kérted a bocsánatodért… az életedért. És most újra 

itt vagy… Szeretném, ha tudnád, hogy betartottam amit ígértem neked hitvesem. 

- Az nem én… 

Kitty hangja elakadt, a férfi magához húzta, és átölelte. Egy pár pillanatig 

tartott csak az ölelés, de ezek a pillanatok óráknak tőntek mindkettejük számára. 

Kitty tudta, hogy a férfi talán már száz éve nem mutatott érzést senki felé. 

Félelemmel, és tisztelettel vegyült a lány részvéte. A részvét egy hosszú életért.  
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Calvin visszafogta hirtelen feltört érzelmeit. Tudta egész este, hogy nem fogja 

bírni Kitty jelenlétét anélkül, hogy megérinthetné, szólhatna hozzá, de azt is tudta, 

hogy ez a lány nem az ı egykori kedvese. Elengedte hát Kittyt ölelésébıl. 

- Tudom, Kitty. Tudom, hogy nem ı vagy. De akkor is el kellett ezt 

mondanom neked… Talán holnap már vele leszek. Talán nem. Harcolni fogok. 

Szeretném, ha te nem vennél részt benne, de rád bízom a döntést. Most menjünk! 

Biztos fázol már. 

- Igen… 

Kitty csendesen követte vissza az épületbe Calvint. 

Calvin épphogy kitért Árnymacska csapása elıl, a lány kezében tartott karom 

mégis felsértette arcát. Szemébe vér folyt a sebbıl. Hunyorogva nézett kedvesére. 

- Ne kényszeríts erre! – kiáltott Mimus. 

- Meghalsz, Calvin Rankin! – üvöltötte Árnymacska, ahogy rávetette magát. 

Mimus tudta, hogy nincs más választása. Hirtelen légiessé vált, így Árnymacska 

kiesve egyensúlyából átbucskázott rajta. Calvin hallotta, hogy a karom suhogva felé 

lendül, így megpördülve lentrıl felfelé döfött három karmával. 

Ahogy Calvin a karjában tartotta a haldokló lányt, annak testét elhagyta a 

gonosz megszálló tudat. Valamit suttogtak egymásnak, de hogy mit, azt Vadóc - aki 

biztonságos távolból leste az álmot – már nem hallotta. Új képességét használva a 

fajháborútól vérengzı jövırıl szóló lidércnyomássá változtatta Calvin álmát, majd 

kilépett belıle. 

- Megcsináltam. Szerinted egy rémálomtól öngyilkos lesz, Logan? Nekem 

ennél sokkal erısebbnek tőnik.  

- Épp ez az, kedves! Túl erıs. Minden tétovázása, minden fáradtsága, 

minden bizonytalansága javít az esélyeinken. Holnap végeznünk kell vele, így vagy 

úgy. 

Vadóc csendesen hevert, miután Logan magára hagyta. Azon gondolkozott, 

mielıtt elaludt, amit Mimus álmában látott. 

Másnap délelıtt az iskola diákjai az udvaron, telekinetikus falak mögött 

nyüzsögve várták a harcot. A harctéren megjelent Calvin, vele szemben pedig a 
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Weapon-X öt tagja. Kitty úgy döntött reggel, hogy nem akar Calvin ellen harcolni, és 

erre Logan engedélyt is adott neki. 

Sötét Karom biccentett Mimus felé, ezzel jelezvén, hogy kezdıdhet a 

küzdelem. Mimus abban a pillanatban aktiválta Hyroto képességét, így a teste 

szerves adamantiummá változott. Ahogy a Weapon-X rárontott, megvetette lábait, és 

kézfejébıl elıugrottak a karmok.  

Elıször Vérsólyom érte el. A vörös lény karmai végigtépték Mimus kabátját, 

aki egyik kezével utánacsapott, és három nem túl mély vágást ejtett Lemuel egyik 

lábán. Ahogy a vörös test ellibbent Mimus elıl, akkor érkezett a valódi támadás.  

Mimus számított rá, hogy az elsı roham csak figyelemelterelés lesz, és 

készen állt, hogy félremozduljon a következı elıl, de Bobby Drake jégtömbbe 

fagyasztotta Mimus lábait, így a régi, jól bevált kitérésrıl szó sem lehetett. Vadóc 

hangsebességgel csapódott Mimusba, aki a jégtömbbel együtt hátrarepült.  

Vadóc a becsapódástól elvesztette eszméletét egy idıre. Calvin egy 

plazmasugarat lıtt kezébıl a lábán lévı jégtömbre, ami szilánkokra robbant. 

Egy ugyanilyen sugarat lıtt ki ezután a vicsorogva rárontó Loganre, aki ez elıl 

kitért még ugyan, de a következı, jóval erısebb plazmasugár már eltalálta. SK 

hátrabucskázott. Ekkor egy nagy erejő plazmagránát robbant Calvin hátán, amitıl ı 

elırebukott. 

- Köszi a vacsit, vén majom! Had adjak cserébe valami fincsit én is! – szólt 

Wade, és a hasaló Calvin fölé lépve egyik katanáját megpróbálta annak tarkójába 

döfni. A katana pengéje széttört, és a következı pillanatban Deadpool gyomrába 

három karom fúródott.  

Mimus hamar felpattant, és körbepillantott ellenség után kutatva. De még 

mielıtt bármit tehetett volna, Bobby egy jégtömböt teremtett köré. Mimus ezt 

egyetlen hatalmas plazmakitöréssel szilánkokra robbantotta. A szilánkok közül 

Jégszamuráj rontott rá. Calvin aktiválta a Mirandától szerzett „harcérzék” mutáns 

erıt, mely csak pár másodpercig volt óránkként fenntartható.  

A világ lelassult körülötte, és ı egy optimális ívő mozdulattal elkerülte a 

molekuláris pontossággal élezett katanát, azután Bobby mögé került.  

Ez a mutáns képesség, amit Mimus ekkor használt, annyira volt jó, hogy 

nagyjából tíz másodpercig tökéletes harcossá tette. Ezt mostanában már alig 

használta néha, most viszont talán megmentette az életét.  
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Mimus egy tökéletes mozdulattal döfött Jégszamuráj szíve felé, amikor 

meghallotta Kitty sikítását a távolból. Ezer közül is megismerte volna. Az utolsó 

pillanatban öntötte el a kétely, és alig bírta visszafogni a csapást. Jégszamuráj háta 

felhasadt, és a három mély seben kívül még egy kisebb erejő plazmasugarat is 

kapott, ami ártalmatlanná tette a harc hátralevı részében. 

Calvin harcérzék erejének utolsó pillanatait kihasználva karmaival félresöpörte 

Logan karmait, és utolsó plazmasugarával ismét eltalálta a férfit. A napból teste nem 

tudta regenerálni a plazmaenergiákat, amikor adamantium formában volt. 

Calvin egy hatalmas ütést kapott Vérsólyomtól, aki a levegıbıl támadt rá, de 

semmilyen sérülés nem keletkezett az adamantium testen. Mimus Vérsólyom felé 

kapott karmaival, de a következı pillanatban megszédült.  

Vadóc elkezdte elszívni Calvin képességeit. Mimus megtántorodott, de 

minden akaraterejét összeszedve hátrafele vágott. Vadóc aprót sikkantott, ahogy 

belehasítottak a karmok. Sérülése nem volt végzetes, mégis összeesett.  

Calvin alig állt a lábán. Képességuraló ereje egy pár másodpercre 

cserbenhagyta. Teste szervessé változott, és ı az ájulás határán próbálta 

visszanyerni egyensúlyát. Homályos látása egy pillanatra kitisztult, és látta, ahogy 

Sötét Karom ırjöngve vetıdik felé. 

- Meghalsz, Calvin Rankin! 

Mimus tudta, hogy nincs más választása. Hirtelen légiessé vált, így Logan 

kiesve egyensúlyából átbucskázott rajta. Calvin hallotta, hogy a karmok suhogva felé 

lendülnek. 

Teste újra szilárddá vált, mint akkor, abban a régi harcban. Izmai 

megfeszültek, hogy megpördüljön, és döfjön. Ekkor megpillantotta Kittyt a tömegben. 

Tekintetük egy töredék másodpercre találkozott.  

Mimus levágott feje a földre zuhant. A teste mellé dılt. Sötét Karom lihegve 

állt fölötte egy pillanatig, aztán Vadóchoz lépett.  

- Minden rendben? 

- Igen. Az öngyógyítása és a keménysége egy részét elloptam mielıtt 

lenyomott. 

- Nem akarlak félbeszakítani titeket, de lessetek csak oda! 

Wade a válla fölött hátra mutatott, ahonnan legalább száz dühödt mutáns ifjú 

és Hulk rontott rájuk. 

- Semmi gond, Wade… 
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Egy villanással jelent meg a hat alak egy sötét szobában.  

- Hol vagyunk? – suttogta Vadóc. 

- Mindegy. Lássuk el Bobbyt! – szólt Logan, és körbetekintett, hogy hova 

kéne lefektetniük a sérültet. Egy kanapé pont megfelelınek tőnt, így Bobbyt óvatosan 

odavitték. 

Kitty csendesen szipogott egy sarokban. 

 

 

 

 
 
 

Koccintás 

 
 
Avagy Deadpool és a cipıárus megmentik az emberiséget 
 
 
 
 
Ez egy kevésbé komoly történet, mely a második titkos háború történéseinek és egy amerikai 

vígjátéksorozat felületes ismeretét is alig-alig igényli. 

 
 
 

 

- Helló-helló, öreg! Hő, de üres ez a krimó! Bejöhetek?  

- Gyere, ha akarsz. 

- Uhh! Ezt mindet te ittad? 

- Igen.  

- Bontok egyet magamnak is, okés? 

- Tılem… 

- Na, csúcs! A többiek a jegest ápolgatják, és engem küldtek megmenteni a 

világot. 

- Tudom, Wade. Én mindent tudok. 

- Ugyan már! Mindent te sem tudhatsz! 

- Dehogynem! 
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- Akkor hidd el nekem, hogy az a csirke kacérkodott velem, nincs bennem 

semmi perverzió! 

- Tudom, hogy miért jöttél. Azt akarod elérni, hogy teremtsem vissza az 

emberiséget. 

- Igazából tojok rá, hogy visszateremted-e. Csak elegem volt a hisztibıl, és 

szeretnék már továbbállni ebbıl a töküres döguncsi világból. 

- Unalmas. Valóban. 

- Nemtom, mióta ülsz itt és iszol, de az biztos, hogy unalmas lehet. Amúgy ki a 

franc vagy te? 

- Én a túlról jöttem. 

- Nem azt kérdem, honnan jöttél! Na, jó. Akkor te leszel Joe. 

- Joe. Rendben. Hívhatsz így. 

- Joe. Szeretnélek megkérni, hogy szülinapi ajándékként teremtsd nekem 

vissza az emberiséget, mielıtt annyit innék, hogy netán olyan hülye legyek, mint te! 

- Az emberek zavaróak. 

- Hehhe! Az emberek mókásak. 

- Mókásak? 

- Ja. Van pölödö az a hapsi, aki megette a saját cipıjét. Chaplin. Meg Stan és 

Pan. Meg ott van akkor Al Bundy, akitıl lefordulsz a székrıl, Joe! 

- Tényleg olyan mókás?  

- Nem! Annyira büdös a lába! 

- Ezt nem értem.  

- Hő, haver! Erıs problémáid vannak a humorérzékkel.  

- Minden emberi dologgal problémáim vannak. 

- Na, akkor tartsunk egy gyorstalpalót emberségbıl. Na, persze ez olyan, 

mintha Whoopy Goldberg beszélne neked a szépségrıl, vagy Dick Van Dyke a 

humorról, vagy Rozsomák a kosárlabdáról. 

- Tehát? 

- Tehát vannak az emberek. Ööö… 

- Voltak az emberek… 

- Na, jó. Mivel te ilyen nagyhatalmú csóka vagy, teremts ide egy tévét. 

- Íme. 

- Akkor most egy csatornát bele Married with children maratoni mősorral.  

- Íme. 
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- Meg egy üveg whiskeyt. 

- Íme. 

- Két koreai prostituáltat. 

- Mit? 

- Ehh. Azt hittem már ez a mennyország!  

- Ne nézz kívánságmősornak! 

- Na, megy neked ez a tréfálkozás öreg! Csak csiszolnunk kell rajta még egy 

picit! 

- Nem tréfának szántam. 

- Nem kell mindig annak szánni! Na, koccintsunk! 

- Koccintani? 

- Ja, hogy te egyedül ittál eddig. Na, figyu! Így! 

- Ennek mi értelme van? 

- Nem tudom. De jó dolog. 

- Igazad lehet. 

- Hőha! Nekem mennem kell.  

- Máris? 

- Hát egen. Tudod itt nincsenek emberek, és el kell kezdenem főzni Kittyt, 

mielıtt még Bobby begyőjti, és csak Vérsólyom marad nekem az egész bolygón! No, 

szia! 

- Ööö… szia. 

Deadpool visszaért a szobába, ahol a többiek Bobbyt ápolták. 

- Megcsináltad? – kérdezte SK. 

- Minden okés lesz, pamacs. Már csak idı kérdése. 

- Hogyhogy? 

- Bízd csak ide! Lehet, hogy beletelik pár napba is, mire meggyızi magát, de 

jövetben kiraboltam egy Mekit, szóval semmi gond. Meg hát egy kihalt világon jól 

elleszünk addig. 

- De mit mondtál neki? 

- Nem lényeges. 

A beszélgetésnek ezzel vége szakadt. A Weapon-X-nek két üres napja volt, 

hogy kiheverjék sérüléseiket, szórakozzanak. Ezután a Túlontúli valamiért úgy 

döntött, hogy a világ nagyon unalmas emberek nélkül, és nincs benne semmi mókás. 
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Vagy talán csak koccintani akart valakivel. Vagy talán valami más okból, de 

visszateremtette az embereket a bolygóra, mintha semmi sem történt volna. A 

Weapon-X ebben a pillanatban került át a következı realitásba. 

 

 
 
 
 

 

Nehéz ügy (1/2) 

 
 
 

 

- És most hol vagyunk? – kérdezte Lemuel, körbetekintve. 

- Nekem úgy tőnik, hogy New York – felelte Kitty. A csapat egy teljesen átlagos, 

bár kissé zsúfolt utcán állt. Az emberek ügyet sem vetettek a különös társaságra, 

csak siettek tovább a dolgukra. 

- Ez furcsa - szólt Vadóc. - Senki sem pánikol, senki sem kér autogramot, pedig 

látnak minket, hiszen az a fickó az imént Kitty hátsóját stírölte. 

- Nincs egyedül – szólt mosolyogva Bobby. 

- Akkor ti csak stíröljétek, én meg… - Deadpool egy óriási pofont kapott Kittytıl, 

rögvest miután keze a lányt intim helyen érintette. - Aú! Hát már nem szeretsz!? 

- Ne légy hülye, Wilson! – szólt oda Kitty kipirulva, majd Loganre pillantott. - Mi 

a küldetés? 

- A Tallus szerint segítenünk kell a Bosszú Angyalainak. 

- Na, az szép kis ügy, ha már nekünk kell segíteni. Akkor gondolom, menjünk, 

látogassuk meg a kúriát. 

A csapat el is indult. Mivel nem akartak nagy feltőnést kelteni, és amúgy is közel 

voltak, ezért gyalog mentek. Fél órás séta után érkeztek meg a helyre, ahol azt 

remélték, hogy a Bosszú Angyalai-kúriát találják. 

- Ez szívás. Én mondom nektek, ez totál szívás! Mi a franc ez? – tette fel 

Deadpool a kérdést, ami többükben megfogalmazódott. A csapat a kúria helyén egy 

sorházat talált. Logan egybıl kiszúrta az egyik ajtaján a hevenyészett kis plakátot, 

melyen ez állt: Bosszú Angyalai Klubház. 
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Wade megnyomta a csengıt. Pár perc múlva Amerika Kapitány nyitott ajtót. 

Végignézett az érkezetteken, és beinvitálta ıket. A híres kapitány meglehetısen 

vékonyka volt, és ruhája is csak olcsó latexbıl volt összefércelve. Kitty meg Vadóc 

tekintete egy pillanatra összetalálkozott, és ennyibıl tudták, hogy osztják egymás 

véleményét, miszerint ez az Amerika Kapitány messze elmarad a többi realitásban 

szinte férfiideálnak nevezhetı alternatíváitól. 

Kapi bekísérte a csapatot egy nappalinak nevezhetı szobába. Ott egy asztal 

körül hárman ültek.  

Egyikük Thoréhoz hasonló ruhát viselt, sisakjára a szárnyacskákat papírból 

készítette. Kalapácsa valamiféle áruházból kerülhetett hozzá, másik kezében egy 

üveg sört szorongatott. Orra ferde volt, valamiféle gyerekkori baleset nyomán, 

felsıjén izzadtságfolt éktelenkedett. 

Vele szemben Vasember, vagyis inkább dobozember ült, akinek sárga és piros 

öltözéke befestett kartondobozokból állt. Valamiféle mőszerrel babrált, fel se nézett 

az érkezıkre.  

Az asztalnál a harmadik egy negyvenes éveit taposó, göndör, festett vörös hajú 

nı ült, cigarettával a kezében. Vörös bikinije mellett egy áttetszı vörös hálóing és 

egy papírból készült vörös fejfedı volt a ruhája. Az érkezıkre pillantva megigazította 

hatalmas melleit, és mélyet szívott a cigibıl.  

Bobby elborzadva nézte, ahogy a nı oldalán a hája lelógva eltakargatja annak 

piros bikinialsóját, mégsem eléggé annyira, hogy látható legyen, gyengén szırteleníti 

a bikinivonalát, és csábosan kivillanó sárga fogai mellett terpesztı „legszexisebb 

pózában” combtövén borosta villan elı.  

- Na, jó. Akkor ti most elmondjátok, hogy hol vannak a Bosszú Angyalai, mielıtt 

ebbıl a karikatúradömpingbıl elvont, vörös falfestést varázsolok! – szólt Deadpool, 

és egy pisztolyt fogott az asztalnál ülıkre.  

- De hisz mi vagyunk a Bosszú Angyalai! – habogta a Thor féle fickó. – Maguk a 

tagfelvételre jöttek? Én Thor vagyok.  

- Gyüjjenek beljebb! – vetette oda a dobozember. 

A Weapon-X tagjai összenéztek, és ıszinte sóhaj szállt fel belılük.  

- Szóval maguk lennének a Bosszú Angyalai? – kérdezte Logan. Amerika 

Kapitány felelt. 

- Bizony, mi! Tudja, a Föld védelmezıi, meg ilyesmik. 
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- Van maguknak egyáltalán szupererejük? – kérdezte Kitty. 

- Szupererı!? Hehhe! Kislány! Te túl sok tévét nézel!  

- De akkor hogyhogy? 

- Ez a mi klubunk. Mint Richie-éknek az F4, vagy Charlie-nak az X-men. Néha 

össze is ülünk velük kártyázni, vagy bulizni. Egész jó a jelmezed, haver! Karton? – 

Amerika Kapitánya Logan maszkja felé nyúlt. 

- Ha hozzáérsz, letépem a karod! 

- Jóvanmá’! Csak kérdeztem! 

- Végre mőködik! – kiáltott fel Vasember. – Valamit jelez! 

- Mi az, Tony? - kérdezte Thor, leplezetlen érdeklıdéssel, két korty sör között. 

- Ha a mőszerek okésak, márpedig okésak, mert egy vagyonba kerültek, akkor 

valami nagy dolog közeledik a Földhöz! Lehet hogy ufók? 

- Ufók nem léteznek, te suttyó! – szólt rá Skarlát Boszorkány. 

- Pedig az antennák szerint valami szép nagy közeleg! Meg valami pici. De az 

nagyon gyors! Fél perc, és itt van New Yorkban! Ne hívjuk fel a hadsereget? 

- Hagyd csak, pubi. Mi vagyunk a nehézlovasság – vettete oda SK. – Vadóc, 

nézd meg, mi újság odakint! 

Vadóc kinyitotta az ablakot. 

- Egy perc, és jövök, édes! 

- Arra ne, az túl magas mag… - Thor szava elakadt, amikor a lány kiröppent az 

ablakon. Kezébıl kicsusszant a sör, és széttört a padlón. – Hogy az a jó… 

- Azt mondod, pubi, hogy ezen a bolygón nincsenek szuperhısök?  

- Igaziak? 

Logan és Thor egy pillanatig egymásra néztek. Nem volt szükség további 

beszélgetésre, hogy tudják, mi a helyzet. Wade törte meg a csendet. 

- Nos, ha így állunk, akkor ez rázósabb lesz, mint hittük.  

Az utcáról becsapódás robaja hallatszott. Mindenki az ablakhoz tódult, és 

meglátták, mi történik. Vadóc krátert szántott az aszfaltba, és épp feltápászkodott 

szédelegve, amikor elıtte lebegve egy lángoló alak jelent meg. 

- Borulj térdre a Tőz Ura elıtt, hitvány féreg! Borulj térdre Galactus hírnöke 

elıtt! 
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Nehéz ügy (2/2) 

 
 
 
A történet voltaképpen egy crossover. A másik realitásjavító csapatot Xorn666 történeteibıl ismerhetitek 

meg jobban, az eXiles fanpage-en. 

 
 

 

Vadóc vicsorogva röppent a Tőz Ura felé, aki gıgösen mosolyogva lebegett pár 

méterre tıle. Ahogy Vadóc elkapta a lángoló alak torkát kezérıl egy pillanat alatt 

leégett a kesztyő. Másik kezével csapást mért ellenfele arcába, ezután mindketten az 

aszfaltba vágódtak Vadóc lendületétıl, amely beroskadt alattuk, és ık a csatornába 

zuhantak. 

Az ablakban ácsorgó Weapon-X és a Bosszú Angyalai meghökkenve nézték, 

ahogy a két szuperlény eltőnik a föld alá, valamiféle csatornaalagútba. 

- Majd szóljatok rám, hogy ne húzzam fel a bigét – motyogta Deadpool. – Ugye 

a Tallus nem azt várja tılünk, hogy nyomjuk le ezek helyett Galibubust?  

- De. Amúgy ki az a Galactus? – kérdezte SK. 

- Nem akarod te azt tudni – szólt Bobby, és kiugrott az ablakon. Egy 

jégcsúszdát teremtett maga alá, és zuhantában a jégpáncélját is magára öltötte, 

majd pár másodperc múlva eltőnt a Vadócék által ütött lyukban. 

Nem sokkal késıbb a lyukból gız kezdett felszállni, mintha valami vulkán 

kürtıje lenne csak éppen az utca közepén. Aztán a verekedés robajai elhalkultak.  

A gızbıl elıröppent egy lángoló alak. Vadóc volt az, jobb kezében a Tőz 

Urának kozmikus energiát fókuszáló pálcájával. Baljában az eszméletlen követet 

lógatta csuklójánál fogva. A lány testét lángok ölelték körbe, ruháját leégetve. A 

levegı hullámzott körülötte, bıre a tőz színében izzott, mintha önmaga is csak egy 

lángnyelv lenne, melyet a véletlen egy nıi testté formált. Nyomában Bobby jelent 

meg. Páncéljának a java leolvadt róla, és kimerültnek tőnt, de mosolyogva mérte 

végig Vadócot mégis. 

Vadóc letette az utcára a tőz urának testét, majd leszállt mellé. Bobby nagyon 

távol állt meg tıle, mert a forróság, ami a lányból sugárzott nagyon nem volt ínyére. 

A többiek is hamar leértek. 
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- Nos – kezdte Vadóc -, akivel szembe kell szállnunk nem más, mint Galactus. 

Érzem az energiáit. Alig egy óra múlva fog megjelenni. Az ereje végtelen, félisteni, és 

látjátok, hogy nincs más ezen a planétán, aki megküzdhetne vele. 

- Hívhatnánk a Nemzeti Gárdát! Vagy a hadsereget! – szólt Amerika Kapitány. 

- Nincs rá szükség. Már úton van a segítség. – Amint Logan kimondta ezeket a 

szavakat, egy villanással hat alak jelent meg.  

Mindenki meglepıdött. Deadpool egybıl elırántotta két pisztolyát, Jégszamuráj 

pedig védekezı pozíciót vett fel, kardját újrateremtve.  

- Csak nyugalom! – szólt Logan. İk az erısítés.  

A hat idegenrıl egybıl látszott, hogy egy másik realitásjavító csapat lehetnek. A 

Tallus a vezetı csuklóján errıl árulkodott.  

- Mi vagyunk az Exiles – mondta X-penge. - A Tallus szerint segítenünk kell 

nektek. Mi a helyzet? 

- Indulnunk kellene. Majd útközben elmagyarázzuk – szólt Vadóc. A szirénák 

hangja egyre közelebbrıl hallatszott. 

Az Exiles tagjai elıször nem voltak igazán szimpatikusak Kittynek. Az Exilest, a 

Weapon-X-et, és a Bosszú Angyalait Vadóc szállította egy óriási reklámtáblán, amit 

az egyik ház tetejérıl tört le. A lánynak megnövekedett erejével nem jelentett kihívást 

gyorsan repülni a nagy súllyal. Galactus leszállási helye felé tartottak. Bloodhawk 

repülve kísérte a többieket. 

Kitty eleinte még nagyon fázott, de aztán Bobby a kedvéért csinált a tábla 

elejére egy kisebb légterelıt jégbıl, így a szél nem bántotta tovább a hatalmas táblán 

utazókat. Kittynek útközben volt ideje végigmérni mindenkit. Az elsı, aki 

bemutatkozott, X-penge volt, James. A srác elég jól nézett ki, de Kittyt zavarta 

komorsága, koravénsége. A tekintete olyan furcsa volt, hogy Kitty nem is tudott a 

szemébe nézni, csak egy másodpercig. Valahogy sokkal több tapasztalat, szenvedés 

volt abban a szempárban, mint, amit a lány természetesnek talált volna. Egy 

pillanatra Kitty elgondolkozott azon, hogy ha sokáig marad a Weapon-X-szel, akkor 

talán ı is ilyenné válhat. A srác nem nagyon érdeklıdött a Weapon-X iránt, egyedül 

Logannel beszélgettek valamit, de Kitty nem igazán hallotta ıket. 

Aztán ott volt Vadóc. Egy másik. Árnymacska életében a harmadik, akit ismert. 

Ezt mosolyogva közölte is vele, és be akart neki mutatkozni, de Vadóc csak annyit 

mondott neki, hogy „letojom ki vagy, te kis szajha”. Kittyt ez nagyon megbántotta. Le 
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is ült Deadpool mellé, aki különféle beszólásokkal vidította fel. İ hívta fel a kislány 

figyelmét arra, hogy az idegen Vadócnak hatalmas karmai vannak. 

- Beztos egy olyan realitás szülötte, ahol nem létezik manikür! – súgta oda 

Wade. Kitty elnevette magát, de aztán egybıl abba is hagyta, amint Vadóc gyilkos 

pillantásával találkozott a tekintete.  

A másik nıi tag az Exilesban Erika volt, más néven Higanyszál. A lány 

kedvesnek tőnt, Bobbyval beszélgetett útközben. Kittynek beletelt pár percbe, amíg 

rájött, hogy Erika voltaképpen Pietro nıi változata. 

- Óh, igen béjbi! – humorizált Wade. – Még, még! Ja, hogy már elmentél? 

Tízszer is?  

- Olyan hülye vagy, Wade! Be fognak ránk rágni! – mondta Kitty. 

- Ha tudnád ki az a Galactus, akkor rájönnél, hogy az a legkisebb problémánk, 

hogy ezek berágnak ránk.  

- Mert, ki az? 

- Galactus az a fajta ellenség, aki ellen az a legjobb taktika, hogy őrhajóra 

szállsz, és meg sem állsz, amíg meg nem találtad Galamamit és Galapapit, és 

beköpöd nekik, hogy a kisfiuk már megint megette a testvérkéi elıl a tejútbapapit. 

- Ez komolyan hangzik. 

- A legviccesebb az, hogy ez a pofa tényleg bolygókat eszik.  

- Mit csinál? – ült le melléjük törökülésben Tito, az embermadár. Hatalmas 

termető tollas lény volt, de a hangja kedvesen csengett. 

- Bolygók energiáját szívja el – válaszolt Wade. 

- Amúgy Tito vagyok.  

- Én Kitty. İ meg Deadpool. 

- Örvendek.  

- Kitalálom. Te vagy Howard, a kacsa alternatív énje egy Heavy Metal világból! 

- Nem értem. 

- Hagyd csak! Deadpool mindig ilyen. Kik azok? 

- Én még nem nagyon ismerem az Exilest. Az egyik Angyal. Nem túl beszédes 

fickó, de X-penge azt mondta, hogy nagyon jól lı.  

- Jól lı? Bocsássatok meg! – Wade felállt, és odament Angyalhoz. Pár szót 

váltottak, és mindketten elıvették különféle fegyvereiket. Az út hátralevı részében 

kitárgyalták az eddig meglátogatott világokban összeszedett lıfegyvereket. 

- És az a nagy szırös? 
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- Wendigo. Mást nem tudok róla, csak hogy elvileg nagyon erıs. 

- Ha olyan erıs, amilyen ronda, akkor meg vagyunk mentve.  

- Amúgy kiváló hallása van. 

- Basszus! – Kitti egy bocsánatkérı mosolyt küldött Wendigo felé, aki csak ült 

tovább egy helyben. – Hát ezt elszúrtam. Hatból ketten utálnak, három meg tojik rám. 

- Ne aggódj, Kitty! Neked nem az a dolgod itt, hogy szeressenek, hanem, hogy 

megmentsd a világot. Amúgy nem vagy te kicsit fiatal ehhez? 

- Nem tudom. De örülök, hogy itt lehetek. Amit nagyon sajnálok, hogy Copy már 

nincs a csapatban. 

- Copy? 

- Nem ismered. Jó barátom volt. 

- Értelek. Ott, ahonnan én jöttem, az ember szinte alig mert barátkozni, mert 

annyira gyakori volt a halál. Legszívesebben elvinném oda mindkét csapatot, hogy 

azt a világot mentsük meg. 

- Lehet, hogy egyszer eljuttok oda együtt. 

- Lehet. 

- Én amúgy egy békés világból jöttem. Sokakat hagytam hátra, de Bobby, 

Wade, meg a többiek… jól érzem itt magam. 

- Hmmm… Hát, ahogy látod, nálunk nem épp a tréfamesterek és a jókedv a 

domináns. 

- Látom, Tito, és sajnálom. De talán majd idıvel! – Tito lemondóan legyintett, és 

oldalra tekintett, ahol a Bosszú Angyalai kuporogtak egy csoportban rémülten. 

Mellettük a Tőz Ura hevert eszméletlenül. İt azért hozták el, hogy amikor Vadóc 

kezdi elveszíteni az erejét, akkor újra megérinthesse. 

- Ezek az emberek miért vannak itt? 

- İk a Bosszú Angyalai – nevetett Kitty. Tito nem értette, hogy mi ebben a 

vicces, de örült annak, hogy valaki nevet körülötte. Ritkán hallott nevetést 

mostanában. 

Vadóc letette a táblát, majd a Tőz Urához lépett, és megérintette pár pillanatig. 

Körbenézett a helyszínen. Bármerre nézett, hatalmas szántók voltak, közöttük 

vékonyka földutak futottak el. 

- Itt fog leszállni? – kérdezte X-penge. 

- Igen. Erre tart.  
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- Én nem akarok izélni, de eddig mindig ilyen nagyvárosokban jelent meg, nem? 

– okvetetlenkedett Deadpool. 

- Neki mindegy, hol jelenik meg. Most épp ez a hely van a legközelebb talán. 

A következı pillanatban megjelent Galactus. A hatalmas lény olyan nyolc és fél 

méter magas lehetett. Páncélja ezüst és fekete színben csillogott. Mellette egy 

hatalmas gépezet jelent meg, amit elkezdett összerakni. 

- Teleport… Kisebb mint hittem – szólt Tito. Az Exiles és a Weapon-X tagjai 

egyszerre néztek rá. – Na, mi van? Csapjuk akkor szét! – A madárlény elıvette 

nagyapjától örökölt baseballütıjét. 

- Na, te Atlanta Hawks plüsi, fogd vissza magad! - tartotta vissza Deadpool.  

- Igaza van Wade-nek, kell egy terv. – SK Jamesre nézett. – Nekem fogalmam 

sincs, mire képes a fickó. 

- Jó, akkor átveszem az irányítást – lépett elıre X-penge. - Bloodhawk, Tito: légi 

felderítés! Higanyszá, nézd meg van-e energiaburok, és mekkora lehet a sugara.  –

Az említettek el is indultak teljesíteni feladatukat. – Wendigo, a tüzesebb Vadóc és 

én leszünk a tőzerı… 

- Az energiaburok sugara száz méter, de alatta átjuthatunk, mert csak a 

felszínig tart – tért vissza Higanyszál. 

- Szóval, mi leszünk a tőzerı, de csak akkor, ha sikerül az energiaburkot 

megszüntetni. Kitty, Logan, Angyal. Ez lesz a ti feladatotok.  

Tito és Lemuel ez után nem sokkal visszatértek. Tito közölte észrevételeit. 

- A környéken semmi érdekes, Galactus összerakta a gépet, és bekapcsolta. 

- Tito. Te, Vérsólyom és a mi Vadócunk levegıbıl támadtok, de tudnotok kell, 

hogy csak figyelemelterelés, amit csináltok, igazából nem tudjátok megsebezni ıt. 

Nagyon vigyázzatok az energiasugaraival! A többiek próbálkozzanak, ahogy tudnak, 

de csak óvatosan, mert Galactus nagyon veszélyes. 

- Na, ha nekem nincs is semmi dolgom, akkor itt maradok, és fogadom a 

helyetekre küldött új tagokat. Hátha bezuhan valamelyik hulla helyére valami esélyes 

veszélyes legényke. – Deadpool kijelentését szúrós pillantások kísérték. Wade 

ezután odalépett Angyalhoz, és pár holmit adott neki oda. 

Galactus megkezdte a bolygó energiáinak elszívását. Logan, Kitty és Angyal 

megálltak az energiaburok szélénél. 
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- Hunyjátok be a szemeteket fiúk, merülünk egyet. – Kitty megfogta a két férfi 

kezét. Loganre pillantott aggodalmasan. Logan maszkja eltakarta tekintetét, ezért 

egy apró mosollyal próbálta biztatni a lányt.  

Kitty légiessé tette a triót, és eltőntek a földben, majd az energiaburok túloldalán 

pár másodperc múlva kiemelkedtek a talajból.  

- Wade szerint ezeknek elégnek kell lenniük – suttogta Angyal, és elıvett három 

kisebb bombát. A töltetek nukleárisak voltak, még mindig abból a speciális készletbıl 

származtak, ahonnan Deadpool a felszerelése nagy részét szerezte, egy másik 

realitás Reed Richardsától. 

Galactus lassan feléjük fordította a fejét. Logan felnézett rá, és akkor jött rá, 

hogy a félisten eddig csak azért nem végzett velük, mert mindeddig nem találta ıket 

fenyegetınek.  

- A francba! – kiáltotta Logan, és Kittyt nekilökte Angyalnak, aki abban a 

pillanatban, hogy meghallotta a rájuk zúduló energiasugár robaját, már légiessé is 

vált Angyallal együtt. Logan pont erre számított, ezért lökte neki ıket Galactus 

energiaelszívó gépezetének, amin átesve azok ketten egy csomó zárlatot okoztak, és 

a gép felmondta a szolgálatot. 

A félisten szemeibıl kilıtt energiasugár méretes földdarabokat fröcskölt szét 

mindenfelé, és hatalmas port kavart.  

- Logan!!! – sikította Kitty, és hátrahagyva Angyalt, átugrott a gép túloldalára, 

ahol meglátta a férfit. Logan a három bomba fölött hasalt, és kibiztosította az egyiket. 

Jobb lábán nem maradt hús, csak fémcsontváza éktelenkedett villogva, mint valami 

elrontott protézis. 

Kitty látta, hogy Logan aktiválta a bombát, ami három másodperctıl számlált 

vissza. Rávetette magát a férfira, és légiessé tette.  

A robbanás hatalmas volt. Deadpool elégedetten figyelte, milyen jól is 

funkcionálnak legújabb játékszerei. 

Angyalt messzire sodorta a helyérıl kiszakadt energiaszívó és átalakító 

gépezet. Senki nem látta, hogy meghalt-e vagy túlélte a robbanást. Az energiaburok 

minden jel szerint megszőnt, mivel a füst, a törmelékek és, ami a gépbıl megmaradt, 

messzire repült. Amikor a füst eloszlott, Galactus fél térdelésben volt, egyik kezét a 

földre támasztva a kráterben. Arcán a harag ábrázata nyert teret.  

Ezután három sugár csapódott a mellkasának. Plazmasugara nagyon erıs volt, 

de a két lángsugár szinte egy szupernova erejével hatott. Vadóc a lövés után üvöltve 
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indult rohamra és vele együtt Tito, Bloodhawk és egy nagy denevérszörny alakjában 

a másik Vadóc is. 

Közben Higanyszál biztonságos távolságba vitte Angyalt és SK-t. Mindketten 

pocsék állapotban voltak. 

Legelıször Vadóc és Tito érték el az éppen feltápászkodó Galactust. Vadóc egy 

lángsugarat lıtt a bal vállára a Tőz Urának pálcájából, de Galactus keze egyetlen 

legyintésével úgy megütötte, hogy Vadóc kilométerekre repült.  

Tito harsányat rikkantott, és baseballütıjével orrba vágta Galactust. Úgy érezte, 

mintha egy acélfalat próbált volna megütni. Még épp idıben vette észre, hogy 

Galactus tágabbra nyitja szemét. Az elızı alkalommal már megfigyelte, hogy a 

félisten ilyenkor tüzelni fog egy pillanat múlva. Ennyi ideje maradt rá, hogy 

hátrabukjon szárnyait széttárva. A sugár centiméterekkel fölötte szállt el, bár a hı 

végigperzselte mellkasát, nem ölte meg, az épp odaérı Bloodhawkot és a denevér-

szörny alakban lévı Vadócot találta el a hatalmas energia.  

Lemuelnek kiáltani sem maradt ideje. A másodperc tört része alatt porrá égett. 

Vadóc szerencsésebb volt. A szörnyetegnek csak a szárnyát találta el a sugár, 

viszont annak hatalmas részét le is égette, és a lény füstölve zuhant alá 

szárnyaszegetten. 

Kitty Titohoz lépett. A madárember megfeketedett tollakkal hevert Galactus 

lábánál, aki nem foglalkozott igazán velük, mert a Superskrull erejével bíró 

Wendigoval és Jégszamurájjal harcolt éppen. 

- Jól vagy, Tito? 

- Semmi gond, kislány. Hol a baseballütım?  

- Majd megkeressük. Gyere. Kiviszlek! 

Kitty megtámasztotta Titot, és együtt poroszkáltak elfele Galactustól, aki, mivel 

nem tartotta ıket veszélyesnek, nem támadott rájuk. 

Galactus hatalmas ökölcsapással terítette le Wendigot, majd egy mozdulatával 

széttörte a feje köré teremtett jégtömböt, és egy sugarat lıtt Jégszamuráj felé a 

másik kezébıl. Bobby minden erejét összeszedte, hogy egy jégpajzzsal megvédje 

magát, de a sugár áthasította a védelmét, és leterítette. Szerencséjére a találata nem 

volt halálos, mert a sugár erejének javát felfogta a pajzzsal. Inkább az emiatti 

fáradtság ütötte ki, mint a sérülés. Annyi energiát fektetett be egy pillanat alatt, mint 

amikor egy perc alatt megfagyasztotta az idegen Xenomorphoktól hemzsegı 

Manhattant. Zuhanó testét Higanyszál kapta el, majd a sérültekhez vitte.  
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Deadpool elkámpicsorodva nézte a harc menetét. Elıvette minden fegyverét, és 

méregette ıket, hogy melyiket lenne érdemes bevetnie. Arra lett figyelmes közben, 

hogy a mellette heverı Tőz Ura nyöszörögve ébredezni kezd.  

- Olyan ez, öreg, mint lehugyozni a tábortüzet – mondta Wade, és egy könnyed 

mozdulattal fejbe lıtte az ébredezıt. 

- Az micsoda? – kérdezte Vasember. 

- Vortex gránát. Hipertér-hasadékot nyit, vagy valami ilyesmi. Még sosem 

használtam. 

- Elvehetem? 

- Persze, Bádogember! Van még kettı. 

Vasember elvette a gránátot, és odament a többi Bosszúangyalhoz. Valamit 

pusmogtak, aztán elindultak Galactus felé. Eközben X-penge megérkezett a 

hatalmas félistenhez. Lábaiból plazmasugarakat kilıve, afféle rakétaként ugrott a 

monstrum felé, és Azazel kardját energiával töltve vágásra emelte. 

Ahol nemrég Galactust mellkason találta a három hatalmas erejő lövedék, 

páncélja megvékonyodott, már majdnem átszakadt. Ide hasított egyet félelmetes 

erejő pengéjével James. 

A kiáramló energia elsodorta X-pengét. Galactus dühödten felordított. Ebben a 

pillanatban Amerika Kapitány a James által hasított résen át bedobta a vortex 

gránátot Galactus testébe. 

- Öt másodperc! Fussunk! – kiáltotta Tony, aki beállította az imént a gránátot. 

Kapi, Wanda, és Tony futni kezdtek, ahogy kitelt tılük. Thor észrevette Jamest, aki 

ájultan hevert Galactus lábainál.  

- Fussatok! Megyünk mi is! – Thor a vállára vette Jamest, és futni kezdett vele a 

többiek után, de hasra esett egy rögben. Galactus kilıtte a két fekvıre halálos 

sugarát.  

 Ezután a Vortex gránát megnyitotta a hiperteret, és Galactus belseje 

átszippantódott a végtelen negatív zónába. Ezt követıen a páncélja is összeroppant, 

és a hatalmas félisten porhüvelye élettelenül esett össze. A titán ereje olyan hirtelen 

szállt el, hogy felnyögni sem tudott. Egy pillanat alatt elpusztult. 

- Óh, a francba, Thor! – bıgött Wanda. – Az egyetlen igazi kan az egész 

bandából! És pont ı! 

- Nyugi bébi, minden okés –szólt Thor Wanda mögül, akit James-szel együtt 

Higanyszál kimentett az utolsó pillanatban. Wanda ezután felpofozta a férfit. 
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Az Exiles és a Weapon-X ebben a pillanatban eltőnt, és a Bosszú Angyalai 

egyedül maradtak egy hatalmas letört reklámtábla és egy a felismerhetetlenségig 

összeroncsolódott páncél társaságában.  

- Hő, skacok… ez durva volt. felhívom Richiet az F4-bıl, hogy jöjjenek értünk 

valahogy! 

- Ugyan már, Kapi, te csak meg akarod mutatni nekik ezt az egészet! 

- Igen, Tony… Azt hiszem, ez érdekelné ıket is. 

 

 

 
 
 

Egy kis kikapcsolódás 

 
 
 
 

 

 

Logan csendesen hevert az ágyon. Sérült lába köré egy hatalmas, fémbıl 

készült tartályt helyezett Dr. McCoy, melyben olyan folyadék cirkulált, amely segítette 

Logan öngyógyító képességét. 

A kék bundás lény adatokat olvasott le egy kis kijelzırıl, és hümmögve 

jegyzetelt. A Logan melletti ágyon Vadóc hevert, megrepedt csontjait sínbe tették. A 

lány sérülései hamar gyógyultak, hála a doktor kiváló ellátásának.  

Kitty Logan ágya szélén ücsörgött. Szomorú szemekkel figyelte, ahogy a férfi 

mellkasa ütemesen emelkedik, süllyed.  

- Minden rendben, Dr. Mccoy? 

- Igen. Ez a Logan határozottan gyorsabban gyógyul, mint az általam 

ismert.  

- Ez nagyszerő.  

- Kitty. Azt hiszem, nem kéne itt töltened az idıd. A barátaid rendben 

lesznek.  

- Rendben. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. 
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- Nincs mit. Azok után, amit meséltetek, ez a legkevesebb, amit tehetünk 

értetek.  

Kitty kissé elpirult, majd kiment a gyengélkedıbıl. Ez az iskola hasonlított 

arra, ahol ı tanult, de jóval régimódibb volt a berendezése. Az iskolában pedig nem 

tanultak annyian, csak Jean, Scott, Jégember, Hank és Warren. Rozsomák 

hátrahagyta az X-ment pár hónapja a professzor elmondása szerint.  

Kitty végigtipegett a folyosón a többieket keresve. A konyhában találkozott 

Wade-del, aki épp egy sört iszogatott. Maszkja félig fel volt húzva. Kitty nem tudott 

nem odapillantani a férfi visszataszító bırére. 

- Na, mi van, kislány? Nem láttál még csúnya fiút? Kapcsoljam be a 

hologram álcám?  

- Hagyd csak, Wade. Hol vannak a többiek? 

- A nagy jeges a kis jegest tanítgatja a tréningteremben. A pamacs és az 

édese fetrengenek, az új cica a proffal konzultál. 

- Wade, miért nem segítesz Vadócnak a képességeddel?  

- Mert ha az avonreklámarc pofikája ilyen frankóvá válik mint az enyém, 

akkor asszem karmica belémvájkál. 

- De hát egy idı után úgyis felszívódik a képességed belıle. 

- A doki is azt mondta, hogy jobb, ha nem nyúlok a bigéhez. Amúgy se 

akarnám kiütni magam. Rám fér ez a kis lazulás. 

- Lazulás… Wade, neked nincs néha honvágyad? 

- Amikor SK egy alienbébit piszkált ki a gyomromból, az fájt… akkor 

kívántam ám a nagyim jó öreg meggylekvárját! 

- Tudod, hogy nem így értettem! 

- Tudod, kicsicica, ahonnan én jöttem, olyan gennyes egy hely, hogy ez 

egy igazi lazulás ahhoz képest. Az én világom olyan mint a varangy.  

- Mármint a mutáns? Vagy a sima varangyosbéka? 

- Utóbbi. Tehát az én világom randa és büdös, de ha sokat nyalsz, akkor 

lazulhatsz. 

- Alpári vagy, Wade! – mondta nevetve Kitty. 

- Valld be, hogy erre buksz, mint Kolosszus Polarisra!  

- Nem is… - Kitty elpirult egy pillanatra, Deadpool nagyot kortyolt a 

sörébıl. 

- Ne pironkodj, tudom, hogy másfelé kapirgálsz. 
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- Másfelé? Én nem is! 

- Az csodás! Akkor légy szíves idetérdelni, amíg én sörözgetek! 

- Mi? Minek? – Kittynek beletellett pár másodpercbe, mire megértette a 

dolgot. - Wade te egy szemtelen, taknyos kölyök vagy, tudd meg! – mondta, bár 

tudta, hogy a férfi több mint tíz évvel idısebb nála. 

- Na, most van honvágyam. 

- Miért? 

- Mert otthon behúzhatnám a tizenhatezer hétszáztizenkettedik strigulát a 

falamra. 

- Mind a tizensokezernek igaza volt! Egy bunkó vagy! – Kitty kiment a 

konyhából, és az udvarra indult. Deadpool a sörébe bámult. 

- Látjátok kicsi buborékok, sínen vagyok, mint az állat. Lehet még az év 

realitásugró pedofilbajnoka címet is elnyerem. 

Kitty az udvaron leült egy fa tövébe. A saját világában nyáron itt írta a naplóját. 

Sajnos nem hozhatta magával erre a hosszú útra, de mióta az Idıbróker kiléptette a 

realitásából, nem is volt eddig ideje írni. Most, naplója nélkül, úgy döntött, hogy az is 

elég, ha átgondolja a dolgokat.  

Az Idıbróker a Galactus elleni harc után azt mondta, hogy a csapat négy 

napig pihenhet ebben a világban. Ez az idı elég lett volna Kittynek, hogy új naplót 

kezdve leírja az eddigi kalandjait a Weapon-X-szel, de ahogy visszagondolt az elmúlt 

napokra, úgy érezte, mintha már évek óta lenne a csapattal. 

Pár percig ücsörgött a fa tövében, amikor Vicktoria leereszkedett mellé. A 

legújabb tag képességeivel Kitty még nem volt tisztában, de nem lepte meg, hogy a 

lány képes repülni.  

- Mi a helyzet, Kitty? 

- Csak ücsörgök. 

- Akkor ücsörgök veled. 

- Mit beszéltél a proffal?  

- Áh, csak egy-két apróságot, no meg van egy képességem, amit nem 

nagyon tudok kontrolálni. 

- Segített? 

- Azt mondta, holnaptól pár edzésen megpróbáljuk csiszolni a dolgot.  

- Te ismerted ıt? Mármint a saját világodban. 
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- Nem. De hallottam róla jót és rosszat is. 

- X-man voltál? Vagy valami más? Bosszúangyal? 

- Egyik sem. Te X-man voltál ugye? 

- Ahham. 

- Ha jól tudom, Bobby is.  

- Azt hiszem, ı is.  

- Amúgy alig várom, hogy nekikezdjünk a dolognak, már nagyon rég 

készülök, hogy megálljam majd itt a helyem. 

- Én nagyon örülök, hogy végre nincs semmi feladatunk. Galactus-szal 

megküzdeni nagyon kemény harc volt. SK majdnem ott is hagyta a fogát. 

- Látom, hogy bánt, Kitty, de hidd el, hogy nem hibáztál. Nem vagy 

felelıs. Bár nem voltam ott, de biztos vagyok benne. 

- Próbálom én is így látni, de tudod, nem egyszerő.  

- Tudom. 

- Mehetnénk ma valahova bulizni, nem? Ha Bobby elıkerül, megkérdem. 

Wade úgyis benne lesz. 

- Én benne vagyok.  

- Sziasztok, lányok! – Jean leült a vele nagyjából egykorú lányok mellé. 

Nagyon örült a vendégeknek, mert mióta az iskolában tanult, állandóan fiúkkal volt 

körbevéve. 

- Szia, Jean. Mit szólnál egy bulihoz ma este? 

- Jó ötlet. Csajbuli, vagy a srácok is jönnek? 

- A mieink tuti, a helyieket majd te megkérded. 

- Rendben. 

Vicktoria felállt, és nyújtózkodott. 

- Azt hiszem, lányok én, megyek, pihenek egy nagyot. Majd kopogjatok 

be hozzám, mielıtt indultok tovább. – Ezután rájuk mosolygott, és repülve 

visszasuhant a fıépületbe. 

- Kedves lány. Még új nálunk – nézett utána Kitty. 

- Láttam a gondolataiban.  

- Te olvasol a gondolatokban? 

- Sajnos, néha nem tudom uralni a képességeimet, és akkor… 

- Majd megtanulod. Hidd el. 

- Igyekszem. 
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- Amúgy Deadpool állandóan maszkban van?  

- Többnyire. De van valami hologram bigyója, csak nem használja. 

- Értem. Régóta van veletek?  

- Velem egyszerre került be. Amikor Copy meghalt, és Elektra hazatért. 

- Copy? Ismerted ugye? 

- Jó barátnım volt. 

- Oké, látom, hogy nem igazán akarsz beszélni róla. 

- Elég szomorú dolog ez. Mi világokat mentünk meg, de minket senki. 

Szinte lehetetlen küldetésekben voltunk, és én… én néha félek. 

- Természetes, hogy félsz, de kiváló csapatod van, nem kell aggódnod. 

- A Weapon-X tagjai mind erısebbek nálam. Sokkal erısebbek, és 

tehetségesebbek. Annyira mégse voltak erısek, hogy megmentsék Copyt, vagy 

Lemuelt. 

- Ne szomorkodj, Kitty, nem lesz semmi gond. 

- Oké. 

- Na, szóval ez a Wade milyen fickó? Nagyon bejön a szövege. 

- Én a helyedben nem foglalkoznék vele. Nagyon jó a dumája, de egy 

tahó. 

- Tahó? 

- Érted. Az a fajta pasi, akivel nem érdemes haverkodáson kívül többet 

kezdeni. Arról nem is beszélve, hogy bérgyilkos. 

- Furcsa. Az ember a bérgyilkosokat befordult, diszkrét típusnak 

képzelné. 

- Hát, ez a hapsi egészen más. De akkor már tudod. És mi a véleményed 

Bobbyról? 

- Kedves fickó. Sokat törıdik a mi Bobbynkkal, mióta itt van, csak 

edzenek. 

- Igen. Jobb így, mint, ahogy az én világomban rajtolt a mi Bobbynkkal. 

- Mi történt? 

- Lenyomta. 

- A miénket is simán lenyomná szerintem.  

- Igen. Megdöbbent néha az ereje. 

- Nagyon erıs? 

- Egy perc alatt fagyasztotta meg egész Manhattent. 
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- Az nem semmi! És a többiek? 

- SK ugyebár olyan erıs, mint Farkas, csak sok kis kütyüje van, amikkel 

durva dolgokat tud. 

- Farkas?  

- Nálatok Rozsomák. 

- Igen, értem. 

- Aztán ott van Vadóc. Képességeket szív el, repülni tud, szupererıs. 

Mondjuk nem irigylem, mert bárkihez hozzáér, az elájul. De igazán erıs. Talán a 

legerısebb. 

- Deadpoolnak van valami képessége? 

- Azon kívül, hogy ölni tud a humorával? Öngyógyító. No meg tele van 

trükkös fegyverekkel. Én meg légiessé tudok válni. Olyankor tudok lebegni is amúgy. 

- Légiessé? 

Kitty egy egyszerő mozdulattal átnyúlt a fán, aminek a tövében beszélgettek, 

ezzel megmutatva Jeannek, hogy mit is ért légiesség alatt. 

- Már értem. És Vicky?  

- Nem tudom, még nem láttam.  

- Na, jó. Akkor holnap megnézzük a tréningjét. 

- Rendben. 

A diszkó alsó szintjén a zene bömbölt. A felsı szinten egy kerek asztalnál ült 

Jégszamuráj, Kitty, Vicky és Scott Summers. Két üres szék is volt az asztalnál, 

ahova néha-néha Jean és Deadpool ült le, ha nagyon kitikkadtak a táncban. 

Deadpool az este alkalmából aktiválta hologram álcáját, így szıke macsóként tudott 

megjelenni. Bobbyt nem nagyon érdekelte, hogy Deadpool többé-kevésbé ráhajtott 

Jeanre, Scott viszont eléggé feszélyezve érezte magát. 

- Nem kéne felhúznod magad, Scott – mosolygott rá Bobby. 

- Én? Ugyan miért? 

- Mert szerintem Jean nem akar semmit Wade-tıl, csak simán szórakozik! 

- Engem nem érdekel Jean meg Wade. 

- Kit akarsz átverni? – kérdezte Vicktoria mosolyogva. 

- Na, jó nekem ebbıl elég volt. Megyek haza. Majd Jean hazahoz titeket, 

oké? 

- Ne menj még, Scott! – kérte a fiút Kitty, de az már fel is állt az asztaltól. 
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- Az én világomban is mindig ilyen hülye volt, ha nıkrıl volt szó. – Bobby 

Scott után nézett, majd Vickyre mosolygott. Kitty hirtelen nem tudta eldönteni, hogy 

féltékenységet érez, vagy csak zavarba jött attól, hogy felmerült benne, hogy lehetne 

féltékeny talán. 

- Amúgy, Vicky, neked mi a teljes neved? – kérdezte Bobby derősen, és 

belekortyolt egy nagyot a koktéljába. 

- Ezt inkább ne firtassuk. Vicktoria vagyok, de szólíthattok a kódnevemen is, 

Vixen. 

- Vixen. Ez aranyos. Mirıl kaptad? 

- Csak úgy megtetszett. 

- Kérdeztem már a képességeidet? 

- Hát, van sok, mióta a másodlagos mutáció is beütött. 

- Mi az a másodlagos mutáció? – kérdezte Kitty. Vixen rámosolygott. 

- Mindenkinél más, ha idısebb leszel, megtudod.  

- De hát mi egyidısek vagyunk. Nem? 

- 22 vagyok. Nálam indukálták a másodlagos mutációt otthon. Mindent 

megtettek, hogy a lehetı legerısebb legyek, mire eljön az idı. – Kitty rájött, hogy 

tényleg ı a legfiatalabb a csapatban. 

- Eljön az idı? – Bobby kicsit közelebb ült Vickyhez. 

- Tudod, amikor harcba kerülök, meg ilyesmi. Legyen elég annyi, hogy a 

saját világomban az egyik legerısebb mutáns voltam. 

- Hőha! Akkor majd megvédesz minket, ha Scott nekiugrik Wade-nek? Mi 

majd Kittyvel mögéd bújunk! 

- Azt hiszem, Scott nem lenne nagy falat, de ha nem muszáj, akkor ne 

balhézzunk. Unom az ücsörgést. Nem megyünk le táncolni? 

- Menjetek csak, lányok! Én vigyázok a cuccokra. Egész nap edzettem, 

nincs kedvem táncolni. 

- Rendben, Bobby. Gyere, Kitty, mutassuk meg ennek a világnak, milyenek 

a belevaló csajok! 

Kittynek tiltakozni sem maradt ideje, Vixen már neki is lódult húzva maga után 

a lányt le a tánctérre. Bobby utánuk pillantott, és mosoly jelent meg az arcán. 

Éjfél körül járhatott az idı, mire Kittyék visszatértek az asztalhoz. Bobby 

Deadpoollal csevegett éppen, akinek az ölében Jean vigyorgott kislányos derővel. 
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- Na, végre, hogy megjött a két tánckirálynı! – szólt Bobby. - Akkor 

indulhatunk, bajtársak? 

- Mehetünk – vágta rá vidáman Kitty. 

Másnap reggel Kitty zuhanyzás után a konyhába ment papucsban, pólóban és 

boxeralsóban. A konyhában már ott reggelizett Bobby, a másik Bobby, Vadóc, Scott 

és Angyal. Kitty rájuk mosolygott, és nekilátott szendvicset készíteni magának. 

- További kellemes napot nektek! Warrennel és Bobbyval le kell ugranunk 

Nevadába, mert a Cerebro befogott valakit. Sok sikert nektek a továbbiakban, ha 

nem jutnánk vissza a héten! 

Scott felállt, Angyallal és Bobbyval együtt távoztak. Az ajtóban még találkoztak 

Deadpoollal, aki éppen akkor jött be nyújtózkodva: 

- Ejh, de rohadt hosszú volt ez az éjszaka! Lehet az akció kevésbé fárasztó, 

mint pihenni? - mondta Wade, mikor belépett. Scott visszapillantott a válla felett, 

aztán elment. Kitty intett Wade-nek, és falni kezdte a szendvicsét. 

- Összeeszkábáltak, Vadóc? – kérdezte Wade. 

- Igen. Kaptam egy kis segítséget Logantıl egy érintés formájában. 

- Már magánál van a durcás? 

- Igen, de még pihennie kell. 

- Milyen volt az éjszaka Jeannel? – kérdezte Bobby Wade-et. 

- Nem nyilatkozhatok. 

- Vixen hol van? – kérdezte Kitty. 

- Az edzıterembe ment, hogy a professzorral dolgozzanak a képességén. 

- Hopp, akkor megyek én is, megnézem. 

Jean ekkor lépett be, mosolyogva intett a többieknek. 

- Jó reggelt, mindenki! 

- Neked is. 

- Jean, kapj fel valami kaját, aztán lessük meg, mit tud Vixen! Ti nem jöttök? 

– kérdezte a többieket Kitty. 

- Ki az a Vixen? – kérdezte Vadóc. 

- Vicktoria, az új csapattagunk. 

- Akkor nézzük meg, mit tud, hiszen fontos lehet majd a küldetéseken 

ismerni a képességeit. 
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A társaság átsétált a veszélyszoba irányítófülkéjébe, ahonnan egy plexifalon 

keresztül láthatták Vixen edzését. 

- Sziasztok! – köszönt nekik Xavier, aki az irányítópanelen babrált épp 

valamit. – Az imént mértem le a repülési képességeit, és az eredmény lenyőgözıen 

jó. Most az erejét nézzük. 

A jelenlévık átpillantva a plexin láthatták, hogy Vixen egy hatalmas, fém 

szerkezet alatt állt, és azt tartotta. A nyomás egyre növekedett. 

- Elég! - kiáltotta ijedten fél perc múlva Vixen. 

Xavier fokozatosan visszavonta a terhelést a lányról, majd megtekintette az 

adatokat. 

- Hetvenöt tonna. Kiváló. Abszolút kiváló! 

- Na, szép. A komplexusomnak már Vadóc is elég volt, nemhogy egy ilyen 

tápos csitri. 

- Irigykedünk, kicsi Wade? – kacsintott oda Vadóc. 

- Meg se szólaltam, szupervumen! 

Xavier egy mikrofonba beszélve szólt Vickyhez. 

- Akkor most lássuk ezt a bizonyos álomhívást! 

- Álomhívás? – Vadóc közelebb lépett a plexihez. 

- Az álomhívás egy olyan képesség, amelyet nem tud irányítani hatását 

tekintve, csak területét. Ezért vagyunk itt, hogy ezen dolgozzunk. 

- Olyasmi lehet, mint Skarlát boszinál a hex – mondta Bobby hangosan 

gondolkodva. 

Vixen széttárta karjait, és teste ragyogni kezdett. A veszélyszoba egyik 

területére koncentrált. Hosszú, egyenes haja úgy lebegett, mintha a szél fújná. A 

szoba egy részén, amerre a lány koncentrált, a fém padlóból annak anyagából 

formálódott kezek emelkednek ki. Démoni formájuk volt, hosszú ujjaik végén karmok 

meredeztek. Vakon kapálóztak a levegıbe, mintha valamit el akarnának kapni. 

Vicky leengedte karjait, a ragyogás megszőnt, és a kezek mozdulatlanná 

dermedtek, mintha csak valami torz szoborcsoport lenne. A lány oldalra fordult, és 

újra használta az erejét, ugyanúgy, ahogy az imént, de a hatás ezúttal egészen más 

volt. A terem azon részén, ahova Vicky éppen koncentrált, a semmibıl virágszirmok 

kezdtek hullani. Mikor abbahagyta, a szirmok nem hullottak tovább, de vastag 

szınyegként borították a padlót. 

Vixen felnézett a plexin át a többiekre. 
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- Csak ennyit tudok módosítani, hogy a hatás pozitív vagy negatív legyen. 

- Jó. Akkor most kipróbálunk valami mást – szólt a professzor a mikrofonba, 

miközben a pulton megjelenı adatokat figyelte. - Jean, vigyél le neki egy kísérleti 

patkányt Hank laborjából! 

- Egy perc, és meglesz, professzor! 

Vixennek nem kellett sokat várnia, Jean megjelent egy kis ketreccel a 

kezében, amibıl egy patkányt engedett el. A fehér színő kis jószág érdeklıdve 

szaglászott körbe. 

- Próbálj az állatra koncentrálni! 

Vixen széttárta karjait, a ragyogás elkezdıdött, de nem történt semmi. Pár 

másodperc után abbahagyta. 

- Nem tudok dolgokra koncentrálni, csak területekre! 

- Akkor koncentrálj a területre pozitívan! 

Vixen így is tett, és a patkány lebegni kezdett. Bukfencezett párat a 

levegıben, aztán miután Vixen abbahagyta az álomhívást, lepottyant a földre. 

- Errıl álmodnak a patkányok? – kérdezte Wade elkerekedett szemekkel. 

- Nem hinném – mondta a professzor. - Mivel a területre hatott jelenlévık 

nélkül is, valószínőleg nem a lények elméje határozza meg a hatást, hanem Vixen 

tudatalatti benyomása a helyszínrıl. Vagy talán csak teljesen véletlenszerő a hatás. 

- Hex – vágta rá Bobby. - Csak kicsit szebb kivitelezésben. – És elégedetten 

mosolygott, hogy ı legalább tudja valamihez hasonlítani a jelenséget. 

- Akkor most lássunk valami negatívat! – kiáltott bele Wade a mikrofonba, 

nem törıdve a professzor szúrós pillantásával. 

Vixen kérdın nézett a plexi felé. A professzor sóhajtott egyet. 

- Rendben, lássuk. 

Vixen széttárta karjait, és újból ragyogni kezdett. A patkány körül szırıs pókok 

jelentek meg, több tucat, és elborították azt. A patkány pár pillanat alatt meghalt. 

Vixen abbahagyta a koncentrálást, a pókok hirtelen semmivé váltak, csak egy 

megtépázott patkánytetem maradt az elızı jelenet valóságosságának 

bizonyítékaként. 

- Rendben Vixen, ennyi mára elég lesz, ha nincs egyéb képességed – szólt 

Charles a mikrofonba. 

- Semmi olyan, aminek nem ismerném a mibenlétét. 
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- Akkor mára végeztünk. Gyere fel, és megbeszéljük az eredményeket. Ha 

megbocsátotok… 

- Persze, professzor, és köszönjük, hogy foglalkozik Vixennel – mosolygott 

Charlesra Bobby, és kiment a helyiségbıl a többiekkel együtt. 

Kitty visszament a konyhába, Wade elindult valahova, mondván, hogy holnap 

jön, csak hoz még „popcornt a mikróba”. Vadóc felkapott a hőtıbıl pár dolgot, és 

lement Loganhez. Kitty, Bobby és Vicky hármasban maradtak a konyhában. 

- Na, mi legyen a mai program, lányok? 

- Talán ma is elmehetnénk bulizni, nem? – kérdezte Kitty, miközben egy 

croissant került a tányérjára. 

- Ez a második napunk a négybıl – számolgatta Vicky. - Szerintem akár 

minden nap bulizhatnánk. 

- Minden nap? Az egy kicsit túlzás lenne nem? – kérdezte Kitty. 

- Nem kell feltétlen diszkóba menni. Mehetünk valami nyugisabb helyre is. 

- És mi lenne, ha kicsit lehúznánk a hitelkártyákat, amiket a prof adott, és 

leugranánk rendbe szedni magunkat ma? Nem tesz jót az ember frizurájának, ha 

huzamban megmenti a világot, meg a körmeim is siralmasak. 

- Hát… ha van kedved, akkor elmehetünk, de Bobby… 

- Menjetek csak nyugodta,n lányok, én elleszek itt estig. Aztán meg elugrunk 

valahova! 

- Rendben, Bobby. Szia! 

Bobby magára maradt a konyhában. Azon gondolkozott, hogy mit csináljon 

estig, és vajon este merre menjen a lányokkal. 

Aznap éjjel Bobby, Jean, Kitty és Vicky együtt mentek el egy hangulatos kis 

bárba. A társalgás javarészt annyiból állt, hogy Bobby kicsit kiszínezve elmesélte az 

eddigi kalandjait a csapattal, kezdve a Hulk elleni ütközettıl egészen a Galactus 

elleni harcig. 

Kittynek nem kerülte el a figyelmét, hogy Bobby minden meséjében valahogy 

megpróbálta kihangsúlyozni a saját szerepét, és olykor füllentett is párat. Nem akart 

közbeszólni, hagyta, hogy Bobby megpróbálja mindhármukat lenyőgözni. A 

lányoknak is jól esett, hogy a srác ennyire kedves velük. 

Vadóc az intézetben, Logan mellett töltötte az éjszakát, beszélgettek. Logan 

lába már szinte teljesen rendbejött. 
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Közben valahol, messze onnan Wade kirabolt egy fegyverraktárt, és egy lopott 

autóval már hazafele száguldott a sztrádán. Az elızı realitásokban sajnos nem volt 

alkalma frissíteni készleteit, ellentétben SK-val, ezért most bepótolta a lemaradását. 

A harmadik napon Kitty délben kelt, és ágyban is maradt még pár órán át. 

Fáradt volt és csapzott, nem akart még így megjelenni. Tudta, hogy a többiek már 

bizonyára edzenek, vagy valahova már el is mentek mulatni. 

Hanyatt feküdt az ágyban, és mindenfélén gondolkozott. Ekkor kopogott az 

ajtaján és lépett be Wade. Kitty magára rántotta a takarót, mert igazából elég lengén 

volt öltözve. 

- Szia, Wade! Hazaértél? Hoztál popcornt? 

- Kicsit rágósat, de igen. Mi van veled, kölyök? 

- Hogyhogy mi van velem? 

- Nem voltál sehol egész délelıtt, nem is ebédeltél velünk, azt hittem már, 

valami baj van. – Deadpool leült az ágy szélére. 

- Nincsen semmi, csak fáradt vagyok. 

- Amúgy Logan ma már velünk kajált, úgy néz ki, hogy holnap hajnalban 

továbbállunk. 

- Már hajnalban? 

- Logan ezt mondta. 

- Kár. Mondjuk egy kicsit jó is. 

- Mert? Nem smakkol az itteni buli? 

- Olyan furcsa itt. Egyedül érzem magam kissé. 

- De hát itt vagyunk mindannyian, kölyök! 

- Ugyan. Te meg Jean elvagytok együtt. Vadóc többet van Logannel, mint 

eddig bármikor, Bobby meg totál odáig van Vickyért. 

- Szerintem ez egy baromság. 

- Dehogyis. Csak azt mondom, amit látok. 

- Amit látsz, meg ami van, az nem mindig ugyanaz. Én csak tudom. Egy 

piros maszk mögé bújt löncshús vagyok! 

- Ugyan, Wade! Jean pontosan tudja, hogy nézel ki, és mégis veled van. 

- Ja. Táncol velem, meg nevet a vicceimen. Asszed, hogy ezért nem vagyok 

egyedül? Nekem sosem volt csapatom, se család. Annyira vagyok társas lény, mint 

Victor Creed egy babazsúron, mégse nyafogok. 
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- Nem nyafogni akartam, csak… 

- Csak azt hiszed, hogy mellızve vagy, pedig egy ilyen dögös csitrinek 

eszébe se kéne, hogy jusson ilyesmi. 

- Ne izélj már, Wade! 

- Na, talpra kiddo! 

Deadpool elıvett egy vízipisztolyt a háta mögül, és a lányra spriccolt vele 

párszor. Az sikítva felpattant, és hozzávágott egy párnát Wade-hez. Wade elkapta és 

visszadobta, de Kitty légiessé vált, így az átrepült rajta. A lány nyelvet nyújtott 

Deadpoolra. 

- És most sicc, amíg felöltözök! 

- Hozzál fürdıruhát, mert úgy döntöttem, csúszdaparkba megyünk. Bár ezt 

csak hologram mögé bújva tehetem, de klassz lesz. A többiek is benne vannak. 

Logan egy whiskyt szürcsölgetett egy napernyı alatt. Szalmakalapban és 

ingben úgy nézett ki, mint valami turista, és valójában az is volt. A fiatalokat nézte, 

ahogy csúszdáznak, és fel sem kelt a mőanyagszékbıl egészen addig, amíg Bobby 

úgy nem döntött, hogy itt az ideje egy „fiúk lányok ellen strandröpi meccsnek”. 

A fiúk mindent megtettek, de a három lány sokkal jobbnak bizonyult végül. 

Wade szerint azért, mert Logan túl alacsony ehhez a sporthoz. Logan erre inkább 

nem mondott semmit, csak duzzogott. 

A nap gyorsan eltelt, és a csapat hazament Jean kocsijával, aki otthon maradt, 

mert valami dolga akadt. 

Éjjel Hank, Jean és a Weapon-X együtt iddogált és csevegett a konyhában. 

Sok humoros történet került elı az idısebbektıl, a fiatalok pedig flörtölgettek. 

Mivel nem volt elég hely, az ülést is úgy oldották meg, hogy Logan ölébe ült 

Vadóc, Wade-ébe Jean, Bobbyéba Kitty, aki egész idı alatt pironkodott. Persze nem 

tudhatta, hogy Wade kérte meg Bobbyt, hogy ez így alakuljon. Éppen azon nevettek, 

hogy Vicky egy nagy plüssállathoz hasonlította Hanket, amikor megjelent a 

professzor is. Jean egybıl magyarázkodni kezdett, de Charles nem volt mérges. 

Készített magának egy nagy adag forralt bort, és leült a többiek közé beszélgetni. 

Az idı gyorsan elrepült, és hajnal háromkor Logan és Vadóc visszavonultak 

egy szobába. Bobby mókásan megjegyezte, hogy valószínőleg Logan húsz 

másodpercen belül elájul, de Hank sokatmondóan elárulta neki, hogy ajándékozott 

Vadócnak egy képességgátló csuklópántot. Bobby fülig érı mosolyt eresztett el. 
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Jean is nyugovóra tért, majd nem sokkal késıbb Hank is. A professzor 

elköszönt tılük, és ı is elvonult. Így már csak négyen maradtak a Weapon-X-bıl. 

Beszélgettek, és múlt az idı, amíg egyszer csak két mondat között hirtelen egy 

villanással hátra nem hagyták a realitást. 

Másnap reggel Jean már csak a hőlt helyüket találta, bárhogy is kereste ıket. 

Dél körül visszatért Scott, Bobby és Warren is, és minden visszatért a megszokott 

kerékvágásba. 

A Weapon-X-csapat az úgynevezett pihenıjük után holtfáradtan jelent meg a 

következı realitásban. 

 

 

 

 
 

 

Sóhajok 

 
 
 
A történetben megjelenı Amazon karakter eredetérıl többet Xorn666 Fınix történeteiben tudhattok meg.  

 

 

 

- Mi az ördögöt keresünk ezen az átkozott helyen? - kérdezte Deadpool, 

ahogy vacogva körbetekintett a havas hegyoldalról. Bármerre nézett, csak havat és 

sziklaszirteket látott. Bár a szél erısen fújt, de hó nem esett, így a fehér felszínrıl a 

nap fáradt fénye szembántóan ragyogott rájuk. – Olyan cidri van… Belém szar a 

fagy! 

- Meg kell mentenünk a farkast. A Tallus ennyit mond. – Logan 

körbepillantott a tájon, majd Vadóchoz és Vicktoriához fordult. – Nézzetek szét 

fentrıl! 

A két lány magasra röppent. A hegyoldalon Kitty, Wade, Bobby és Logan 

maradt. Kitty vacogott a hidegtıl, de próbált úgy tenni a többiek elıtt, mintha nem 

lenne semmi baja. Kevés sikerrel. 

- Bobby! Csinálj nekünk enyhelyet – adta ki az utasítást SK. 
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- Micsodát? 

- Szélárnyékot! 

- Ja! Oké.  

Jégszamuráj egy pillanat alatt jégfalat teremtett, mely megvédte ıket a széltıl. 

Vadóc és Vixen ekkor tértek vissza gyors felderítésükbıl. Vadóc vázolta a helyzetet 

Logannek: 

- A hegy túloldalán, a sziklába van faragva valami templomféleség. 

Valószínőleg lesz odabent társaság, mert a Feketerigó a hegytetın van. 

- Ki az a Feketerigó? – vágott közbe Deadpool. 

- Az X-ek repülıgépe.  

- Szóval, akkor bemegyünk a templomba, és kihozzuk Logant? – 

summázta Kitty Pryde a dolgot. 

- Nem, Kitty. Megmentünk egy farkast. Az nem biztos, hogy Rozsomák – 

mondta mosolyogva Vicky a lánynak. 

- Rendben. Akkor irány a hegytetı! – adta ki az utasítást SK. Vadóc 

megfogta a kezét, és felröppent vele. 

- Ööö… - Deadpool elég cikisnek találta a helyzetet. – Vixen, drága, 

megkérhetnénk, hogy segíts ki minket, repülni nem tudó redbulltalan alantas 

lényeket? 

- Hát persze, Wade! Bobby! Dobj össze valamit, amin elfértek 

mindnyájan. 

- A francba is! – sóhajtotta SK, és Vadóchoz fordult. – Menj vissza, és ne 

engedd be Kittyt! 

- Rendben. 

Vadóc megfordult, és visszasétált a templom bejáratához, ahol Vixen éppen 

akkor tette le a többieket. Logan visszafordult a szoba felé, és végignézett a 

maradványokon. Egybıl megállapította, hogy a holttestek még frissek lehettek. 

Deadpool lépett mellé. 

- Az igazat megvallva már sokszor elképzeltem ezt a látványt… - mondta 

Wade, de nem jutott eszébe semmi vicces a mondat végére, inkább csak elhallgatott. 

Vadócon és Kittyn kívül a többiek is megérkeztek. 
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A terem padlóját mindenütt vér borította. Az egykori X-men tagjainak 

testrészei szerteszét hevertek. Deadpool elırelépett, nem zavartatva magát a 

ragadós vértıl, lehajolt, és pár húscafat közül felemelte Rozsomák fejét. 

- Asszem mégse Rozsit akarjuk megmenteni. Köszönjetek szépen 

Logannek! – Deadpool eltorzított hangon beszélt, és billegtette a fejet, mintha az 

szólt volna a többiekhez. – Hello, pubikáim! Bocsássatok meg, hogy nemtok segíteni 

a mentésben, de nagy itt a fejetlenség! De a nyakamat teszem rá, hogy akit kerestek, 

az arra ment! – Deadpool ledobta a fejet, és a saját hangján beszélt tovább. - Mivel 

azon a folyosón vezetnek véres farkasnyomok. 

- Egy kis tiszteletet, Wade! – vetette oda Logan, és ı is megnézte a 

véres nyomokat. – Igen. Ez farkas. De két szagot érzek. A másik valószínőleg repült 

ezek szerint. Itt van az egész X-men? 

- Azért morogsz, mert eddig el se tudtad képzelni, hogy még nálad is 

lehet valaki egy fejjel alacsonyabb, mi, stöpszli? – Logan egy szúrós pillantással 

hallgattatta el Wade-et. Bobby körbenézett, és megpróbálta azonosítani a testeket, 

de Wade jelentett helyette. 

- Nemtom, kik az itteni X-men, de Kükli, Plazmus, Logan, Xavier, Fınix, 

Bestia jelen. 

- Árnyék nincs itt – szólt Vicktoria komoran. 

- Ha volt egy kis esze elteleportált – szólt Bobby. 

- Sajnos, rosszabb a helyzet. 

- Induljunk! Keressük meg azt az ebet! - adta ki az utasítást Logan, és 

elıvett egy fényrudat, hogy azzal világítsa be a folyosót. 

Az ısi templom jókora folyosójának falán különféle hieroglifák díszelegtek, de 

a Weapon-X egyik tagja sem volt különösebben kíváncsi rájuk. Csak sietve haladtak 

egyre beljebb a hegy gyomrába, teremrıl teremre. Logan már sokkal erısebben 

érezte az elıttük haladók szagát, amikor hirtelen meghallott valamit, ezért intett a 

többieknek, hogy álljanak meg. 

A farkas rohanva közeledett. Meglátta a csapatot, egy pillanatra sem 

foglalkozott velük. Elfutott mellettük. Oldalán hatalmas seb éktelenkedett, de nem 

törıdött a fájdalommal, az életéért rohant. Deadpool utánanézett, majd kibiztosította 

pisztolyát. 
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- Utálok beletiporni a hısi morálba, de lehet, a kutyónak igaza van, és mi 

is jobban járnánk, ha hógolyóznánk egyet, vagy mondjuk kölcsön kérnénk pár 

eszkimó feleséget. A lényeg, hogy elhúzhatnánk mi is. 

- Már késı – szólt egy mély hang komoran, majd a fénybe lépett az, aki 

végzett az X-mennel, és Rahne-t is megsebesítette. 

Árnyék volt az, de alig emlékeztette a többieket az általuk ismert Kurt 

Wagnerre. Hatalmas, robosztus teste démoni volt, könyökébıl, térdébıl szarutüskék, 

fejébıl szarvak álltak ki. Szeme sárgán izzott, hátán két hatalmas szárny díszelgett. 

Úgy nézett ki, mintha a pokolból érkezett démon volna. İ volt Apokalipszis Halál 

lovasa. Hatalmas agyarai kivillantak, ahogy arcára gonosz mosoly ült. 

Látványára megfagyott a vér Bobbyék ereiben. Vixen elırelépett a többiek 

közül, és Sötét Karomhoz szólt: 

- Mennetek kell. Vadóc és Kitty bajban vannak. 

Logan egy pillanatra a hatalmas szörnyre nézett, majd Vixenre. Szólni akart 

valamit, de a lány tekintetébıl egy ismerıs határozottság ragyogott rá. 

- Nélkületek meghalnak. 

SK bólintott, és elindult futva visszafelé. Bobby és Wade követték, bár 

mindhármuknak kétségei voltak. Amikor Vixen és Árnyék egymásnak ugrottak a hegy 

beleremegett. 

Vadóc hátratántorodott a hatalmas ütéstıl, de nem esett el. Nem engedhette 

meg magának, hogy Amazon, hatalmas zöld bırő nıszemély legyızze. Bár Amazon 

sokkal erısebb volt, Vadócnak idıt kellett nyernie. 

Kittyt a támadó már az elsı pillanatban ártalmatlanná tette egy 

pszichoszonikus csapással. Vadóc nem tudhatta, hogy Amazonban a Fınix erejének 

egy része lakozik, ezért meg is lepte, amikor Amazon egy fényes energiasugarat lıtt 

rá, mely Vadócot a szomszédos hegy sziklafaláig repítette. 

Vadóc lebegve szedte össze magát, hogy rohamra induljon Amazon ellen, de 

esélye sem volt támadást indítani, mivel hirtelen több száz tonnányi jég és hó 

szakadt a nyakába a magasból, és elsodorta. Nem tudhatta, hogy a Fınix 

telekinetikus ereje, vagy csak az ı becsapódása indította meg a lavinát, de nem is 

maradt ideje átgondolni. 

Amazon dühödten lépett be a templomba, ahol szembetalálkozott a vicsorgó 

farkassal. 



 131 

- El az utamból, vagy eltaposlak! 

Rahne a nı torkának ugrott, de nem ért célt. Amazon egyetlen legyintéssel 

félresöpörte. Az állat tüdejébıl egy nyüszítéssel szökött ki hirtelen a levegı. Rahne 

eszméletlenül csúszott végig a szoba padlóján elhullott társai vérében. 

Ekkor Amazon hirtelen megszédült. Vadóc érintése elkezdte elszívni az 

energiáit, de Amazon nem hagyta magát, egy pszi csapással eszméletlenségbe 

taszította a lányt. Ahogy az összeesett volna, Amazon elkapta a karját. 

Megérezte a Tallus közeledtét, és egy halvány mosollyal a terembe érkezı 

három férfi felé fordította figyelmét. 

- Számkivetettek! Ha átadjátok nekem a Tallust, a társatok életben marad. 

- Utálom az ilyen jeleneteket – mondta Deadpool, és elsütötte pisztolyát. A 

lövedék megcsúszott Amazon kıkemény koponyáján, felhasítva annak homlokát. Az 

hátratántorodott, elejtette Vadócot, aki ekkor tért magához nyögdécselve. 

Amazon vicsorogva emelte tekintetét újra a számkivetettekre, és szemei izzani 

kezdtek, miközben a seb a homlokán egy pillanat alatt begyógyult. 

Vixen hatalmas ütést akart mérni Árnyékra, de ı eltőnt elıle, és a háta mögött 

megjelenve lesújtott rá. A hatalmas karmok feltépték Vixen bırét, aki elıreesett, de 

sebei be is gyógyultak, mire ismét támadni próbált. 

Hátraszaltózott, és ellenfelét páros lábbal rúgta fejbe. A rúgás után lassan 

ereszkedett le a földre, megfordulva, hogy újra farkasszemet nézhessen a démoni 

lénnyel. 

Árnyék ordítva esett neki a nınek. Csapásainak ereje még Hulkot is térdre 

kényszerítették volna. Vixen pedig alig tudott védekezni az ütések és rúgások ellen, 

mert a szörny folyamatosan teleportálva mindig máshonnan csapott le rá.  

Vixen tudta, hogy nincs más esélye, mint az álomhívást alkalmazni. Amikor 

egy pillanatnyi ideje volt, távolabb röppent, és széttárta karjait a szörny felé nézve. A 

ragyogás elvakította a lényt. 

Amazon mellkasán átfúródott Jégszamuráj pengéje, majd Logan jobb kezének 

karmait a nı tarkójába vágta. A zöld test összerogyott. Deadpool a vállán a farkassal 

lépett Loganhez, aki épp Vadócot segítette fel. 

- Mi lesz a csajokkal? 
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Az egész terem megrázkódott hirtelen. Hatalmas kövek zuhantak ki a 

mennyezetbıl. A csapat kifelé indult. Kint az éppen ébredezı Kitty csatlakozott 

hozzájuk, Jégszamuráj és Vadóc segítségével feljutottak a Feketerigóig, és 

beszálltak, mielıtt a hegy megroggyant. Az ısi folyosók és termek nem tartottak 

többé. 

Bobby kapkodva kapcsolta be a gép hajtómőveit, ami lassan megemelkedett. 

Alatta a megrendült hegy oldalán lavina indult meg. Logan arcát a kezeibe temetve 

ült. 

Abszolút sehol, abszolút semmikor egy villanással megjelentek a 

számkivetettek, a Weapon-X tagjai. 

- Nekem nem úgy tőnt amúgy, hogy a kiscsaj el tud majd lavírozni hazáig a 

géppel, de nekem mindegy – mondta vállat vonva Deadpool, akit egyáltalán nem 

zavart a teleportálással járó rosszullét, csak egy pillanatig. – Na, most hol a halálban 

vagyunk? Hó után sivatag? 

A következı pillanatban egy villanással megjelent mellettük Vixen. Ruhája 

cafatokban lógott rajta, teste tele volt kék-zöld foltokkal. Görcsösen köhögött pár 

másodpercen át, majd feltápászkodott. 

- Vixen! Azt hittük… - kezdte SK. 

- Semmi gond. Még bírtam volna pár percig a hegy alatt. Viszont az a 

mocsok is megmaradt szerintem. 

- Semmi gond, Vicktoria, lesz még alkalmad találkozni vele, és a többi 

lovassal is – mondta az Idıbróker, mikor megjelent. 

- Jé! Broki! Mizu? Akartam hozni neked pepit két világgal odébbról, de 

elfelejtettem! – szólt Deadpool. 

- Azért jöttem, mert egyikıtök realitása megjavult. Egyikıtök a küldetése 

végére ért. 

A csapat tagjai egymásra néztek, vegyes érzelmek kavarogtak 

mindannyiukban. Többségük egyáltalán nem vágyott haza. 

- Ki lesz az? – kérdezte Bobby. 

- Vadóc. Ideje hazatérned. 

Vadóc ijedt arccal lépett Logan mellé. 

- Nem akarok hazamenni! Otthon egy senki vagyok, és nincs senkim! Nem 

akarok menni! 
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- Ezt nem te döntöd el – mondta mosolyogva az Idıbróker. 

- Maradok, amíg Logan realitása is megjavul, és majd együtt kiszállunk! 

Nem akarok egyedül hazamenni. 

Vicktoria, akinek a sebei már javarészt begyógyultak, Vadócékhoz lépett. Jobb 

kezét Vadóc hasára tette, és halkan, mosolyogva szólt a lányhoz: 

- Nem leszel egyedül, Anyu… 

Vadóc eltőnt. Logan döbbenten állt. Az arca nem mutatott érzelmeket, de úgy 

érezte magát, mint akinek épp kitépték a szívét. 

- El se búcsúzhattunk?! – Logan karmai elıugrottak, és rárontott az 

Idıbrókerre. Az Idıbróker eltőnt. Sötét Karom a csapása lendületétıl orra bukott. 

Aztán csak hevert a földön, érezte, hogy elhagyja az ereje. A Tallusból hallotta, hogy 

ideje megismerniük az új csapattagot. 

Kitty kitörölt egy könnycseppet a szemébıl. Wade mellé lépett, és magához 

ölelte a lányt. 

- Hát ez szívás – sóhajtotta Wade, és egy picit valóban sajnálta Logant. 

Logan feltápászkodott, és háttal állt mozdulatlanul. Nem akarta, hogy a 

többiek lássák. Semmit nem akart. Nem akarta, hogy folytatódjon az egész. Idıt 

akart, ami nem adatott meg neki. Vicky mellé lépett, és megfogta a kezét. 

- Látom még valaha? – kérdezte Logan a távolba bámulva, mintha az idın 

akarna átlátni egyenesen a jövıbe. 

- Nem tudom, Apa. Nem térsz haza hozzánk, amíg engem el nem hoz az 

Idıbróker, de talán azután. 

- Az több, mint húsz év! 

- Nekünk húsz év. Anyu azt mondta, hogy lehet, neked csak pár nap. Azt 

üzente, mielıtt engem elhoztak, hogy örökké téged fog szeretni, és hogy még mindig 

veled álmodik. És te is fogsz még vele. Azt mondta, tudni fogod mit jelent. 

- Miért nem mondtad el, hogy el kell mennie? 

- Az Idıbróker szerint a küldetésünk nem sikerült volna, ha megtudjátok. 

- Nem érdekel többé az Idıbróker! 

- Apa, mi világokat mentünk meg. Ebben vagyunk jók. Az Idıbróker csak 

egy kis segítség, ami megadja a módszert. Nem ismertelek egész gyerekkoromban, 

de sosem féltem semmitıl, mert tudtam, hogy az én apukám vigyáz a világokra. 

Büszke voltam rád és anyára mindig is. Nem akarom, hogy elhagyd magad! Most, 

amikor végre együtt lehetünk. 
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Logan magához ölelte Vickyt. 

- Bocsi, fiúk-lányok, de szeretném bemutatni az új csapattagot! – szólalt meg 

Bobby. 
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Angela 

 
 
 
 

- Sziasztok! A nevem Angela Rankin – szólt mosolyogva a lány a 

többiekhez. Úgy állt ott a sivatag homokjában, mint egy földre szállt angyal. Hosszú, 

szıke haja a vállára omlott, fehér, feszülıs öltözéke alig takart valamit csinos 

testébıl, ám a vizslató tekintetek mégsem a formás idomokon idıztek el, hanem 

nagy, aranyszínő szárnyain. 

Pár pillanat csend után Kitty légiesen kiszabadult Wade ölelésébıl, karjával 

kidörzsölte szemébıl a könnyeket, majd Angelához lépett. 

- Szia! Kitty Pryde vagyok. 

- Tudom, Kitty. Nálunk a Xavier-intézetben afféle legenda vagy Jégemberrel 

és Logan úrral együtt. 

- Gondolom minden világ legjobb bérgyilkosáról is hallottál már, angyalka! 

Deadpool vagyok, de neked csak Wade. 

- Bocsi, Wade, de sosem hallottam még rólad. – Angela Vixen és Logan 

felé fordult, várva, hogy Vick is bemutatkozzon. 

- Vicktoria Wayne vagyok. Vixen. Neked mi az X-neved? 

- Mimicnek hívott Miss Moonstar, mert le tudom másolni mások 

képességeit. De csak a csoporttársaim képességeit másoltam le eddig, és nem is 

nagyon akarok többet. És mint látjátok, most egyszerőbb, ha Angelának hívtok. 

- Angela… Rankin? Ismered Calvint? – kérdezte Kitty. 

- Calvin? Nem. Ismernem kellene? 

Ekkor megjelent az Idıbróker. Logan vicsorogva bámult rá. Mindenki azt hitte, 

hogy Logan ismét rá fog támadni a köpcös fickóra, de mégse tette, csak morgott felé. 

- Calvin a neved azokban a világokban, Angela, ahol férfinak születtél – 

kezdte az Idıbróker. - Ez most nem igazán lényeges. Most indulnotok kell egy kisebb 

feladatot végrehajtani, aztán vissza az elızı világba megállítani Apokalipszis erıit. 

Van kérdés? 

- Hát, ha már így lehetıség nyílt rá… – Wade az Idıbrókerhez lépet. t- 

Nem tudnád lecserélni Bobbyt és Logant is ilyen dögös bigékre? 
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A csapat abban a pillanatban egy új realitásba került. Mind a hatan egy 

nagyon magas ház tetején álltak, valószínőleg Los Angelesben. A nap már 

lemenıben volt, de még utolsó sugarai megvilágították a várost. A tetı szélén egy 

vörös és fekete ruhás ember hasalt. Mesterlövész puska volt nála, türelmesen várta 

célpontját. 

A Weapon-X egy pillanat alatt felismerte Deadpoolt. Logan egyetlen intése 

elég volt, hogy mindenki tudja, hogy eliminálni kell a bérgyilkost. 

Vixen elıreröppent, de Deadpool valamilyen ösztöntıl vezérelve megfordult, 

és az utolsó pillanatban kitért a nı csapása elıl. Az ütés nyomán hatalmas 

betondarabok szakadtak ki az épületbıl. A puska egy pillanat alatt többször is elsült, 

Wade-et, Logant és Kittyt találta el. Mind a hárman összeestek. Bobby egy pillanatig 

döbbenten állt, majd rá akart rontani a bérgyilkosra, de Vixen megelızte. Egyetlen 

ütése elég volt, hogy Deadpoolt a padlóra küldje. 

Angela a sérültekhez lépett, egyesével rájuk tette tenyereit, és különleges 

ereje begyógyította a sérüléseket. Lassan mindhárman magukhoz tértek. 

- Meghaltam? – suttogta Kitty, saját vérében fekve, körbepillantva. 

- Nem, Kitty, meggyógyítottalak Josh erejével.  

Deadpool ájultan heverı alternatív énjéhez lépett. 

- Megölni kell, vagy csak kiütni? Mert ahhoz hogy meghaljon, ez kevés 

lesz. 

- Lenyomhatom Kevin erejével, ha megölni kell… - szólt bizonytalanul 

Angela. Logan hallotta a lány hangján, hogy irtózik az ötlettıl is, de mégis intett neki, 

hogy tegye meg.  Logan arckifejezése zord volt és érzéketlen. Angela úgy érezte 

hirtelen, hogy a férfi valamiért haragszik rá. Bár a lány lábai remegtek, megpróbált 

úgy tenni, mint aki magabiztos, és a földön fekvıhöz lépett. Rátette kezeit, és a test 

pár pillanat alatt elporladt. A lány csak térdelt tovább a földön, bámulva, ahogy a szél 

elfújja a port, elsı áldozatát. 

Wade a lány vállára tette kezét. 

- Nyugi, bébi, néha megesik az ilyesmi. Arra gondolj, hogy ezzel 

megmentetted ezt a realitást. 

- De gyilkossá váltam… - A lány hangja remegett. 

- Kicsim, ha te nem teszed meg, akkor én bélelem ki gránátokkal, és 

megoldjuk hangosabban. 

Bobby Loganhez lépett. 
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- SK, nem látod, hogy még szinte gyerek? Miért neki kellett csinálni? 

Bármelyikünk megtehette volna. 

- Kíváncsi voltam, hogy mire képes. 

- Meg is lehet kérdezni! Nem kéne ıt hibáztatnod, mert Vadóc elment! 

- Van még valami?! Amíg rajtam van a Tallus, én vezetem a csapatot, és 

te… 

Logan hirtelen abbahagyta az üvöltést, nyugodt arccal fordult Angela felé, aki 

szárnyaival szelet hajtott felé és Bobby felé. 

- Mit csinálsz? 

- Csak lenyugtatlak. És közlöm, hogy a csoporttársaim képességeivel bírok. 

Az imént Kevin hamvasztó erejét láthattátok. Elıtte Elixír gyógyítását. Az ı 

lemásolása miatt aranyszínőek a szárnyaim, amiket Ikarusztól másoltam. Képes 

vagyok Noriko villámcsapásaira és szupersebességére. Amit most csinálok, az 

Laurietól van. Feromonokat hajtok felétek, amiktıl lenyugodtok szépen, és nem 

fogtok miattam egymás torkának ugrani. Van még kérdés Logan? 

- Nincs. – A férfiban végtelen nyugalom honolt. Tudta, hogy ez 

természetellenes, de nem tudta a gondolat se zavarni, se felbosszantani. – A Tallus 

szerint véghezvittük a küldetést. Azt hiszem, akkor most megyünk, és Lenyomjuk 

ezeket az Apokalipszisékat. 

- Nincs pihenı? – kérdezte Kitty. Logannek nem maradt ideje válaszolni, a 

csapat átteleportálódott a következı realitásba. 
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Apokalipszis korában (1/2) 

 
 
 
A történet a Sóhajok címő történetben megismert realitásban játszódik, egy másik idıben. 

 

 
 

 

Kitty megszeppenve állt a lángoló romok között. A hatalmas lárma szinte 

megsüketítette. Az éjszakai égbolt felhıit néha hatalmas robbanások villanásai 

világították meg, mintha villámlások borítanák néha fénybe az eget. 

A lány riadtan tekintett körbe. Pár méterre tıle egy törmelékhalom mögött két 

katona próbálta rendbe hozni harmadik társukat, kinek bal lába combból hiányzott. A 

szerencsétlen pára hangosan üvöltött, és egyre több vért vesztett. Kitty odaszaladt a 

fedezékbe, hogy felajánlja segítségét, de a sebesült katona üvöltése lassan elhalkult, 

ahogy elvérzett. 

Az egyik katona elıkotorta a holttest koszos ingje alól a dögcédulát, míg a 

másik Kittyhez fordult. 

- Nézze, kisasszony! El kell hagynia a várost, mert itt a háború! 

- Milyen várost? 

- Washington DC-ben vagyunk, kislány! Mármint, ami megmaradt belıle… 

Kitty megdöbbenve nézett körbe. A betontörmeléken kívül semmit sem látott. 

Se házakat, se utakat. 

- És kivel háborúzunk? Kuba? Kanada? 

- Ez maga a háború! Maga nem néz tévét? Apokalipszis lovasa közelít! – 

A férfit egy egyre hangosodó, sípoló hang szakította félbe. – Hasra! 

Kitty abban a pillanatban légiessé vált, a két katona pedig hasra vetette 

magát, de a lövedék túl közel csapódott be hozzájuk. A Halál lovasának érzékelıi és 

precíziós bombái nem hagytak esélyt senkinek. 

A törmelék fölé egy, a talajtól két-három méter magasságban lebegı 

fémmonstrum érkezett lassan. Akkora volt, mint egy kisebb város. Úgy nézett ki, mint 

egy hatalmas, két kilométeres sugarú, lebegı korong, melybıl mindenfelé ágyúk, 

sugárkarabélyok és különféle halálos fegyverek ágaskodtak. A város törmelékébıl 
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fémdarabok emelkedtek fel mintegy maguktól, és átalakulva beépültek a lebegı 

szerkezetbe tovább erısítve azt. 

A törmelékhalmok között lapító utolsó katonák pár lövést adtak le a Halál 

lovasára, de a monstrum egy pillanat alatt felelt a lövésekre, lassan elırehaladva, 

kiirtva az ellenállókat. 

Kitty komor ábrázattal haladt át a fémen zárlatokat okozva, megbénítva apró 

részeit a hatalmas pusztítónak. Az elmúlt pár percben annyi halált látott, hogy már 

eltökélte magát, hogy véget vet ennek a pusztításnak. Nem tudta, hová tőnhettek a 

többiek, nem is érdekelte. Azt tudta, hogy meg kell állítania Apokalipszis 

Halállovasát. 

Végül megérkezett a központba. A központi teremben egy hatalmas 

plexitartályt talált, melyben, zöldes folyadékban egy agy és a hozzá tartozó 

gerincoszlop, valamint néhány szövet lebegett, amely alig lógott ki a rácsatlakoztatott 

kábelek közül. 

Kittytıl jobbra egy képernyın megjelent egy stilizált arc. Mellette egy apró 

hangszóróból jött a hang, melyet a lány egybıl felismert, ha az arcvonások még nem 

lettek volna ismerısek számára. 

- Te vagy az elsı lény, mutáns, aki eljutott ide. Csatlakozz Apokalipszis 

erıihez! Csatlakozz hozzánk a homo superior diadalához vezetı úton! 

- Gondoltam, hogy te vagy az, Magneto. Tudtam, hogy csak te lehetsz 

ilyen kegyetlen állat! 

- Honnan ismersz engem? 

Kitty légiesen állt, hogy Magneto ne tudjon neki ártani egyik fegyverével, 

gyilkos csapdájával sem. 

- Nem ismerlek, Magneto – mondta gonoszkás vigyorral az arcán. A 

tartályhoz lépett, és áttolta a kezét rajta. Az idegpályákhoz csatolt mőszerek egy 

pillanat alatt tönkrementek, a monitorról eltőnt az arc, a hangszóróból már csak 

valamiféle zúgás jött. Kitty kihúzta kezét a tartályból, egy pillanatra szilárddá vált, és 

pár rúgással megrepesztette a tartályt. 

A zöld folyadék íves sugárban spriccolta össze Kittyt és a falakat. Kitty hátat 

fordított, és elhagyta a központi helyiséget. 

A hatalmas, pusztító erıdlény fél perc múlva zuhant le az egykori Washington 

DC romjaira, mintha semmi baja nem volna, csak megpihenne kissé. Pedig az elme, 

mely építette, lebegtette, mőködtette, megszőnt mindörökké. A felhalmozott gyilkos 
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arzenálból álló korong, mint valami emlékmőve a városnak, ridegen csillogott a 

felkelı nap fényében. 

The Host. Ez volt a neve hajdan. Nem sokan ismerték, és nem sokan félték. 

Senkit sem érdekelt igazán ereje mibenléte, senki sem tudta, hogy voltaképpen 

mennyire veszélyes is ez a nı. A nagy Apokalipszis viszont egybıl felfigyelt az 

asszony különlegességére. Tudta, hogy ı és gyermekei - ahogy ı nevezte a 

különféle vírusokat, baktériumokat, melyeket gondolatával irányított - egyszerő 

megoldást szolgáltatnak. A rátermett túléli. 

A betegségek, a vírusok gyakran emelkedtek az emberiség fölé a végítélet 

fenyegetı árnyaként. Voltak mindig, akik szerint Isten büntetése volt a kolera, a 

pestis, az AIDS és a rengeteg betegség, melyek megtizedelték a városok lakosait. A 

rátermett túléli. 

Mindig voltak vakcinák, antibiotikumok, elixírek. Mindig volt megoldás. Az 

emberiség megtanult ellenállni a betegségeknek, megtanulta elhárítani a bajt. Mindig 

volt esélye eddig. Van, amikor viszont senki sem elég rátermett. 

Apokalipszis Dögvészlovasa két hét alatt irtotta ki gyermekeivel Ausztráliát. Az 

új vírusfajta csak azokat kímélte, akikben az X-gén aktív volt. Csak a homo 

superiornak adott esélyt. A többiek mind kínok közt pusztultak el. Azok a mutánsok, 

akik nem hódoltak be Apokalipszis helytartójának, szintén vírusok áldozatává váltak. 

Dögvész kijelölt a maga helyére egy roppant keménykező helytartót Ausztrália 

élére, és Tokióba utazott. A Summers fivérek mint testırsége hamar elıkészítették 

neki a terepet, és ı végzett is a lakosság nagy részével, amilyen hamar csak tudott. 

Ezúttal már okosabb volt a mutánsokat tekintve. Szabadjára eresztett egy vírust, 

mely pár héten belül végzett volna a mutánsokkal is. Kihirdette ez után, hogy képes 

vakcinát szolgáltatni mindenkinek, aki felesküszik Apokalipszis szolgálatára. A 

szigetek hamar behódoltak. Akik nem tették, azok lassan, és szenvedve pusztultak 

el. 

Dögvész már egy hete tétlenül várakozott Tokióban. Apokalipszistıl nem 

jöttek újabb utasítások, a behódolt országokat a helytartók irányították. Neki csak 

várnia kellett, hogy végre kipróbálhassa hatalmát Afrikán. Nem tudta, hogy 

gyermekei képesek lettek volna-e térdre kényszeríteni a hatalmas, szélsıségekkel 

teli kontinenst, ahonnan annyi kegyetlen vírus származik. Nem tudta, hogy képes 

lesz-e akkora területen egyként létezni gyermekeivel. De azt tudta, hogy unatkozik. 
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Fogalma sem volt róla, hogy Scott Summers éppen egy olyan foglyot készült a 

színe elé vezetni, akirıl annyi biztosan tudható ismerısei számára, hogy az unalom 

körülötte nem létezhet. 

Bobby Drake a földre zuhant a magas fém trón elıtt. 

- Úrnım! Azt mondja, a neve Fagyhalál! 

- Elmehetsz, Scott. Késıbb várlak a lakosztályomon! 

Scott biccentett, a nı kaján vigyorral figyelte, ahogy a hosszú hajú férfi 

elhagyja a termet, majd tekintetét a fogoly felé fordította. 

- Szóval, egy újabb ellenálló? Fagyhalál? 

- Csak, ha Japánban vagyok, használom ezt a nevet, szép hölgy. 

- Nemrég érkezhettél, mert még nincsenek benned a gyermekeim. Mi 

céllal jöttél ide? 

- Azért jöttem, hogy megöljelek. Kár érted, de talán párezer nálad szebb 

nıt mentek meg ezzel. 

- Bátor vagy, Fagyhalál! Gyermekeim… 

A nı szájából sárgás gız kezdett áradni, de ugyanabban a pillanatban egy 

jégtömb jelent meg a teste körül, ami nem engedte ki a vírusokat. Jégszamuráj teste 

körül is megjelent jégburka, amit általában használt, arca elé teremtett egy pár 

lélegzetvételnyi levegıt elzáró burkot, így teljesen elzárta szervezetét az esetleges 

vírusoktól, melyeket Dögvész rászabadíthatott volna. 

A jégkatana keresztül döfve a jégtömböt, melyet Bobby a nı köré teremtett, 

egyenesen annak szívébe hatolt. Bobby elégedetten pillantott Dögvészre, majd 

menekülıre fogta. 

Angela a várost figyelte az Eiffel-torony tetejérıl. Nem tudta igazából, hogy mit 

keres. Várt, hátha SK vagy valaki a csapatból rátalál, vagy a többiek elvégzik a 

küldetést, és akkor továbbkerülhet a realitásból már a csapata mellett. 

A város utcáin nem sok mozgást látott. Furcsa is volt számára az egész. A 

maga világában mutáns terrorista cselekménynek titulálták volna egybıl, vagy 

angyali jelenésnek, hogy ott ücsörög fényes nappal az Eiffel-torony tetején. 

A szél erısen fújt ugyan, de Angelát ez egyáltalán nem zavarta. Talán Ikarusz 
valamiféle alig feltőnı képessége lehetett, hogy nem zavarta a magasságok hővös 
szele. 

Már jó ideje ücsöröghetett ott, amikor megtalálta a Halál. Kurt Wagner, a 

félelmetes lény volt legrégebb óta Apokalipszis lovasa a négy közül. Bár tíz évvel 
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ezelıtt eltőnt két évre, de utána csak még nagyobb ırülettel, és vérszomjjal tért 

vissza. 

Neki, mint Lovasnak nem az volt a feladata, hogy hódítson, nem kellett 

ravasznak lennie. Az volt a feladata, hogy az elmúlásba fojtsa a reményt. Hogy 

végezzen a Föld legnagyobb hıseivel, akik reményt adhatnak az emberiségnek. És 

most megérezte, hogy ismét dolga akadt. 

Angela már messzirıl látta a hatalmas szárnyas testet közeledni. Pár 

szárnycsapással felemelkedett. Érezte, hogy harcolnia kell, pedig még sosem látta a 

lényt, annak tekintetébıl a halál sugárzott. A két mutáns egymás felé repült, majd 

egy váratlan pillanatban Árnyék támadó közelségbe teleportálta magát, és lesújtott 

Angelára. 

A lány szupersebességét használta a kitéréshez, és egybıl villámszórással 

válaszolt a támadásra. A villámokat a kék test elnyelte, és bár azok elég erısek lettek 

volna, hogy bárkit egy pillanat alatt maréknyi hamuvá égessenek, de a démoni lény 

csak párat rándult, és új támadásba kezdett. 

A lány közvetlen közelébe teleportált, félelmetes szorításába kapta, és 

hatalmasat harapott annak vállába. 

Angela piros vére végigfolyt a démon arcán, a lány szemébe könnyek győltek, 

ahogy felsikoltott. Árnyék még mélyebbre mélyesztette a fogait áldozatában. Angela 

utolsó erejével aktiválta hamvasztó erejét, és megpróbálta magához szorítani ép 

karjával a démont. 

Árnyék szemei elkerekedtek, ahogy rájött, mi történik. Felüvöltött, de 

szabadulni már nem tudott, mert ereje elhagyta. Az angyali és a démoni lény egymás 

ölelésében zuhant alá. Árnyék porrá foszlott és szétszóródott, Angela hatalmas 

csobbanással a Szajnába zuhant. 

Az Éhínség morogva lakmározott. Egy fiatal férfi belszerveit tömte éppen a 

szájába. A véres húsdarabok szinte egészben csúsztak le a torkán, majd tompa 

puffanással kiestek hasüregébıl. Gyomra és belei helyén hatalmas lyuk tátongott, 

fém bordái néhol elıvillantak bıre alól. Arca szürke volt és beesett, állát rászáradt 

vér színezte feketésvörösre. 

Logan voltaképpen úgy nézett ki, mint egy zombi. Morogván görnyedt a 

holttest fölé, és kínlódva próbálta csillapítani sosem enyhülı éhségét. 
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Apokalipszis kegyetlenül elbánt a férfival. Miután elfogta, módosította 

öngyógyító képességét, és egy lakatlan szigetre számőzte tíz évre, ahol semmilyen 

táplálék nem volt. Kivágott belei, gyomra miatt nem tudott táplálékot felvenni, és 

öngyógyító képessége nem birkózott meg a szervek pótlásával, mert a leépülés 

olyan erıteljes volt, hogy Rozsomák öngyógyító faktora csak a kisebb sérüléseket 

gyógyította be, és életben tartotta a férfit. 

Logan túlélte, de megırült. Elkezdte önmagát felfalni, és mostanra, mikorra 

Apokalipszis visszahozatta Amerikába, csak egy ırjöngı, kannibál állat maradt az 

egykori büszke harcosból. 

Az elviselhetetlen kín átjárta Rozsomákot. Öngyógyító faktora elzárta 

tudatosságát, emberi énjét. Állatként járt az emberek között, gyilkos, örökké éhezı 

fenevadként, mint valami természeti csapás. Apokalipszis katonáinak tilos volt 

bántani, de bármikor megkínozhatták, amikor kedvük támadt. Azután vissza-

eresztették a gettókba, bezárták mögötte a kapukat. İrült szörnyeteg volt, egy valóra 

vált rémálom. 

Vixen végigmérte a férfit a háta mögül. Rozsomák egy pillanat alatt kiszagolta 

a lányt, karmai elıugrottak, megpördült és rárontott. 

Az elsı csapás elıl Vixen hátraröppent, de Logan villámgyorsan lendült 

tovább elıre, és felhasította Vixen hasát. A lány egy nyögést hallatott, majd egy jobb 

egyenessel arcon találta Logant. 

Az alacsony fickó átrepült az úttesten, és ledöntött egy házat. Vixen 

elıreröppent, és megállt a törmelék között heverı férfi elıtt. Karjait széttárta, és 

álomhívást csinált. 

Logan körül a kıtömbök párnává váltak, és bár a férfi nem volt magánál, de 

valamit láthatott, mert az állati vicsorgás eltőnt az arcáról, helyette egy szelíd mosoly 

jelent meg. Vixen fölé magasodott. 

- Ennyit tudtam könnyíteni a végén… Sajnálom! – Vicktoria ökle lecsapott. 
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Apokalipszis korában (2/2) 

 
 
 
 

 

 

- Eddig a Sinister által klónozott X-mennel vetette körbe magát, nem tudom, 

kik lehetnek ez az új banda – morgott Rahne a beszivárgó osztag élén. Az egykor 

Farkaslánynak nevezett nı az elmúlt években emberi és állati alakját egyáltalán nem 

használta. Robosztus, félig farkas formában élt. Külseje és ereje nem csak félelmet 

csalt ellenfeleibe, de néha még követıit is elborzasztotta. 

Rahne Sinclair ereje másodlagos mutációja megjelenése óta olyan 

hihetetlenül megnövekedett, hogy magát Holocaustot is puszta kézzel tépte szét az 

összecsapásukkor. Kisebb-nagyobb sikereivel az ellenállás vezetıjeként 

Apokalipszis elsıszámú ellenfelévé nıtte ki magát. 

Többször is megküzdött egykori társainak klónozott másaival. Jópár sebhely 

maradt izmos, robosztus testén emlékéül a gyıztes és vesztes csatáknak. A 

sebhelyeket bárki láthatta, mivel Rahne testét csupán egy szakadt top, egy 

ágyékkötı, egy karpánt és egy öv fedte. Fegyvereket sosem hordott magával. 

Karmai elég erısek voltak akár ujjnyi vastag acélfalak áthasításához is. 

Mellette Hiúz állt, Rahne csoportjának utolsó életben maradt tagja, Elektra és 

Rozsomák árván maradt lánya. Régi, sárga ruhája több helyen ki volt szakadva, 

vérfoltok éktelenkedtek rajta. Hiúz átvette a messzelátót, és ı is végigmérte 

Apokalipszis társaságát. 

- Én sem tudom, kik lehetnek. 

- Én viszont azt hiszem, rájöttem – szólt Deadpool, és átnyújtotta a 

mesterlövész-puskát Logannek. - Lesd csak meg a robocsırike karját, öreg! 

 Logan belenézett a fegyver távcsövébe, és egybıl észrevette, hogy mirıl 

beszél Wade. 

- Tallus. 

- Bizony, Tallus. Szóval ezek a fickók vagy renegátok, vagy az Idıbroki 

szívat minket. 

- Gondolom, Apokalipszis jobbat ajánlott, mint a hazatérés – vetette oda 

Logan. 
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- Na, jó, de akkor, ha kinyírunk egyet, egybıl jön egy másik. 

- De azt az Idıbróker, ha nem azért küldi, hogy nekünk segítsen akkor 

legalább már tudjuk hányadán állunk. 

- Értelek, pamacs, tehát, ha meghalunk, akkor Broki utál minket, ha 

elfutunk, akkor sose tudjuk meg, hogy szeretett-e? 

- Mi a francról beszéltek? – kérdezte Hiúz a két férfit. Rahne közben 

vicsorogva figyelte Apokalipszist és a hat alakot, akik körbevették. Hallgatózott. A 

romos épületek között ellenségei olyan egyszerő célpontnak tőntek, hogy 

legszívesebben egybıl rájuk rontott volna. Az ösztönei mégis azt súgták, hogy még 

nem szabad támadnia. 

Apokalipszis menydörgı hangon szólt új szövetségeseihez: 

- Számkivetettek! Megadtam nektek az erıt, hogy legyızhessetek bárkit, 

aki szembeszáll veletek. Most ideje, hogy bizonyítsátok rátermettségeteket, hogy 

Dél-Amerikát irányítsátok akaratom szerint! 

Deadpool odasúgta a többieknek: 

- Nekem adna erıt, egybıl kihúznám a beleit a száján! 

- Akiket megerısít, azoknak szokott azért agybombát, meg efféle 

biztosítékot helyezni a testébe. Ezek már az övéi – súgta vissza Hiúz. 

Lent, az utca közepén a beton felhasadt, és egy liftszerkezet elıemelt valamit, 

amit Apokalipszis nagyon rég fagyasztott fogságba a föld alatt. Ahogy a hibernátor 

lassan kiemelkedett a földbıl En Sabath Nur hátrébblépett, és elégedett mosollyal 

figyelte, hogy szolgái méltónak bizonyulnak-e a beléjük fektetett energiára. 

Apokalipszis nagyon szerette a Sinister-féle klónokat. Az eredeti Rozsomákot 

már rég az éhség kínjába taszította, mikor tökéletes másolatát Árnyék elpusztította 

abban a templomban. Valahogy Apokalipszis szerette Sinister érzékét az iróniához, 

és szerette a hosszú távú terveket. Ezek a tervek káoszt és félelmet hoztak a 

világba, kikövezve az útját mostani egyeduralkodó rangjáig. Az illetı, aki viszont a 

hat renegát számkivetett elé emelkedett, nem klón volt, hanem maga - eredeti 

misztikus hatalmában - Cain Marko. 

- Kezdıdjön hát a küzdelem. Csak a rátermett élhet! 

A hat alak nyugodtan állt. Középen a vezetıjük, Arkangyal, kinek a neve 

realitásokon át Angyal volt. Eleinte X-Penge csoportjával járta a realitásokat, de 

aztán hátrahagyta ıket, mert érezte, hogy gyilkos természete már nem illik többé a 

csapathoz. Azóta tucatnyi világot bejárt, míg végül eljutott ide, ahol úgy döntött, ideje 
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megállapodnia gazdagsággal, erıvel, hatalommal. Apokalipszis adamantium 

szárnyakkal, csontvázzal és karmokkal látta el, és olyan erıt adott neki, amivel még 

ezzel a nehéz fémmel a testében is képessé vált a repülésre. 

Jobbján Kolosszus állt, bal keze helyén egy hosszú penge fénylett. Másik 

oldalán Ben Grimm állt, de a harc kezdetének pillanatában Lénnyé változott. 

Közéjük tartozott még Wanda Maximoff, a Fekete Boszorkány, Dr Connors, a 

Vadászgyík és Ann Weying, avagy a Venom. Elsı ránézésre nem nagyon látszott 

egyikükön sem, hogy mennyivel tette ıket erısebbé Apokalipszis, de roppant 

magabiztosan álltak Buldózer elıtt, és ez kicsit elbizonytalanította Logant, Hiúzt és 

Rahne-t. 

- Akkor ideje, hogy adjunk egy esélyt az Idıbrókernek – pusmogta 

Deadpool. 

Odalent megkezdıdött a harc. Arkangyal a magasba röppent, Kolosszus és 

Lény elırelendültek, Vadászgyík és Venom megpróbáltak villámgyorsan Buldózer 

mögé kerülni, míg Wanda egy átokvarázst sütött el, ám az eltérítıdött Cain misztikus 

védelmérıl. 

A Lény ért elıször Buldózer közelébe, és a hatalmas Cain villámgyorsan le is 

sújtott rá. Ütésének hangja mennydörgésszerően visszhangzott a házak falai között. 

- Ez rohadthangos volt – mondta Hiúz. 

- Csak azért, mert közben én is pukkantottam – szólt Deadpool. Logan 

azt hitte, hogy megint valami buta viccrıl van szó, de aztán észrevette, hogy a 

Vadászgyík átlyukasztott koponyával elterül. Oldalra sandított Deadpoolra, akinek a 

maszkján látszott, hogy vigyorog felé. A mesterlövészpuska csövébıl füst szállt fel. 

Logan mérlegelt és döntött. Egy kábelt lıtt ki egy közeli fal felé, és annál fogva 

lendült a csetepatéba. 

- Ez hülye – jelentette ki Deadpool, majd elırántotta két katanáját, és 

elıugrott a fedezékbıl. Hiúz és Farkaslány egymásra néztek, és bár tudták, hogy az 

esélyük a semmivel egyenlı, de nekilódultak, hogy beteljesítsék sorsukat. 

Peter Parker megjelent a csata közepén. Pókösztöne egybıl igazolta az 

Idıbróker szavait. Tudta jól, mit kell tennie, hogy helyrehozza a helyzetet. Elıször 

egy magas hátraszaltóval kiugrott a Buldózerre támadó Kolosszus elıl. Buldózer 

nem tudott védekezni a hatalmas penge elıl, mert Venom csápjai eltakarták 

sisakjának réseit. 
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Peter egybıl észrevette célpontját, aki fémszárnyaiból épp pengéket lıtt Sötét 

Karom felé. Használva az Enigma erıt, melyet Univerzum Kapitányként birtokolt, 

magasba röppent, és hálót lıtt Arkangyalra. Elméjének egyetlen parancsára acéllá 

változtatta a hálót, de Arkangyal adamantium karmainak és szárnyainak nem 

jelentett akadályt még így se a támadás. Peter nekilódult, hogy öklével terítse le 

ellenfelét, de ekkor hatalmas indák csaptak fel a földbıl Wanda egy átka nyomán, 

melyek lehúzták a fiút a föld alá. 

Kolosszus kihúzta véres pengéjét Buldózer mellkasából. Oldalra tekintett, 

hogy lássa, hogy áll a harc. Rahne épp Lény egy hatalmas ütésétıl Deadpool és 

Hiúz lába elé zuhant, akik egymásnak vált vetve próbáltak hadakozni Venommal. SK 

Angyal egy rúgásától szintén bajtársai mellé tántorodott. A négy elszánt harcost 

körbeállta a renegát Exiles: Lény, Kolosszus, Fekete Boszorkány, Venom és 

Arkangyal. 

- Oké, fiúk-lányok. Egyezzünk ki döntetlenben, mielıtt még valakinek 

baja esne – szólt Deadpool. Hirtelen senki nem tudott mit mondani a reménytelen 

helyzetbıl való fenyegetızésre. A pillanatnyi csendet halk moraj törte meg. 

Peter Parker, a csodálatos Pókember, Univerzum Kapitány kiemelkedett a föld 

alól, immár karján a Tallusszal, ami addig Arkangyal birtokában volt. 

- Elég legyen! Az Idıbróker küldött! Ti most velem jöttök! Aki ellenáll, az 

halott! 

- Gondolom, ezt nem ránk értetted, balettbácsi! – Hiúz egy pillanatra 

akaratlanul is Peter ágyéka felé pillantott Deadpool beszólása nyomán, és 

megpróbálta visszafojtani a mosolygást. Peter ezt persze észrevette, de nem nagyon 

foglalkozhatott vele, mert Arkangyal jobb fémszárnya felé lendült. Peter lement 

hídba, így a szárny pont a hasa felett suhant el, de a következı pillanatban 

Arkangyal már, mint egy tigris, vetıdött ellenfelére karmait elıretartva. 

A pókösztön idıben jelzett, Parker elrugaszkodott, kézenátfordulást csinált 

hátrafelé, ami után már volt esélye elhajolni a két vágás elıl. Ezután hirtelen 

közelebb lépett Arkangyalhoz, és megfejelte. A férfi adamantium koponyájában agya 

teljesen összeroncsolódott. 

Angyal eltőnt hirtelen. Fekete Boszorkány bizonytalanul tette fel a kérdést: 

- Meghalt? 

- Nem hinném… Az ösztöneim szerint még egyszer viszont látjuk – mondta 

Parker, majd várakozóan körbepillantott. - Még valami ellenvetés? 
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Egy pillanat csend után hirtelen mindannyian eltőntek a realitásból. 

- Én mondtam nekik, hogy nyugizzanak, vagy baj lesz, de ez a nyomi… - 

Deadpool nem tudta befejezni a poént, mert hirtelen kellett leguggolnia, hogy 

elkerülje Apokalipszis csapását. Wade szerencséje Logan balszerencséje lett, mivel 

az ütés így ıt találta el oldalán, és messzire repült, tucatnyi bukfenccel lehorzsolva 

bırét, szétszaggatva ruháját az indák és a hibernátor által széthasogatott 

aszfaltdarabok között. 

- Pusztuljatok, lázadók! – üvöltötte En Sabath Nur, miközben mellkasán 

széttört Wade mindkét katanájának pengéje. Ezután egy telekinetikus lökés messzire 

repítette Deadpoolt és Hiúzt. 

Rahne vicsorogva emelkedett Apokalipszis elé. Nagyjából hasonló magasak 

lehettek. A két legenda egymásnak rontott. Hatalmas ütéseket mértek egymásra, és 

bár Rahne teste is pillanatok alatt begyógyította a sérüléseket, de fél percen belül 

úgy tőnt, nem igazán lesz képes fölülemelkedni a mutánsok legnagyobbikán. Minden 

csapás után úgy tőnt, mintha Apokalipszis egy kicsivel még erısebb lenne. 

Rahne a harmadik ökölcsapást kapta egymás után vicsorgó pofájára, mikor 

összeroskadt En Sabath Nur elıtt. Véres nyálát a földre köpte, szemében izzó 

győlölettel nézett fel esküdt ellenségére. 

- Hogy is gondolhattad, hogy te egyedül legyızheted a legerısebb 

mutánst!? – mennydörögte Apokalipszis. 

- Hé, Poxy béjbi! Nem tudsz számolni, kiskomám?! – kiáltotta Deadpool, és 

elhajította egyik Vortex gránátját a maradék kettıbıl. Mielıtt a gránát földet ért pár 

lépéssel Apokalipszis mögött, Hiúz ugrott át a hatalmas mutáns feje fölött félcsavart-

szaltóban, pszi-karmait pár pillanatra belemártva annak agyába. Ugyanekkor egy 

acél bola tekeredett Apokalipszis lábaira, melyet SK hajított el. En Sabath Nur 

felüvöltött a hirtelen fájdalomtól, majd felvillant mögötte az örvény. Az örvény, mely a 

hipertérbe, a negatív zónába vezetett. 

Az örvény iszonyú szívóereje egy pillanatra megtántorította a hatalmas testet, 

de Apokalipszis elırehajolva próbált ellenkezni a sorssal. Ahogy elırehajolt, s 

kitisztult elméje a pillanatnyi fájdalomtól, egy hatalmas farkasfej vicsorával találkozott 

a tekintete. 

Rahne vicsorgó fogai közül véres nyál csorgott, melyet az örvény egybıl 

magába szívott. A farkaslény szıre éppúgy ágaskodott, mint amikor a berserker düh 

miatt borzolódik fel, de most az erıs légáramlat is közrejátszott. Rahne bár 
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vicsorgott, már nem volt dühös. Már nem kínozta semmi. Tudta, hogy elıtte a 

pillanat, amiben beteljesül a sorsa. 

Rávetette magát Apokalipszisre, és a két test eltőnt az örvényben. 

Az örvény lassan elcsitult. Hiúz elengedte a kötelet, melyet Sötét Karom 

dobott neki fogódzóul. A lány éppen köszönetet akart mondani, de ekkor Logan és 

Wade eltőnt a realitásból. Valahol a világ többi pontjain a többiek is eltőntek, hogy a 

következı realitásban újra csapatként folytathassák küldetésüket. 

A Weapon-X hátrahagyta a terror világát. 

 

 

 
 

A soron következı történet elıtt a csapat közösen Xorn666 fıszereplıivel, az általa írt történetben 

megküzdenek az Új Magneto nevő fıgonosszal, késıbb pedig a Sijen által írt Tág univerzum címő crossoverben 

szerepelnek. Tulajdonképpeni változás nem áll be a csapat összetételét tekintve, egyedül azt érdemes 

megemlíteni, hogy Kitty szert tett egy varázserejő kardra.   
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A nevem Wade 

 
 

 

 

A nevem Wade. Wade Wilson. De szoktak szólítani hülyének, baromnak, 

nagypofájúnak meg ilyesmiknek is. Persze, amikor a fejükhöz nyomom a pisztolyt, az 

emberek hirtelen mindig kedvesebbek. Olyankor hirtelen mindenki szeret. Lehet, 

ezért csinálom. Vagy csak azért, mert ehhez értek a legjobban. Bérgyilkos vagyok. 

Több szuperhısön tapostam, mint amennyit bárki ismer. Persze odahaza ez 

nem volt valami nagyon bonyolult. Elıvettem a stukót, kizörrentettem pár X-men 

agyát, megkapirgáltam katanával egy-két Bosszúangyalt, meg ilyesmik. Mondhatni 

határozottan élveztem. No, meg a csajok is buktak rá. Vanessa is bírta. 

Fınyeremény volt az a bige… Nem láttam már nagyon rég. 

Szóval, fordult a kocka, és a marhaklassz kis életembıl belecsöppentem ebbe 

a Weapon-X nevő dologba. Nem mondhatni, hogy örülök neki, de otthon lenni már 

lassan olyan volt, mint végignézni egy évadot a Hetedik mennyországból egyedül. 

Tudom ám, mit beszélek! Egyszer poénból Vermint lekötöztem elé. Látnotok kellett 

volna, hogy nézett ki a végén. Igen. Kegyetlen vagyok, de valakinek kegyetlennek is 

kell lennie. Mindig van egy srác, aki pukizik a liftben, és akkor már inkább a 

sajátomat osztom meg, minthogy másét szagoljam. 

Szóval ez a Weapon-X elég izé dolog. Már a nevétıl is frászt kaptam. 

Ahonnan én jöttem, Weapon-X egy fémberakásos két lábon járó kuki volt. Épp ezért 

csapta szét Hypcsikém. 

Visszatérve a csapathoz, aminek ugyanez volt a neve, egy Idıbróker nevő 

törpedisznó gyızött meg róla, hogy nincs választásom. És ha már nincs 

választásom, akkor valahogy élvezem a dolgot, így döntöttem. Olyan ez, mint amikor 

papírzacsit húzol a nı fejére, vagy még leoltott villanynál is becsukod a szemed 

közben. Bizony-bizony így indultam neki a dolognak. Na, ki is volt akkor a 

csapatban? Hát ugyebár a nagy és utánozhatatlan hıs, Deadpool, szerény 

személyem. 
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Volt az a Lemuel Krugg nevő fickó, aki még zsémbesebb suttyó volt, mint elsı 

ránézésre gondoltam. Idınként pirosan röpködött, na, az aztán trutymóul nézett ki! 

Vannak dolgok Abominationon kívül is, amikhez képest még én is szép vagyok! 

Aztán ott volt ez a fickó, Jégszamuráj. Ügyes csóka, de igazából tipikus 

hődejófej. Én nem szeretem a tipikus hődejófejeket. Aki nálam jobb fej, az már 

hazudik. Szóval, ez a sutyák McFreezeninja, Bobby volt akkoriban az egyetlen olyan 

fickó, aki elég tápos volt, hogy a csoportban rábízhassam a seggem. 

Ott volt Logan és Vadóc. Logant úgy érzem, sosem fogom kiismerni. Nem is 

igazán akarom. Nem veszi a humort, nem beszél sokat. Igazából megvagyok vele, 

de az se ma lesz, hogy Sötét Karom lesz a kedvenc ivócimborám. 

Vadóc. Csini és zakkant némber volt. Vele nem volt semmi bajom. Elvoltunk, 

mint két osztálytárs. No, meg volt benne annyi erı, ami elıtt a férfiember valahogy 

kicsinek érzi magát. Gondolom, Loganre akkor ez duplán igaz. El tudom képzelni 

ıket, amikor összerakták Vixent. 

A másik nıstény az akkori felállásban Kitty volt. Kitty bőbájos egy leányka. 

Néha eszembe jut, hogy elkapom, és… No, de máshogy sikerült ez az egész. Nekem 

úgy tőnik, Kitty totál rá van kattanva a Jegesre. Meg tudom érteni. Az ı korában 

becsöppent egy rakás szuperhıs közé, persze, hogy Logan apuka szerepbe került 

nála, és totál belezúgott Bobbyba. Ebben csak az a ciki, hogy én meg a bátyó 

szerepkörébe szorultam. Sajna, Kitty nem az a texasi fajta suttyó tehenészbige, aki 

bátyussal lazít a szénaboglyában. 

Szóval ebbe a család-csapatocskába fészkelıdtem be, mint egy szálka a 

kézbe. Persze Idıbroki egybıl egy idegenektıl megszállt világra zavart minket. 

Szereztünk a világ egyik végérıl egy szert, amit a világ másik végén kellett három 

királynıbe betolni. Na, ott láttam cifra dolgokat! Jégszami lefagyasztotta fél New 

Yorkot, Kitty meg egyedül fejezte be a küldetést. De a legszebb mégis az volt, amikor 

Logan kipiszkált belılem egy idegenbébit. Majdnem olyan jól esett, mint, amikor 

hajdan lenyeltem egy kémcsövet, hogy kicsempésszek egy spéci vegyszert egy 

katonai laborból, és kifele menet hasba rúgott egy lelkes harcos. Na, az is ilyen 

kellemes volt. Kellemes, mint Charles Xavierrel tangózni. 

Aztán Kapam macsó seggét kellett kihozni a sittrıl. Na, az már nekem való 

rutinmunka volt. Csak azt tettem, amihez értek. Lenyomtunk pár fickót Logannel. 

Kedvelem a fazon stílusát. Tuti halálos. 
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Utána kaptunk egy kis szünetet, ahol végre lerendeztük Bobbyval a 

dolgainkat. Azóta nem is nagyon veszekedtünk, bár néha még érzem magamban a 

kényszert, hogy az alsógatyójánál fogva felemeljem, de ellenállok a kísértésnek. 

Ami azután jött, az megint kicsit betett. Egy olyan hapit kellett lenyomni, aki 

szerintem egymagában képes lett volna agyonvágni egy regimentnyi magamfajtát. 

És, ami még rosszabb volt, hogy valami volt azzal a fickóval meg Kittyvel. Persze ez 

SK-t egy pillanatig se zavarta. Az a hapsi úgy járt eddig a küldetések végére, mintha 

csak a mindennapi kávéját inná meg. Na, persze engem nem zavar, ha valaki profi. 

Én is az vagyok. De én legalább élvezem is. 

És, ha már az élvezetnél tartunk, a következı realitás egy nagy lazulás volt. A 

Túlontúli nevő fickót kellett meggyıznöm róla, hogy szar neki egyedül. Ment, mint az 

ágyba hugyozás. 

Ezután összekaptuk magunkat, és lenyomtuk Galit. Valahogy összejött, de ez 

annyira nem érdekes. A lényeg, hogy Lemuel beadta a kulcsot, és a helyére egy 

dögös kiscsajt kaptunk Brokitól, akirıl késıbb kiderült, hogy Vadóc és Rozsi lánya, 

Vicky. Nem tudom, hogy hogy sikerült ilyen jó fej gyerkıcöt összehozniuk. Amúgy 

totál brutál a bige. İ az aktuális erıgép. 

Pár nap szünetet kaptunk. Jött a sok érzelmi vihar. Én tök jól elvoltam. 

Jeannel lazultunk, és bár próbáltam nyitni kicsit a kiscica felé, nem tudom, mennyire 

sikerült. Ha valami jó volt ebben a pár napban az az, hogy Kitty, Bobby, Vicky és én 

tök jól összespanoltunk. Nem igazán tudom, hogy a Jeges fejében mi jár, de elég 

furcsán viselkedett a lányokkal. Mintha ıt aztán marhára nem érdekelne senki. Vagy 

csak ügyesen tetteti magát. Nem tudom. 

Kicsit felpuccoltam a muníciót, ha már így ráértem, meg összeszedtem a 

rucimat is. Szóval totál laza volt ez a pár nap. Már csak egy bunyó hiányzott belıle 

azzal a nyomoronc Scottal. Olyan csúnyán nézett rám a fatökő, hogy már tényleg 

fontolgattam, hogy leverem a szemüvegét, és felteszem a rossz buszra. 

A következı realitásban befagyott a seggem. Az a fajta hideg volt, amikor 

csak az igazán tökös hısök maradnak meg. Amikor az ember bármikor lecserélné a 

vékonyka sztreccsdizájnt Szaszkacs bundájára vagy Torli bırkabátjára vagy bármire. 

Egy Rahne nevő kiscsajt kellett kihúznunk a csávából. Hát, mit mondjak. Vannak 

szuperhısnık, akiknek problémái vannak a szırtelenítéssel. Oké, nekem aztán 

mindegy, hogy ráveszi-e magát egy bige a fazongyantára, de ami szırösebb 

Logannél, arra már tényleg azt kell, hogy mondjam, undi. A fent említett szeszkacs is 
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pölödö, vagy ez a Rahne. Bemutatnám ıket a borotvának, és nem tudnák milyen 

nyelven kéne köszönniük neki. 

Sz’al kihoztuk ezt a Rahne-t, de volt egy-két nehézség. Elsısorban egy 

bazinagy szörnyeteg, másodsorban a mérges karalábéasszony támadása. Persze 

nálunk az ilyesmi nem lehet akadály. Jól pofáncsaptunk mindenkit, akit kellett, 

felpakoltuk a repzajra Sinclair kisasszonyt, és máris tovatőntünk. 

Ekkor emelte ki a csapatból Broki Vadócot. Logan erısen kiakadt. Szegény 

fickó, azóta is egy csomószor úgy néz ki, mint a kóbor kutya, akit megetettek, de nem 

fogadtak be. Persze próbál tökösnek tőnni, de igazából nem mindig jön össze nála. A 

következı küldetésben egybıl ki is borult. Aszittem, hogy nekimegy Bobbynak. Így 

utólag belegondolva nem tudom, melyiknek segítettem volna, ha Angela nem 

választja szét ıket. 

Angela. Nem is tudom, mit mondjak róla. İ egy földre szállt angyal. Vagyis 

inkább mintha csak egy maszturbációs fantáziámból ugrott volna elı. Gyönyörő az a 

lány. Amúgy szerintem valami defekt lehet vele, mert néha olyan furcsán elmereng. 

Min merenghet valaki, akit kiragadnak a saját idejébıl, hogy megmentse a 

multiverzumot? 

Annyi volt a küldetés amúgy, hogy engem kellett megállítani. Igazság szerint 

egy elég béna verzióm volt, mert teleportert sem vitt magával az akcióhoz, és elég 

gyorsan lenyomtuk. 

Ha eszembe jut, hogy mi lenne, ha rám támadna a teljes Weapon-X… Nem 

tudom. Van még pár trükkös kütyü nálam Mr. Fantastictól, lehet, le tudnám ıket 

nyomni. Mondjuk Kittykét semmi pénzért nem bántanám. Vagy igen? Ha elképzelem 

egy szők bırruciban azt mondogatva, hogy rossz kislány voltam, akkor úgy érzem, 

mindenre képes vagyok. 

Visszatérve a szálhoz újra és újra, mint az idomított bumeráng, a következı 

küldetésünk Apokalipszis lenyomása volt. Csak ketten jelentünk meg, én és SK, de 

elégnek bizonyult. Bár Logan mellett poénkodni szinte lehetetlen. Az ember 

komolyan úgy érzi magát mellette néha, mint akit senki se szeret. 

Találkoztunk az ellenállókkal, akiknek az élén az azelıtt megmentett Rahne 

állt, aki maradék nıiességét is elhagyta valahol az idık során. Együtt jól elgyepáltunk 

egy renegát realitásjavító csapatot, és Apokalipszist is elfenekeltük. 

Hát ennyit tudok egyelıre elmondani errıl a kis kiruccanásról. Tudnék neki 

örülni, ha egészben megúsznám a dolgot. Nem tudom, hogy miféle küldetések 
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vannak még elıttünk és hány, de majd kiderül. Addig meg jól elleszek… azt hiszem, 

jól elleszek. 

 

 

 
 

 

Bunker 

 
 
 
 

- Határozottan kijelentem, hogy ez vagy egy atombunker, vagy ebben a 

világban kicsit paranoiásak az emberek. – Deadpool a hatalmas ólomtömbbıl lévı 

kijárat elektromos zárját vizsgálgatta. – Ezt nem fogom tudni kinyitni. Profi munka. 

- Szerintem is atombunker. Láttam már hasonlót – szólt SK. 

Kitty a szoba másik végében lévı liftajtót nézte. 

- Szerintem lent lesznek egy páran. Mármint a kijelzı szerint a lift lent 

van… tehát lent vannak. 

- Kik vannak lent? – kérdezett vissza Angela. 

- Fogalmam sincs. De remélem, nem kell már megint harcolnunk. – Kitty 

SK-ra nézett. 

- Nem, kislány. Ki kell vinnünk innen mindenkit. 

Deadpool a tarkóját vakargatva mérte végig a bunker bejáratát. 

- Szerintem volt rá okuk, hogy lementek. 

- Nem lényeg, miért jöttek ide. – Jégszamuráj mosolyogva megnyomta a 

lift hívógombját. - Kivisszük ıket és kész. 

- Egyszerően hangzik – mosolygott Bobbyra Vixen. 

Logan Vixen elé lépett, megszakítva ezzel a két fiatal szemkontaktusát. A lift 

ajtaja kitárult, SK belépett, és utána a Weapon-X többi tagja is. A hely elég szőkös 

volt, alig fértek be. Deadpool utolsóként lépett volna a liftbe, de Vixen egy laza 

mozdulattal visszataszította. 

- Mi van? Én nem megyek? 

- Majd a következıvel, nagyfiú. – Vixen bocsánatkérı mosolyt küldött 

Deadpool felé, Angela pedig megpuszilta saját ujjai hegyét, és úgy tett, mintha a 
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puszit Wade felé fújná. A feromonok amiket útnak indított megnyugtatták a férfit, és 

egy pillanatra elbódították. Az ajtó bezárult, és a lift elindult lefelé. 

- Azért nem engedted be, hogy ne dörgölızzön hozzánk? – kérdezte 

Angela Vixent. 

- Igazából mástól tartottam. 

Deadpool a liftajtó elıtt ácsorgott, megnyomta a hívógombot és nagyot 

szellentett. 

- Pedig direkt győjtögettem, hogy a megfelelı pillanatban Loganre 

foghassam. Na, sebaj! 

Odalent a csapat egy terembe érkezett, melybıl több folyosó vezetett minden 

irányba. A terem falát lambéria, padlóját kékesszürke szınyeg díszítette. Az egyik 

folyosón sietve egy alak érkezett. 

- Maguk hogy jutottak be ide!? – Tony Stark kockás inget viselt, és 

farmernadrágot. Értetlenül bámult a csapatra. 

- Teleport – felelte kurtán Logan. 

- De honnan jöttek? Hisz a sugárzás odafent mindent megölt az 

érzékelık szerint! 

- Sugárzás? – kérdezett vissza Bobby. Ekkor érkezett le a lifttel 

Deadpool. Tony Stark egy pillantást vetett rá, majd döbbenten hátrébb lépett. 

Karóráját az arcához emelte, és csak két szót mondott: 

- Vörös kód! 

A terem megvilágítása hirtelen vörössé változott, és a folyosók mélyérıl 

megérkeztek Stark társai. Peter Parker és Steve Rogers érkeztek futva, másnéven 

Pókember és Amerika kapitány. A két harcos szintén nem viselte jelmezét. 

- Kik ezek? – kérdezte Rogers. 

- Mindegy. Deadpoollal jöttek! – felelte Tony Stark, és hátralépett két társa 

mögé. 

- Nem harcolni jöttünk – szólt Angela, és aranyszínő szárnyának egyetlen 

csapásával nyugtató, bizalomgerjesztı feromonokat küldött a három férfi felé. 

- Igazat mond. A pókösztönöm jelezne, ha balhézni akarnának – motyogta 

Peter megilletıdötten. 

- Igazad van, kölyök. Azért jöttünk, hogy kivigyünk titeket innen - szólt Sötét 

Karom. 

- De odakint nincs semmi, csak sugárzás, romok… - motyogta Rogers. 
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- És ezt mibıl gondoljátok? – kérdezte Bobby. 

- Az érzékelık jeleznek, ha a sugárzás elmúlt. Gyertek! Megmutatom! 

- Rendben – felelt Starknak SK, és elindultak a három férfi után az egyik 

folyosón. – Hányan éltek itt lent? 

- Huszonhárman. Hat éve, az atomcsapás elıtt csak tizenkilencen értek ide. 

– SK kérdéseire Peter felelt. 

- És az a négy? 

- A gyerekek. May, Robbie, Josh és Aaron. 

- Értem. Vannak itt más szuperhısök is? 

- Honnan tudod, hogy az vagyok? – Peter kissé meglepıdött. 

- Az legyen az én dolgom. 

- Igen. Csak páran normális emberek, mint Mary Jane. 

- Mary Jane… Ha te mondod. 

- És miért akartok feltrancsírozni? – kérdezett közbe Deadpool. 

- Még kérded Wade!? – Steve Rogers egy pillanat alatt újra felhergelte 

magát, és Angela nem tudta megakadályozni, hogy nekitámadjon Deadpoolnak. – 

Kicsinállak, te szemét áruló! 

Wade egy gyors pördüléssel kitért Amerika Kapitány elıl, és megragadva 

annak karját, kihasználva a test lendületét beleverte Rogers fejét a falba. 

- Kicsit berozsdáltunk hat év alatt, mi? De én akkor sem árultalak el, te 

kampánymanó! 

Angela képessége ismét lenyugtatta a kedélyeket. Amerika Kapitány a fejét 

fogta, és a fogait csikorgatta a fájdalomtól. 

- Miattad indította el Latvéria a rakétákat! 

- Na, látom errefele sem éltem hiába! - Deadpool hátat fordított Rogersnek, 

és a csapat továbbindult. 

Hamarosan megérkeztek az irányítóterembe. Egy hatalmas monitor volt az 

egyik fal helyén, körbe a falakon kisebbek, kapcsolók, lehajtható billentyőzetek és 

sok egyéb. 

Egy görgıs széken Bestia ücsörgött, nyugodt arccal szerelgetve valami 

áramkört egy leemelt panel mögött. 

- Oh! Vendégek? 

- Igen. Azt mondják, ki kellene mennünk. – Stark egy kijelzıhöz lépett. – 

Viszont a sugárzás mérık szerint még nem mehetünk ki pár évig. 
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- Kimehettek, legfeljebb zölddé váltok, és ırjöngeni fogtok - javasolta 

Deadpool. 

- Szerintem az a kijelzı jól mőködik. Még nem kéne kimennünk – mormogta 

Bestia, kék mancsának egyik ujjával megkocogtatva az említett eszközt. 

SK pár mondatban vázolta a helyzetet a Tallusról, az Idıbrókerrıl. Bestia 

elgondolkodva hallgatta végig a történetet. 

- Logikusan hangzik a sztori, legalábbis máshogy nem kerülhettek ilyen 

pontosan egy titkos bunker elıcsarnokába az ajtó kinyitása nélkül. 

- Apa, apa! – Egy négy-öt éves, vörös hajú kislány szaladt be a terembe. 

Peter felkapta és megpörgette a levegıben. 

- Na, mi van, kicsi May? Miért majrézol már megint? 

- Apu, Aaronék nem akarnak velem játszani, mert lány vagyok! 

- Jaj, kicsim… Mit játszanak? – Peter sajnálta, hogy a kislányának ilyen 

furcsa körülmények között kell leélnie a gyerekkorát. Nem sok ötlete volt, hogyan 

vigasztalja meg a kislányát. 

- Bújócskáznak! 

- Hank… merre vannak? – kérdezte Peter egy félmosollyal az arcán. 

- Nincsenek az érzékelık területén belül. Tehát megint a tiltott részlegben 

játszanak. 

- Tiltott részleg? – kérdezett közbe Kitty. Hank röviden elmagyarázta neki, 

hogy mi is ez a hely: 

- A tiltott részleg egy alagútrendszer, aminek az építését nem fejezték be a 

csapás elıtt. Instabil, nincs bekamerázva, az áramellátását sem oldottuk még meg. 

Szóval lezártuk azt a részlegeget, amíg nem jut idınk, hogy rendesen beépítsük azt 

is. Persze azóta is csak halogatjuk a dolgot, mert itt is van elég dolgunk. 

- Elıkerítem ıket. Gyere, nagylány, rájuk ijesztünk! – Peter a hátára kapta 

Mayt, aki nevetve kapaszkodott az apjába, ahogy az a falra ugrott. – Fogózkodj 

erısen! 

Pókember és lánya elindultak az egyik folyosón, és hamar eltőntek. Steve 

Rogers törte meg a pár pillanatnyi néma csendet. 

- Szóval szerintetek elromlott a mőszer, és már nincs sugárzás. 

- Nem tudjuk, van-e sugárzás. Azt tudjuk, hogy ki kell innen juttatnunk 

mindenkit, akit lehet. A Tallus csak ennyit közölt velünk. 

- Akaratunk ellenére is kivinnétek minket? 
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- Maradjunk inkább a békés megoldásnál – szólt Vixen. – Bestia, hogy 

tudjuk ellenırizni, hogy mőködik-e a mőszer? 

- Azt hiszem, sehogy. Ki kellene vinni egy másikat. 

SK Kittyre nézett. 

- Talán megoldható. 

- Rendben. Hozom a raktárból, amit kell. – Hank elindult. Rogers vette át a 

szót. 

- Szerintem a többieknek még nem kéne szólni, ne ébresszünk hiába 

reményt. Ha megvan az eredmény, majd közöljük velük. 

- Igazad van – vágta rá Stark. 

Fél óra múlva Bestia, Stark, Rogers és a Weapon-X tagjai fent álltak a 

hatalmas ólomajtó elıtt. Kitty kicsit aggódva vette magához az eszközt, amit kint 

kellett elhelyeznie. 

- Próbálj mihamarabb visszajönni, kölyök! – szólt SK. 

- Elıbb azért olvasd le az adatokat – mondta mosolyogva Hank. 

- Nem lesz semmi gond, kiscica! – bíztatta Deadpool. Ezután a lányhoz 

odalépett SK, és megölelte. Pár halk szót váltottak, aztán Kitty légiessé vált és 

elindult. Alig tőnt el, és a kicsi May érkezett a lifttel. 

- Apa is eltőnt a fiúkkal! İ sem akar velem játszani! 

Rogers felvont szemöldökkel nézett Hankre. A kék bestia tanácstalanul bámult 

rá vissza. 

- Ennek én utánajárok. Ti maradjatok itt! – szólt Rogers. 

- Menj vele, Wade. Biztos, ami biztos – adta ki az utasítást SK. 

Deadpool és Amerika Kapitány beszálltak a liftbe, és lefelé indultak a kis May-

jel. Visszamentek az irányítóterembe, ahonnan elindultak arrafele, amerre nemrég 

Peterék indultak. Deadpool végig a kislánnyal poénkodott, aki viháncolva, lelkesen 

kísérte ıket végig a sötét folyosókon. 

Rogers sétált elöl egy zseblámpával kutatva az utat. Alig látott valamit a 

sötétben, így leginkább a megérzéseire hallgatva kereste az utat. 

- Nem értem, hogy egy ilyen kicsi lány hogy talált innen vissza az 

irányítóterembe! – motyogta Wade. 
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- Egy kis segítséggel – suttogta valaki Wade fülébe, majd a zsoldos szeme 

elıtt elsötétült a világ. Amerika Kapitány megpördült, és zseblámpája fényébe fogta 

támadójukat. 

Kitty visszatért tíz perc után. Mosolyogva materializálódott, és közölte 

Bestiával a számadatokat. 

- Gondolom, ez azt jelenti, tiszta a levegı, ugye? – kérdezte Jégszamuráj. 

- Igen. Minden rendben van – mondta Hank. - Igazatok volt. Összehívjuk a 

többieket. Addig várjatok itt. 

- Rendben – vágta rá SK. 

Bestia és Stark lement a lifttel az irányítószobába. SK kérdın nézett Kittyre. 

- Valóban optimálisak voltak az adatok! – szólt Kitty. 

- Micsoda? Ezt hogy érted? – kérdezte Angela gyanakvóan. 

- Úgy érti, hogy akkor is ezeket az adatokat kellett volna mondania, ha 

odakint még ı is majd’ meghal, olyan rossz a helyzet – válaszolta komoran Logan. 

- Kiküldted úgy, hogy nem voltál biztos benne, mi van odakint?! – csattant fel 

Bobby. 

- A feladatunk egyszerő. Ki kell innen juttatnunk, akit tudunk. 

- De miért? – kérdezte Vixen. 

- Nem tudom. Nem is számít – mondta SK. 

- Úristen! Van odalent valami… - Kitty arcára aggodalom ült. - És Wade 

lement… 

Kitty Pryde szembetalálkozott a folyosón a boldogan a lift felé tartó lakókkal. 

Köztük önmaga felnıtt másával is. Loganéket fent hagyta, hogy ık mindenképpen ki 

tudják juttatni az embereket, hogy, ha valami baj lenne, akkor mihamarabb 

elteleportáljon a csapat a realitásból. És persze, ha valami váratlan dolog közbejön. 

Nem is sejthette, hogy a hatalmas kapu kitárulásakor miféle szörnyeteggel kell 

szembesülniük egybıl a hısöknek és a Weapon-X-nek. 

A Lélekkardot erısen szorítva sietett az irányító terem felé, ahol ketten voltak, 

mikor belépett. Mary Jane Watson Parker egy mikrofonba beszélt, és a hangja a 

folyosókon lévı hangszórókból szólalt meg. 
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- May! Aaron! Gyerekek! Peter! Merre vagytok? Gyertek az irányítóterembe! 

– A nı hangja remegett, ahogy tovább szólítgatta a gyerekeket és a férjét. 

- Menjenek ki innen! A gyerekek a tiltott részlegben vannak. Majd én 

visszahozom ıket! 

Mary Jane könnybe lábadt szemmel nézett a lányra. Mellette Susan Storm 

Blaze állt, szintén megszeppenve. 

- Gondoltunk rá. A férjem, John már elindult megkeresni ıket – mondta 

Kittynek Susan. 

- Magáé a három fiú? 

- Igen. 

- Utánuk megyek. 

- Megyünk mi is – jelentette ki MJ ellentmondást nem tőrı hangon. 

A hatalmas kapu kitárult. A szuperlényekbıl és mutánsokból álló túlélık 

csoportja vidáman lépett ki a fénybe. Mögöttük újdonsült szövetségeseik. 

A táj kopár sivatagra hasonlított. Egy termetes bucka volt pár méterrel a 

bejárat elıtt. Arisa Drake kacagva szaladt fel a dombra, és nevetve ugrált a tetején. 

Leintegetett kedvesének, és odakiabált: 

- Nézd, Reed! Napfény! Szabadság! Ez fantasztikus! 

- Reed… - hallatszott egy mély morgó hang, Arisa lába alatt megremegett a 

domb. Ahogy a homok leömlött az évek óta gubbasztó monstrumról, láthatóvá vált 

gigászi, tüskés, narancssárga kıbıl lévı teste a várakozó szörnyetegnek. 

- Ben… - Reednek elkerekedtek a szemei. Minden éjjel látta rémálmaiban, 

ahogy Ben a bunker bejárata felé szalad, de az már zárva kellett hogy legyen, és 

abban a pillanatban becsapódnak a bombák. „Hát megvárt minket! És még él! De 

iszonyúan mutálódott.” Reed gondolatai félbeszakadtak, ahogy a gigászi szörnyeteg 

szemébe nézett. A szörny szemeibıl áradó győlölet megdermesztette tagjait. 

Ben egy pillanat alatt mozdult. Arisára tiport, és egy hatalmas csapással 

lesújtott Reed Richardsra. A pár szinte egyszerre vesztette életét. A következı 

pillanatban a hısök egyszerre rontottak Ben Grimre. 

Kittyék már hosszú percek óta bolyongtak a sötét labirintusban, míg végül egy 

kisebb terembe jutottak. Az oda vezetı folyosón a dögszag már facsarni kezdte az 
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orrukat. A terembe lépve mindhármuknak felfordult a gyomra. Középre egy 

pentagramma volt felmázolva vérrel. Apró fényrudak világították meg a terem többi 

részét. Mary Jane felsikoltott, amikor meglátta a hozzájuk legközelebb fekvı testet. 

Peter Parker volt az, de csak a ruháiból lehetett ráismerni. Teste aszottam hevert, 

mintha minden nedvességet kiszívtak volna belıle. Steve Rogers és két kisfiú teteme 

hasonlóan kiszipolyozva hevert még mellettük. 

A pentagramma közepére Deadpool volt kikötözve. Mellkasán May ücsörgött, 

és a férfi egyik késével vidáman dalolászva turkált annak belei között, míg Deadpool 

félájultan nyöszörgött bekötözött szájjal. Nem sokkal mögötte Aaron állt meztelenül, 

Blaze torkát szorongatva, aki erıtlenül térdelt fiával szemben. 

May vidám arca elkomorult, és anyjára pillantott. 

- Velük is játszhatok, Aaron? 

- Menekülj, Sue! Ez ı! Visszatért! – nyögte John Blaze, mielıtt fia teste 

fellángolt, és egy pillanat alatt magába szívta apja életenergiáját. John Blaze teste 

aszottan terült el a padlón. 

- Nem, May. Akarom az erejüket. A lelküket! – zendült fel a kistermető, 

lángoló csontvázból Zarathos túlvilági hangja. 

- Kitty felocsúdott döbbenetébıl, és elırelendült a Lélekkarddal. 

Lény fél lába leszakadt Plazma, Thor és Naptőz együttes támadásától. Eldılni 

sem maradt ideje, Vixen villámgyorsan vitte be ütését. A tüskés lény bal kezével 

kapta el Vicktoriát. Alkarjából kiálló tüskéin Sólyomszem holtteste éktelenkedett. 

A lány felsikoltott, ahogy a hatalmas kéz megszorította. Jégszamuráj sietett a 

segítségére, és hihetetlenül éles katanája egy csapásával lemetszette a Lény kezét. 

Vicktoria félájultan zuhant le, Bobby az utolsó pillanatban kapta el. A hısök 

lerohanták a megcsonkított szörnyeteget. 

Jégszamuráj pár lépéssel távolabb vitte ölében a lányt. Vicktoria magához tért, 

és felnézett Bobbyra. Halvány mosollyal húzta közelebb a fiú arcát, hogy csókot 

leheljen ajkaira, ám mielıtt ez megtörténhetett volna, SK jelent meg mellettük és 

Bobbyra mordult: 

- Nem most kéne pihenızni! – Jégszamuráj SK-ra nézett, majd lassan 

leengedte Vixent az ölébıl, hogy talpra állhasson. 

- Ha nem lenne az apád, agyoncsapnám – súgta a lánynak. 
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- Ha tudnád, milyen kiváló a hallása, ezt nem mondtad volna – mosolygott 

vissza rá Vixen. 

Kitty lesújtott a Lélekkarddal Zarathosra. A kard azonban félrecsúszott valami 

láthatatlan erıtéren. 

- Nem engedem, hogy elvedd! İ az egyetlen, aki maradt nekem! – kiáltotta 

Sue, és egy láthatatlan erıtér csapásával leütötte Kittyt. 

Mary Jane Deadpoolhoz lépett, és kivette az övébıl egyik pisztolyát. Deadpool 

a fájdalomtól félájultan feküdt tovább. 

- Sue! Mindannyiunkat meg fog ölni! 

- Igen, anyu. Mindenkit megölünk! – szólt May és anyja combjába vágta a 

kést. Mary Jane sikítva roskadt fél térdre. May fenyegetıen felemelte a kést, hogy 

végezzen anyjával. 

- Mephistonak, mesteremnek ajánlom a lelkedet anyám! – De a kislány keze 

nem fejezte be a mozdulatot. Három dördülés hallatszott, és May holtan esett össze. 

MJ zokogva felsikoltott. 

- Nem kell hálálkodni, csak ne térdelj a beleimben meg a golyóimon – szólt 

Wade szabaddá téve száját is keze után. Füstölgı pisztolyát oldalra fordította, és 

egyetlen lövéssel fejbe találta Suet. A nı hanyatt zuhant. MJ sírva elejtette a másik 

pisztolyt. 

- Végetek halandók! – üvöltötte az alacsony, démoni lény és feléjük nyújtotta 

karjait. Deadpool beleeresztett egy fél tárat, de a golyók nem sebezték Zarathost. 

A Lélekkard egy villanással lemetszette Zarathos fejét. Kitty alig állt a lábán. 

- Menjünk ki! Elég volt ebbıl a világból. 

A bunker bejárata elıtt a vérfürdıtıl megütközött hısök tanácstalanul álltak. 

Mellettük Lény és hat elesett társuk holtteste hevert. Mary Jane zokogva rogyott a 

homokba. A ragyogó nap fénye sem enyhíthette a gyászt, ami a lelkére borult. 

Kitty egy szomorkás pillantást vetett a túlélı hısökre, akik olyannyira 

elesettnek tőntek a kietlen, sivár tájat fürkészve, hogy csak remélni tudta, hogy a 

Tallusnak igaza volt, és ideje kilépniük a menedékbıl. Mindenesetre Kitty sejtette, 

hogy ha bent maradnak, akkor Zarathos talán mindannyiukkal végzett volna. 
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A számkivetettek eltőntek a realitásból. Csendet hagytak maguk után, 

melyben MJ zokogása messze hallatszott a dombok között. 

 

 

 

 

 

Kardok útján 

 
 
 
 

A katana széles ívben szelte a levegıt. A férfi a légzésére koncentrált, és 

szemeit behunyva, meditációszerő állapotban próbálta tökéletesen végrehajtani a 

formagyakorlatot. Megpróbálta kiüríteni elméjét, de lelki szemei elıtt újra és újra 

megjelentek az álomképek, melyek már régóta nem hagyták nyugodni. 

A kard játéka lassan a végéhez ért. A férfi kinyitotta szemeit, gíje ujjába törölte 

a homlokán megült izzadtságcseppeket. Lenézett a dombtetırıl birtokára. A ház felıl 

egy fiatal lány szaladt felé már messzirıl integetve és kiabálva. 

- Logan-sama! Logan-sama! 

A szamuráj eltette a kardját, és elindult a lány felé. Komor ábrázatát látva a 

lány elhallgatott, megtorpant, és mélyen meghajolt. 

- Mi a baj, Kinuye? 

- Két ronin érkezett, uram! Szállást kérnek tıled! 

- Arcátlanok! De egy fertályóra múlva vezesd csak ıket elém! Kíváncsi 

vagyok, miféle kóbor kardforgatók szorulnak hajlékom oltalmára. 

- Úgy lesz, uram! – Kinuye lefutott a domboldalon, be a hátsó udvarba. Az 

udvaron lévı kis dísztavacskán átívelı hídon egy pillanatra megállt, mosolyogva 

körbetekintett, majd izgatottan továbbsietett, be a házba. Az egyik folyosón 

szembetalálkozott Logan-sama lányával, Kitsune kisasszonnyal. 

- Kik állnak a kapunál, Kinuye? 

- Két vándor. Szamurájok. 

- A császár zászlójával? 

- Saját zászlajuk alatt. 
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- Atyámnak szóltál? 

- Igen, fogadja ıket. Rohanok is, szólok nekik. 

- Rendben. 

Kinuye, a cseléd továbbsietett, Kitsune pedig elhúzott egy tolóajtót, és 

belépett az angyal szobájába. A padlón mindenfele selyempárnák voltak letéve, 

közöttük lustán hevert a lány hatalmas aranyszínő szárnyaival takarva magát. Amikor 

meglátta az érkezıt, hirtelen felpattant, és üdvözlıen meghajolt. 

- Szia, angyal. Tudod, miért jöttem? 

- Hogy játsszak neked. 

- Igen, Mitsukai dalát szeretném hallani újra. 

Az angyal a párnák közül egy lantot húzott maga elé. 

- Meddig akar még atyád itt tartani? 

- Nem tudom, barátnım. Sajnálom, ha fogságban érzed magad. 

- Annak, aki a szelek szárnyán él, csak a végtelen ég nyújthat 

szabadságot. Atyád ostoba, ha azt hiszi, hogy, mint valami tárgyat, a császárnak 

ajándékozhat. 

- Nem engedem, hogy neki adjon! 

- Azt hiszed, örökké neked akarok énekelni? 

- Szeretem az éneked. Megnyugtat. 

- Tudom – mondta a lány, és lassan játszani kezdett a lanton. Hangja 

tisztán csengett, és a szobát valamiféle természetellenes nyugalom, boldogság 

árasztotta el. Kitsune leült egy párnára és boldog arccal hallgatta a különleges 

muzsikát. 

Valahol, pár szobával arrébb két ronin várta, hogy a ház ura megjelenjen 

fogadásukra. Egyikük páncélja fehér volt, mint a hó. Alatta ruhája világoskék volt. 

Maszkot nem viselt.  

Társa, kinek öltözéke vörös és fekete színben pompázott, türelmetlenül 

toporzékolt mellette. Az ı arcát vörös maszk takarta. 

- Én is hallom, Aisuken! – szólt a vörös-fekete páncélt viselı kardforgató.  

Szép hangja van, de nem azért jöttünk, hogy lányokra leljünk. Nekem elég, ha ételt 

adnak, és már mehetünk is! 

- Nem úgy van az, Niironai! Szólnunk kell nekik a haramiák seregérıl! 
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- Igazad van! Vigyük a lányokat biztonságba, de csak miután ettünk, és 

csak, amíg kedvünk leljük bennük! 

- Már megint a tréfa! Barátom, tesszük, amit kell és indulunk. 

- Esszük, amit kell, Aisuken. – Niironai egy pillanatra elgondolkozott. - Ez 

a dal amúgy roppant furcsa. 

- Szerintem is… 

Ebben a pillanatban lépett a szobába Kinuye, és intett a szamurájoknak, hogy 

kövessék. Kinyitott egy ajtót, és belépett a ház legnagyobb szobájába. A két 

harcosnak furcsa volt, hogy, amikor a lány megjelent, mintha egyetlen ajtó 

elhúzódását sem hallották volna, de nem fordítottak túlzott figyelmet a csendes 

érkezésre, beléptek a lány után a szobába.  Körben lampionok világítottak, a szoba 

közepén egy hosszú asztalnál fekete díszpáncélba öltözött szamuráj térdelt. 

- Legyetek üdvözölve hajlékomban! A nevem Logan. 

- Aisuken. A barátom pedig Niironai. Köszönjük vendéglátásodat! – A két 

férfi meghajolt, majd, mikor Logan intett, seizában leültek az asztal mellé. 

- Miért nem veszed le a sisakod Niironai-sama? 

- Az arcom nem épp kellemes látvány, uram! 

- Valóban jobb, ha rajta marad, uram, biztosíthatom, hogy kíméletbıl fedi 

el sebhelyeit – szólt Aisuken. Kinuye közben füstölıket gyújtott körben. 

- Hogyhogy itt él távol minden falutól Logan-sama? - kérdezte Niironai, 

elterelve a szót. 

- Volt itt falu… Egyszer, nagyon régen. De egy hordányi haramia 

támadott ránk egy nyári napon. Mindent porig égettek, és mindenkit megöltek. Csak 

én tudtam elmenekülni leányommal. Én építettem ezt a házat. Kinuye kisasszony 

egészen kisgyerekként került hozzánk. Azóta szinte családtag – intett a házigazda a 

lány felé, aki mosolyogva meghajolt feléjük, és tovább serénykedett a füstölıkkel. 

- A lánya énekel, Logan-sama? Kicsit szomorú a dal – szólt közbe 

Niironai. 

- Nem. Nem a lányom. Kinuye-san! Hívd ide Kitsunét! 

- Igen, uram! – szólt a lányka, és már el is indult. Niironai a lány után 

nézett, végigmérte alakját. Aisuken megköszörülte torkát. 

- Nem csak élelemért és szállásért jöttünk hozzád, Logan-sama! 

Figyelmeztetni szeretnénk. 

- Mire? 
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- Haramiák bandája tart errefelé, és mindent elpusztítanak, ami az 

útjukba kerül. Menekülj családoddal, amíg teheted! 

- Köszönöm, hogy szóltatok. 

- Megfogadod tanácsunkat? 

- Nem megyek innen sehova. Ez az otthonom, és megvédem az életem 

árán is. Többé nem kergetnek el, akárhányan legyenek is! 

- Nem túl bölcs szavak, uram! – Niironai furcsállotta Logan elszántságát. 

- Nem gondolsz a lányodra? Ezek nem akármilyen haramiák, az élükön azt mondják 

egy démoni lény áll! 

- Miféle lény? 

- Fukitsu hadúr. A bıre hófehér, a fogai tőhegyesek! Még senki sem volt 

képes megsebezni. 

- Fukitsu… Egy gyémánt alakú jel van a homlokán? 

- İ az! 

- Az a Pokolfajzat! – Logan az asztalra csapott. - İ ölte meg a 

feleségemet oly sok évvel ezelıtt! Mindenkivel végzett, majdnem velem is. 

- Akkor tudhatod, hogy nincs ellene esélyed. Ne ússz az árral szemben a 

bosszú szavára Logan-sama! 

- Szembe fogok szállni vele, és legyızöm. Erre a szavamat adtam már 

hosszú évekkel ezelıtt. 

Ekkor kinyílt az ajtó, és Kitsune kisasszony lépett be. A dalt már nem lehetett 

hallani. A lány meghajolt apja felé, majd az idegenek felé. 

- Kitsune vagyok, szolgálatukra. – Aisukent teljesen elbővölte a lány 

látványa. A lampionok fényében a sötét hajba kevert fehér tincsek narancsszínben 

csillogtak, a kék kimono szerény eleganciát sugárzott. 

- Aisuken vagyok. 

- Én meg éhes. De inkább gyáva, szóval továbbállnék, mert van egy olyan 

érzésem, hogy, ha sokáig maradunk még itt, akkor Fukitsuval kell szembenéznünk. 

- Pedig maradunk – jelentette ki Aisuken. 

- Aha. Még legalább vacsorára, aztán továbbállunk, mint a villám. 

- Azt mondtam, maradunk. Ha akarsz, mehetsz. – Aisuken komor pillantást 

vetett társára. 

- Ez nem jó ötlet. 
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- Ha maradtok – szólt Logan -, megfizetem a szolgálataitokat, de megértem, 

ha inkább indulnátok. 

- Ha minden igaz, holnap virradóra már ideér a horda. Megvárjuk ıket, és 

megvédjük a házadat Logan-sama! – jelentette ki Aisuken 

- Köszönöm a segítségeteket. És most vacsorázzunk! 

Kitsune az aprócska hídon ácsorgott a tavacska fölött. A holdat bámulta a 

korlátra támaszkodva. Meghallotta, hogy Aisuken közelít hozzá, de nem fordult meg.  

- Miért maradtatok, ha egyszer annyira veszélyes? 

- Nem lehet mindig csak elfutni. – Aisuken a lány mellé lépett, és ı is a 

korlátra támaszkodott. 

- Nagyon rendes tıletek, hogy segítetek apámnak. Már régóta várja a napot, 

hogy szembeszállhasson Fukitsuval. 

- İ ölte meg édesanyádat? 

- Igen. Én már nem emlékszem rá. 

- Tıle tanultad a dalt, amit hallottunk? 

- Azt nem én énekeltem. 

- Pedig éppoly szép volt, mint te. 

- Angyali dal ugye? 

- Igen. – Aisuken egy pillanatra elhallgatott. 

- Félek, hogy holnap nem fogunk tudni megvédeni. 

- Bízom benne, hogy mindent megtesztek. És magam sem vagyok gyenge. 

– A lány, mintha csak bizonyítani akarná szavait, felröppent a korlátra. Aisuken 

azonnal felugrott mellé, így ketten álltak a vékony gerendán, egymás szemébe 

nézve. 

- Nem hagyom, hogy bajod essen. Még csak most találkoztunk, de úgy 

érzem, mintha már ismernénk egymást, Kitsune-san! 

- Én is így érzem – súgta vissza halkan a lány. Tenyereit a férfi mellkasára 

téve. Aisuken lassan közelebb hajolt, és megcsókolta. 

Niironai lehúzta az újabb bögrényi szakét és elismerıen nézett Loganre. Ivás 

közben nem igazán zavarta, hogy nincs rajta az álarca, és vendéglátója is teljesen 
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úgy viselkedett, mintha egyáltalán nem zavarná a másik fekélyekkel, sebekkel teli 

bıre. 

- Hát azt hiszem, ennyi elég is volt mára, barátom! – szólt nevetve Niironai, 

aki már órák óta anekdotázgatott Logannel. - Lassan ideje nyugovóra térnem. 

- Kinuye kisasszony, kérlek kísérd el az urat, és majd mutasd meg a 

barátjának is a szobáját! 

- Úgy lesz. – A lány mosolyogva vezette Niironait a szobája felé, aki 

vidáman lépdelt utána. 

Az egyik ajtó elıtt a folyosón viszont a férfi megtorpant. Kinuye kíváncsi 

mosollyal az arcán fordult meg. 

- Mi a baj, uram? 

- Nem érzed ezt? 

- Mit? 

- A bánatot. 

- Miféle bánatot? – Niironai válasz helyett elhúzta a mellette lévı tolóajtót, és 

meglátta az angyalt, ahogy könnyes arccal ücsörög egy párnán. 

- Mi a fene? – hıkölt hátra a harcos. 

- Ide nem jöhetsz be, ı Logan-sama legnagyobb kincse! – Kinuye a harcos 

elé lépett. 

- Kincse? Ez egy rabszolga? 

- Inkább vendég ı, mint fogoly. 

- Vendég? – Niironai belépett a szobába a lány mellett. - Szabad 

akaratodból vagy itt, te lány, vagy akármi is légy? – Az angyal felemelte könnyes 

arcát. 

- Szeretem ezeket az embereket. 

- De hát fogva tartanak! 

- Nem. Elrejtenek a világ elıl. 

- Valóban! – szólt Kinuye. - Én sem csak cseléd vagyok itt. Torzszülött 

vagyok, ezért a menedékem is ez a ház, nem csak az otthonom. 

- Torzszülött? Egy ilyen gyönyörő lány? Ne tréfálj velem! – Kinuye felemelt 

egy párnát a földrıl, és légiessé változtatva karját átnyúlt rajta. – Uh! Valóban 

különleges vagy, de ettıl még nem vagy torzszülött! 

- Te tényleg így gondolod? 

- Így. Nézz az arcomra! Én tudom, milyen torzszülöttnek lenni. 
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- Az arcod eltorzult, de a szíved arany Niironai-sama! 

- Figyeljetek rám! – szólt Niironai. - Holnap reggel itt kegyetlen ütközet lesz. 

Ha rosszra fordulnának a dolgok, meneküljetek, amíg lehet. Tudom, mit tenne 

veletek Fukitsu hadúr és a csürhéje. 

- Maradunk Logan úr oldalán – jelentette ki Kinuye. - Elıveszem majd apám 

varázslatos pengéjét, és szembenézek a sorssal. 

- Bolond vagy, te lány! És te is, angyallány, ha maradsz. 

- Pedig én is maradok. Hová is mehetnék Logan-sama nélkül? 

Niironai megrökönyödve nézett a két lányra. 

- Hát legyen. Mindent meg fogok tenni, hogy ne essen bajotok. De most 

ideje aludni. 

A napkelte hideg szelet hozott magával. Logan egymaga állt a kapuban. 

Fekete páncéljában úgy nézett ki, mint valami hatalmas, félelmetes bogár. Sisakot 

nem viselt, övében egy katana és egy wakizashi várta, hogy villogva vért 

onthassanak a száraz földre. 

A kapu lassan kinyílt, és kilépett rajta fehér páncéljában Aisuken. 

- Niironai? – kérdezte Logan. 

- Talán megijedt és továbbállt. Gyengelelkő. 

- Vagy csak bölcs. Tıled is ırültség volt, hogy maradtál. 

- A lányod csalta belém ezt az ırületet. – A két férfi rezzenéstelen arccal 

bámulta a horizontot, ahol lassan porfelhı rajzolódott ki a közelítı sereg lovainak 

patái nyomán. 

- A lányom többet érdemel egy gazdátlan szamurájnál. 

- Gazdátlan volt a szívem is eddig. Az emberek néha megváltoznak. 

- Ha a kardoddal is olyan jól bánsz, mint a szavakkal, akkor talán megéred, 

hogy az asszonyod legyen a lányom. 

- Ezt vehetem úgy, hogy áldásodat adod ránk? 

- Vedd úgy, hogy most kardforgatóra van szükség, nem szónokra. De igen… 

- Igen? 

- Igen. Nem tudom, miért. Olyan, mintha már rég ismernélek. Megbízom 

benned, és az én ösztönöm ritkán csal. 

- Köszönöm a bizalmad. - Aisuken kihúzta katanáját. Hideg borzongás futott 

végig Loganen, mintha a tél öltött volna testet mellette egy pillanatra. - Amúgy már 
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kérdezni akartam tegnap is. Az a karkötı, amit viselsz, családi ereklye? Mert 

valahonnan ismerısnek tőnik. 

- Igen. Családi. - Logan is elıhúzta katanáját. A több mint száz fıt számláló 

horda kíméletlenül közelített, alig száz méterre voltak már. – A sors vezesse a kezed, 

bajtárs! - mondta Logan, és csatakiáltással futni kezdett ellenfelei felé. 

Aisuken kinyújtotta balját a kis sereg felé, és csodálatos hatalmával jéggé 

változtatta a lábuk alatt a földet. A lovak felbuktak, lovasaik elırezuhantak 

nyergeikbıl. Mire feltápászkodtak, Logan már üvöltve termett közöttük, és pontos 

csapásaival halált zúdított ellenfeleire. Minden csapása nyomán elhullott egy ellenfél, 

de a túlerı bekerítette, és több sebet is ejtettek már a hátán, oldalán, amikor suhogó 

hanggal megérkeztek Niironai nyílvesszıi. 

A harcos olyan gyorsan lıtt íjából, hogy Logan hátát végig védeni tudta a 

támadóktól. A vörös-fekete ruhás férfi kilıtte tegeze összes nyílvesszıjét a kerítésrıl, 

ahol állt, majd két katanát elırántva egy szaltóval leugrott, és a tömegbe vetette 

magát. 

Úgy pörgött ellenfelei között, mint valami pirosló hurrikán. Halált osztva, 

sebeket szerezve, megállíthatatlanul. Pár tucat lépéssel arrébb fehér és fekete 

páncélos társai hátukat egymásnak vetve próbálták legyőrni a túlerıt. 

Niironai végigrohanva az ellenségek között megpillantotta a vezérüket. Fukitsu 

egy termetes fekete csataménen ült. Sötét páncélja mögött szövetcsíkokból álló 

köpenye úgy lebegett, mintha hatalmas fekete szárnyai lennének a kegyetlen 

férfinak. Fehér arcán mosoly ült, ajkai közül elıvillantak félelmetes fogai. 

Kifejezéstelen, vörös szemei meg se rebbentek, amikor Niironai hatalmas ugrással 

megpróbálta rávetni magát. 

Jobb kezét kinyújtva Fukitsu megtörte az ugrás lendületét anélkül, hogy az 

ellenfeléhez ért volna. Niironai ijedten lebegett a hadúr elıtt. 

A kegyetlen hadúr homlokán lévı vörös jelbıl energiasugár csapódott Niironai 

mellkasába. A vörös és fekete páncélos ronin pörögve, kapálódzva repült messzire, 

majd a földbe csapódott, és füstölgı mellkassal mozdulatlanná dermedt. 

- Elég ebbıl! – Fukitsu mennydörgı hangjára egy pillanat alatt véget ért a 

harc. Emberei, a haramiák széles körbe álltak Logan és Aisuken körül. A hadúr 

elıléptetett közülük lovával. 

- Két kiváló harcos vagytok. Harcoljatok az oldalamon, és bıségben töltött 

élet lesz a jussotok! 
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- A te jussod meg ez! – üvöltötte Logan, és elhajította wakizashiját Fukitsu 

felé. A fegyver, épp mielıtt célba talált volna, megállt a levegıben, majd a földre 

zuhant.  

- Nem vagy túl bölcs, Logan, de megértelek. Véded hármukat, akik bent 

vannak! Majd mi a gondjukat viseljük, ne félj! 

Logan vicsorogva indult a férfi felé, de az egy intésével visszalökte ellenfelét. 

Aisuken kinyújtotta kezét, és jeges szilánkok százait szórta Fukitsu felé, de az csak 

nevetett, ahogy láthatatlan pajzsáról leszóródtak a repeszek. Mellette nem sokkal 

egy haramia nyögve a földre zuhant, ahogy az egyik repesz a láthatatlan falról gellert 

kapva a combjába fúródott. 

- Nem leszünk haramiák! – jelentette ki dacosan Aisuken. 

- Azt hiszed, van döntésed? – szólt nevetve Fukitsu, és Logan felé mutatott. 

Logan lassan tápászkodott fel. Vicsora mögül lassan préselte ki a szavakat. 

- Menekülj… nem én irányítom… a testem… - A következı pillanatban már 

neki is ugrott a fehér páncélos harcosnak. İrjöngı dühvel próbálta megölni Aisukent, 

aki kétségbeesetten lépdelt hátrébb, hárítva a csapásokat, míg az utolsó vágás ki 

nem ütötte kezébıl katanáját. Logan diadalittas üvöltéssel sújtott le a fehér 

páncélosra, de a mozdulatot nem tudta befejezni, mert Aisuken egy pillanat alatt 

jégburokba zárta ıt. 

- Kiváló! Neked is nagy hatalmad van, Aisuken! Állítsd a szolgálatomba, és 

megkímélem Kitsune életét! 

Aisuken tanácstalanul állt. Földön heverı fegyverére pillantott, majd a ház 

felé. Körülötte ötven marcona haramia állt, és vele szemben Fukitsu, a félelmetes 

hadúr. Fukitsu elmosolyodott. 

- Ha arra számítasz, hogy a társad megment, hát azt kell, mondjam, hogy ez 

nem lehetséges. Akármennyire magához is tért már, hatalmammal mindkét lábát 

több helyen eltörtem. Ebben a döntésben magadra maradsz a felelısséggel. Esküdj 

fel nekem, és mindenki életben maradhat. 

A ház kapuja kivágódott. A három lány lépett elı. Középen az angyal, bal 

oldalán Kinuye, jobbján Kitsune. Kinuyénél egy hosszú egyenes kard volt, a másik 

két lány fegyvertelen készült szembeszállni Fukitsuval és csapatával. 

- Távozz, démoni lény, vagy kényszerítünk! – kiáltotta az angyal. 

Fukitsu felnevetett, és feléjük intett. 
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- Elfogni ıket! – A haramiák rárontottak a lányokra, de az angyal egyetlen 

mozdulatával villámokat szórt közéjük. Páran felbuktak, a többiek ijedten hátrálni 

kezdtek. 

- Idióták! - bömbölte Fukitsu, és hatalmas erejő energiasugarat lıtt ki a 

három lány felé. 

Kitsune egy pillanatig sem gondolkozott, az angyal elé lépett, Kinuye légiessé 

vált. A sugár becsapódott, ezzel romba döntve az egész házat, hatalmas porfelhıt 

kavarva. 

- Megöllek! – üvöltötte Aisuken, és jégbıl varázsolt magának egy kardot, 

amivel az ellenfelére rontott. 

Fukitsu egy pillanatig sem tétovázott, elméje hatalmát kiterjesztette a 

bosszúszomjas harcos elméjére. A fiú a fejéhez kapott, és elırezuhant. 

- Végezni mindenkivel! – kiáltotta Fukitsu. A haramiák a tehetetlen 

Loganhez, Aisukenhez, és Niironaihoz léptek. 

Fukitsu egy pillanatra mintha fuvallatot érzett volna, de nem volt ideje 

cselekedni. Az angyal villámgyorsan termett mellette, és fogta kezei közé fejét, ami a 

hamvasztó érintéstıl szinte azonnal porrá lett. A termetes test leborult lova 

nyergébıl, és a megtépázott szárnyú lány is lesüllyedt mellé. 

- Senkinek nem árthatsz többé – mondta, és kezeit a testre tette, ami lassan 

elporladt. 

Aisuken hanyatt hemperedett, és újabb jégpengét varázsolt elı, amivel 

hárította támadói csapásait. Egy bravúros ugrással talpon termett, és villámgyors 

vágásokkal próbált a lerombolt ház felé utat törni magának. 

Logan érzékelte támadóit, de a jégburok nem akarta szabadon engedni. Egy 

szúrás döfte át a burkot, és Logan bordáin elcsúszva a tüdejébe hatolt. Logan izmai 

megfeszültek, kézfejébıl, kesztyőin át pengék ugrottak elı. Ebben a pillanatban 

rebbent szét a jég, mely fogva tartotta a félelmetes harcost. Logan ırjöngı 

mészárlásba kezdett. 

Niironai tehetetlenül kapálózott két wakizashijával, de lábra állni nem bírt. 

Egyre több döfés járta át testét. Már vagy tucatnyi halálos sebbıl vérzett, amikor 

Kinuye ott termett, és ledöfött kettıt a támadók közül. A többi haramia azonnal 

rárontott, de csapásaik átsuhantak légies testén. 

- Engem nem tudtok megsebezni! – kiáltott a lány. Támadói hamar belátták, 

hogy igaza van, és menekülıre fogták. 
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- Jó… neked… - nyögte Niironai, maszkja alól vér bugyogott elı. 

- Te jó ég! – Kinuye letérdelt a harcos mellé, levette annak sisakját, és az 

ölébe emelte a fejét. –  Minden rendben lesz, Niironai-sama! 

Közben Aisuken végzett utolsó ellenfelével, és odaért a ház romjaihoz. A 

porfelhıben csak nehezen találta meg a földön heverı lányt. Kitsune horzsolásokkal 

teli, eszméletlen testét alig takarta ruhája, mely csak tenyérnyi foltokban nem égett 

szénné a sugár erejétıl. 

Aisuken letérdelt a lány mellé. Olyan ismerıs volt számára a pillanat, mintha 

már ezerszer megálmodta volna. Kitsune résnyire kinyitotta szemeit. Felnézett a 

harcosra, és ugyanolyan érzések áradtak szét benne. 

A világ hirtelen kifordult magából. Egy sötét New Yorki utcán állt a Weapon-X, 

eredeti felszereléseikben. Deadpool csurom véresen hevert Kitty ölében. A lány úgy 

meglepıdött, hogy hirtelen felpattant. Deadpool nagyot jajdult, ahogy a feje az 

aszfalton koppant. Angela csapzott, megégett szárnyakkal, elkerekedett szemekkel 

nézett körbe. 

- Mi történt? – tette fel a kérdést, ami mindenki fejében motoszkált. Egyikük 

sem emlékezett elızı küldetésükre. 

- Nem tu… - szólt volna Logan, de ekkor megpillantotta Vickyt és Bobbyt, 

ahogy mindenrıl megfeledkezve csókolóznak. Vixen Bobby ölelésében feküdt, alig 

pár lépésre Logantıl. 

Logan karmai elıugrottak, és elindult a pár felé. Hirtelen Kitty lépett elé. SK 

megtorpant. 

- Minden rendben van, Logan… 
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Azt beszélik, léteznek gonosz helyek. Olyanok, melyek eredendıen gonoszak, 

mert valamiféle halvány határvonalán állnak két különös dimenziónak, vagy olyanok, 

ahol történt valami szörnyőség, mely lényege nyomasztó hangulatként korszakokon 

át kísérti a közeget, mely egykor eltőrte a borzalmakat. 

Vannak helyek, ahol a ránk tekint az idı, és legszívesebben hátat fordítanánk 

neki, messzire szaladnánk, mint, amikor a halálsoron az üres cellákból is rekedtes 

imádkozást vélünk hallani, vagy egy robosztus fa árnyékában heverve csatamezı 

vértócsáitól tőnik síkosnak a hátunk. 

Ezeket a helyeket néha messzirıl felismerjük. Sötét várkastélyok, rúnákkal teli 

monolitok ékes büszkeséggel emelkednek felénk, mint a gonoszság hivalkodása. 

Vannak helyek, amiket viszont csak szerény rettenet itat át. 

Egy üres szoba egy rég bezárt nevelıotthonban. Krétarajz a padlón. Egy 

kislány, az apukája kezét fogja. A síri csend nem sokat mesél. Még a mennydörgés 

hangja is távoli, mintha fejünket párna alá dugva hallgatnánk fülünkben a vér 

pumpálását, a könnyek ízével küszködve. 

Az évek múlnak. A csatatereken a kitaposott fő helyén új, zöldellı pázsit terül 

el. A kísértetházak új lakóinak vidám nevetése messzire őzi a bánatot a tér szívébıl. 

A hely szelleme idıvel rendbe jön. 

A gonoszság, mint a sőrő köd, felemelkedik lassan a világba, szétszóródik, 

hogy valahol máshol sőrősödjön össze újra. Ez a dolgok rendje. 

De felemelkedhet-e ez a köd egy ember szívérıl? Aki túléli a borzalmakat, 

hátat fordíthat nekik, vagy emlékei hadifoglyává válhat, de mindenképp addig ırlıdik, 

míg végül a gonoszság szelleme leveszi a válláról a terheket. A bosszúvágy, a 

harag, a csalódottság, a tehetetlenség, a fájdalom, a bánat dühöt fakasztanak. Olyat, 

ami elsöpri az emberben a jó iránti ösztönös vágyat. És akkor az ember szíve 

gonosszá lesz. 
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Ki emlékszik már a kislányra, akit a krétarajz ábrázol? Talán önmaga sem. 

Egyedül Erik emlékezhet rá. Erik Lensherr, aki most megfizet rossz döntéséért. 

- Hol vagyunk? – kérdezte Kitty bizonytalanul. SK vezette ıket idáig 

egészen New Yorkból, ebbe az elhagyatott nevelıotthonba a Tallus utasítására. 

- A Tallus szerint itt kezdıdött, és itt is fog véget érni. 

- De micsoda? – kérdezte morogva Deadpool. - Totál olyan, mint a diliház, 

ahol minden trampli boxzsáknak használt. 

- Te voltál diliházban? – kérdezte Kitty. 

- Meglep? – vetette oda Sötét Karom, és gyorsan átvizsgálta a szobát. - 

Olyan szoba, mint az összes többi, bár van valami ismerıs a szagban. 

- Ez a rajzocska mókás. – Bobby Vixen kezét fogva leguggolt, hogy 

közelebbrıl is megnézze. - Ezt egy kisgyerek rajzolta, nem vitás. 

- Engem kiver a víz ettıl az egész félhomályos kísértetháztól, no meg… - 

Angela egy pillanatra elhallgatott. - Éreztétek? 

- Igen. Kitty, nézz szét! – adta ki az utasítást Logan. 

Kitty jobbjában varázskardjával légiessé vált, és átlépett azon a falon, melyen 

a pici, berácsozott ablak díszelgett. A fiatal lány távolabb lebegett az épülettıl a 

viharban, és megfordult, hogy megnézze, mitıl mozdulhatott meg alattuk a padló. A 

sőrő záporban egy pillanatig semmit nem látott. 

Egy villám szelte ketté az eget, megvilágítva a tájat. Kitty hirtelen megdermedt 

a rémülettıl, majdnem le is zuhant, alig tudta újra összeszedni koncentrációját a 

lebegéshez. Az elé táruló látvány minden képzeletet felülmúlt. 

A nevelıotthon szögletes épülete megnyúlt, alatta a földbıl gigászi gránittömb 

emelkedett, egy kezet formált göcsörtös ujjakkal, melyek közt magasra emelte a 

hatalmas épületet. 

Kitty felfele emelkedett, ahogy csak bírt, és így is csak akkor érte utol az 

épületet, amikor a gigászi kéz már nem emelte azt tovább. A lány átlebegett a falon 

vissza a többiekhez. 

- El kell tőnnünk innen! - kiáltotta ijedten. Abban a pillanatban a szoba 

ajtaja becsapódott. Jégszamuráj odaugrott, és megpróbálta kinyitni. 

- Zárva. 

- Na, ne nevettess! - szólt Logan, és karmaival az ajtóra csapott, de azok 

szikrázva lecsúsztak róla. 
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- Nem fog kinyílni. 

A Weapon-X tagjai egy emberként fordultak a hang irányába. Egy fáradt arcú, 

ısz hajú, idıs ember állt elıttük kényszerzubbonyban. 

- Hát ez nagyszerő. Mindig egy Steve Martin frizkós dilibogyót akartam 

cellatársnak! –Deadpool kicsit kezdett kiborulni. – Most az a rész jön, hogy bejön egy 

bazinagy hapsi, belénk nyom egy adag nyugilötyit, és ellát minket muszájdzsekivel. 

- Nyugodj meg, Wade, nem lesz gond. – Angela egy kevés nyugtató 

feromont küldött Wade felé, de az alig hatott a férfira. - Kicsoda maga? Úgy néz ki, 

mint… 

- Magneto – fejezte be a mondatot Jégszamuráj. 

- Igen. Magnetoként ismer a világ. Én vagyok az X-men… vagyis a néhai 

X-men vezetıje. 

- Ennek a tehetetlen vénembernek kellene véget vetnünk? – kérdezte 

Vixen. 

- Nem. És valószínőleg nem tehetetlen, ha az X-men vezetıje volt – 

mondta SK. - A Tallus nem közölte, hogy minek lesz itt vége. Annyit mondott, hogy itt 

kezdıdött, és itt is lesz vége. 

- A lánynak igaza van. Tehetetlen vagyok. Wanda elvette az erımet. És 

ha jól vettem ki a szavaiból, vagy az életemnek lesz itt vége, vagy a világnak. 

- Ha választhatunk, akkor inkább nyírjuk ki a muksót – szólt Deadpool. 

- Késıbb! Valaki jön – szólt Logan, és szembe fordult az ajtóval, majd 

elıugrasztotta karmait. 

Hatalmas reteszeket húzott el valaki, és a vaskos fémajtó feltárult. Lehajolva 

egy óriási, ragyásképő, szırös testő szörnyeteg lépett be. Groteszk vigyorra húzta a 

száját. A legfurcsább az egész lényben az volt, hogy emberi ruhákba volt öltözve. 

Hatalmas mérető világoskék farmer feszült rajta, pólója alól kilógott szırös hasa, és 

az egészen fölül egy orvosi köpenyt viselt. A hosszú köpeny úgy feszült méteres 

vállain, mintha valami gyermekjáték lenne csupán. A szörnyeteg bugyborékoló, mély 

hangon szólalt meg. 

- Szóval vendégeid vannak, kislány! Meg van ez beszélve az 

igazgatóval? 

- Kihez beszél ez az undorgolyó? – Deadpool kibiztosította egyik 

pisztolyát, a következı pillanatban a Weapon-X eltőnt a szobából. A szörnyeteg 

bezárta maga mögött az ajtót, és Magnetora vigyorgott, aki ijedt arccal hátrált. A lény 
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a háta mögül egy hatalmas injekciós tőt vett elı, amelyben liternyi zöldes folyadék 

bugyborékolt. 

- Ne félj, kislány! – Bal kezével a szörnyeteg elkezdte kigombolni 

farmerét. - Ettıl megnyugszol, aztán szórakozunk picikét. 

- Még az épületben vagyunk – szögezte le Logan. Elıttük egy hatalmas 

ajtón egy körben méteres M-bető díszelgett dombormőként, két fele az ajtó két 

szárnyán. 

- Ez az ajtó az igazgatóhoz vezethet. De ki lehet az az M, ha nem 

Magneto? – kérdezte Kitty. 

- Megtudjuk –szólt Vixen, és egy apró lökéssel szélesre tárta a csapat 

elıtt a két ajtószárnyat. 

A csapat belépett a trónteremhez hasonlatos szobába. A szoba két oldalán, 

arany gyertyatartókon gyertyák százai világították meg a helyiséget. A terem 

szemközti végében egy magas trónuson egy fekete ruhás nı ült. 

Bıre fehér volt, mint az elefántcsont, kifejezéstelen tekintete a távolba meredt. 

Fekete rúzs díszítette ajkait, vörös, egyenes haján obszidiánból készült koronát 

hordott. 

- Na, szép. A Vészhelyzet halloweeni kiadásából egy elcseszett 

vámpírfilmbe csöppentünk. Nem mehetnénk inkább megint vissza az alienekhez? 

- Wade, psszt! – szólt rá Kitty, aki éppúgy nem ismerte fel Wanda 

Maximoffot, mint a többiek. 

A hat realitásvándor lassan közelebb sétált a trónhoz. Wanda egy pillanatra 

tekintett csak le rájuk, utána tovább bámult a messzeségbe. 

- Mit kerestek a házamban? 

- Miféle ház ez, mondd! – lépett elı Jégszamuráj kérdésre kérdéssel felelve. 

- Itt mérem ki a büntetést, mielıtt elpusztítom a világot. Ti is elpusztultok 

vele együtt. 

- Azt kötve hiszem! – kiáltotta Logan, és már lendült is elıre. A Weapon-X 

egy emberként támadta meg az úrnıt, aki rájuk sem nézett, csak felemelte kezét, és 

hirtelen mind eltőntek a terembıl. 

Wanda lassan felállt a trónról, és elhúzta maga elıtt jobbját, mintha 

megsimogatná a levegıt. És a levegı - akárcsak egy tavacska vize - fodrozódni 

kezdett a keze nyomán és képet mutatott Magneto cellájából. A tróntermet 
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csendesen átjárta Erik Lensherr kínlódó üvöltésének hangja. Wanda kezének 

középsı ujjával végigsimította a lebegı képtócsát. Arcára rideg mosoly ült. 

- Remélem, tetszik a végtelen, amibe zártalak, apám! 

- Kitty! Térj magadhoz! Mennünk kell! 

- Apu… 

- Nem az apád vagyok, szedd össze magad! 

- Wade! Hol vagyunk? 

- Psszt! – Wade egy csíkot szakított a ruhájából, és bekötötte Kitty behunyt 

szemeit. – Ne félj, kislány! Kiviszlek, és megtaláljuk a többieket! 

- Mi ez a zaj? 

- Nem akarod tudni. – Wade végigsétált a kígyókon, melyek közül kiszedte a 

félájult lányt. Remélni tudta csak, hogy egyik hüllı sem marta meg Kittyt. 

- Levehetem már? 

- Igen, már le. Amúgy te félsz a kígyóktól? 

- Irtózom tılük. 

- Tessék. A kardod majdnem otthagytad. 

- Hol vannak a többiek, Wade? 

- Hát veled nagyon kíméletes volt az iginéni, talán csípi a kislányokat. Velem 

kicsit kegyetlenebbül bánt. Gondolom a többieket is kínozza valahol. 

- Megkínzott téged, Wade? 

- Semmi komoly, kislány! Na, gyerünk! Tucatnyi módot tudok, hogy hogy 

lehet meglépni a gyogyóból! 

- De ez nem egy szimpla sárgaház. 

- Nem kell betojni! Itt jobbra megyünk. – Deadpool jobbra fordult séta 

közben. - Szóval kiszedjük a többieket, iginénit feltrancsírozzuk, és a világ újra 

megmenekül. Tiszta a kép. 

- Wade, ez a hely félelmetes. 

- Nem, félelmetes egy újságcikk Jerry Springer nemi életérıl. Ez a hely 

durva. 

- Pssszt! Hallottad? 

- Igen. Innen jön. – Wade egy vaskos acélajtó mellett hallgatózni kezdett. – 

Ez Logan! 
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Kitty légies alakban átlépett az acélajtón, de nem volt felkészülve a látványra. 

Neki háttal egy vasállványra Logan volt felláncolva fejjel lefelé. Hátán egy hatalmas 

vágással szétnyitották a bırt, a húst. Fémes gerince és bordái csillogtak a szobát 

megvilágító neonfényben. Logan és Kitty között egy alacsony, alig egy méter magas 

vékonyka lény állt, Logan felé fordulva. Orvosi köpenyt viselt, két vézna kezében 

drótokat tartott, melyek felszikráztak, mikor hozzáérintette ıket Logan gerincéhez. 

Logan eszeveszetten üvöltött és rángatózott, miközben a neon fénye elhalványult 

pillanatokra, ahogy az áram a hálózatból a kínzás eszközévé szökött. 

Kitty egy pillanatra megszédült a látványtól, de a következı pillanatban 

lesújtott a kis lényre. A varázskard átszelte a lény testét, és kettéhasította. Kitty 

elfordult az állványtól, ahol Logan lógott, és egy pillanattal késıbb elıbuggyant 

hányadéka. 

Pár másodperccel késıbb rántotta csak be az ajtón át légiessé téve Wade-et. 

- Te jó ég! Ezzel meg mit csináltak?! – Deadpool hirtelen nem talált 

szavakat. 

- Szedd le onnan! Én nem bírom! – nyögte Kitty. 

Deadpool kiakasztotta a Logan húsába szúrt kampókat, elkezdte kinyitogatni a 

bilincseket, leszedni a lakatokat a láncokról. Egy perc múlva Logan félmeztelenül, 

ájultan a padlóra zuhant. 

- Majd én hozom. Meg kell találnunk mindenkit, mert ıket is kínozzák éppen! 

- Istenem, ne! – Kitty szipogva követte a folyosón az ájult bajtársukat cipelı 

Wade-et. 

Pár perc múlva az egyik teremben megtalálták Bobbyt, aki egy vasrácsra 

láncolva vonaglott és üvöltött. A rács alatt parázs izzott, és maga a fém is vörösre 

hevült. Bobby próbált jeget teremteni, de a húsába izzó fájdalom nem engedte 

pillanatoknál tovább koncentrálni. 

A férfi visítása sistergés zajával vegyült, ahogy próbált húsa védelmére jeget 

teremteni, mindhiába. Az égett hús szaga émelyítıen áradt végig a szobában. 

- A francba! – Kitty megérintette Bobbyt, ezzel légiessé tette, és kihúzta 

fogságából. Bobby a földre zuhant. 

- Ezt csak Angela tudja megmenteni. Vigyázz rájuk, Kitty, megpróbálom 

idıben idehozni! 

- Wade! – Kitty a kezénél visszahúzta a bérgyilkost, és egy apró puszit adott 

a maszkjára. - Nagyon vigyázz magadra! 
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- Meglesz. – Wade kilépett az ajtón. Lépteinek zaja hamar elhalkult. Kitty 

egy perc múlva félni kezdett a magánytól. Szemébe újra könnyek szöktek. 

Egyszerően nem értette, hogyan képes valaki ekkora gonoszságra. 

Sötét Karom felemelte fejét, majd négykézlábra emelkedett. Ádáz vicsorral 

mérte végig Kittyt. Hatalmas agyarai és dühtıl izzó szemei megrémítették a lányt. A 

mély hangú morgás fenyegetı volt és ijesztı. 

- Logan? 

Logan. Logan Wayne. A név végigszaladt a férfi agyában, és felismerte. 

Öntudata visszatért, tekintete kitisztult. Aztán hirtelen rájött, hogy hol vannak, és 

megpróbált lábra állni. Az elsı próbálkozás után összeesett, de másodjára már Kitty 

is segített neki, és a lányra támaszkodva már talpon bírt maradni. 

- Kitty, hol vannak a többiek? 

- Deadpool elment a többiekért. Bobby ott hever. 

- A francba, de szarul vagyok! 

- Hamarosan rendbe jössz, Logan! 

- Tudom. Szóval az a bohóc akarja megmenteni Vixent? 

- Wade tudja, mit csinál. 

- Nem. Wade sosem tudja, mit csinál! 

- Hogy ne tudnám! – Wade belépett, mellette Angela. Tollai csapzottak 

voltak, ruhája véres. Fejét elıre hajtotta. Némán Bobbyhoz lépett és gyógyítani 

kezdte. 

- És Vicktoria? – Logan hangjában aggodalom bujkált. Wade oldalra 

fordította fejét. - Azt kérdeztem, hol van Vicktoria! 

- Sajnálom, öreg. 

Logan félrelökte Wade-et, és szaglását követve indult el. Tántorogva haladt, 

néha nekidılt a falnak. Görnyedten tántorodott be végül az ajtón, ahonnan a lánya 

illatát érezte. 

És akkor megütötte az orrát a rengeteg vér szaga is. 

A sztetoszkóp kettévágva magasra repült, és vele egyszerre, pörögve zuhant 

a földre a szikkadt, gülüszemő fej. Logan másik csapásával feltépte a lény mellkasát, 

és üvöltve viharzott tovább. Már több tucatnyit lemészárolt a groteszk személyzetbıl, 

de vérszomja nem csitult. Tetıtıl talpig vér áztatta már a testét. Sőrő haja nyakához 
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tapadt, fogai közül húscafatok lógtak.  Megállíthatatlanul viharzott végig az utolsó 

folyosón, melynek végén az M betős ajtót sejtette. 

Jégszamuráj, Deadpool, Kitty és Mimic a nyomában haladva próbálták 

feltartóztatni a hátulról rájuk rontó sereget. A falakból, a padlóból élı kıszobrok 

ugrottak elı, kıkezek nyúltak ki, hogy darabokra tépjék a kis csapatot, de ık 

ellenálltak, ameddig csak lehetett. 

Hirtelen az egyik falból egy termetes jaguárszerő kıgólem vetette magát 

Kittyre. Wade gondolkodás nélkül lépett a lány és a jaguár közé, de az elsodorta a 

férfit, aki ezzel éppen csak annyira tudta eltéríteni a támadást, hogy Kittyt ne sodorja 

el, csak meglökje. 

Wade háta a túloldali falnak koccant, bordái megreccsentek, maszkja 

átvérzett. Kitty a férfi felé ugrott, de a falból kezek nyúltak ki, és berántották 

Deadpoolt. Kitty légiessé vált, és a férfi után nyúlt, de hiába. Aztán valami berántotta 

a falba, és sikoltva eltőnt. 

Valahol távolabb Logan elrugaszkodott egy termetes lény hátáról, és egy 

elıreszaltó után berúgta az M betővel jelzett ajtót. Üvöltve rohant végig a tróntermen. 

Messze mögötte Mimicet és Jégszamurájt lassan legyőrte a túlerı. A két hıs 

eltőnt a forgatag mélyén. 

Logan magasra szökkent, kezeit széttárta, és végsı csapásra készült Wanda 

Maximoff ellen. A nı szeme meg se rebbent. Egyetlen gondolata elég volt, hogy a 

férfi megakadjon a levegıben. 

- Azt hiszed, legyızhetsz? Csak azért jutottál idáig, mert szórakoztatott a 

dühödt küszködésed. Tetszel nekem! Mi a neved? 

- Megölted a lányomat, te rohadék! 

- Lányod… Az én apámnak is megölték a lányát. Szép lassan. 

- Nem érdekel! Megöllek! 

- Bosszúból a lányodért? 

- Te szemét! 

- Tényleg szeretted ıt, ugye? – A nı rideg hangja szinte gúnyos volt. – Az 

én apám sosem szeretett. Ebbe a börtönbe záratott. 

- Ezért bosszúból mindenkit megölsz? 

Wanda lassan felállt, és Loganhez lépett. A terem ajtaja bezárult, a kinti tömeg 

morajlása eltőnt. 
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- Apámmal megízleltetem, amit velem tett. Már ötszáz éve élvezi a 

vendéglátásomat, hála az idıhuroknak, amibe zártam. Számotokra csak pár óra 

lehetett. Nagyon élvezi ám... a terápiákat… - Wanda végigsimított Logan mellkasán. - 

a gondoskodást… - Utána hirtelen pofon vágta a férfit. - A lányod szerencsés volt, 

hogy gyorsan végeztem vele! 

- Még fiatal volt! 

- Én fiatalabb voltam! 

- De már nem vagy fogoly! 

- Már úrnı vagyok. Mindenható. És mindenki, aki kívül volt azon a cellán, 

amíg én magányosan zokogtam, most megbőnhıdik. Elpusztítom ıket! 

- İrült vagy! 

- Az úrnıd vagyok, és bármikor végezhetek veled! 

- Csak egy hisztis kis csitri vagy, akinek túl sok a hatalma! Olyan vagy, mint 

az összes többi, aki másokat hibáztat mindenért, ahelyett, hogy megpróbálná elölrıl 

kezdeni az életét, tiszta lappal! 

- Tiszta lappal… Nézz rám! – Logan feje hátrafeszült, így a lányra nézett. A 

lány tökéletes bıre hirtelen megváltozott. Véraláfutásokkal, kelésekkel lett teli, 

fogainak fele eltőnt és egyik szemére szürke hályog ült, halántékain a sokkterápiák 

sebhelyei rajzolódtak ki, haja foltokban hiányzott. – Nézz rám! Ilyen volt a tiszta lap! 

Kíváncsi vagy rá, odalent mit tettek velem?! – Wanda hátat fordított, és 

visszateremtette szépséges, méltóságteljes formáját. 

- Mindenható vagy, és mégis gyenge – morogta maga elé Logan. 

- Annyi erım van, amennyi kell. 

- Mihez? Hogy kiirtsd a világot? 

- Újjáteremthetem, ahogy csak akarom! 

- De te ugyanez a megtört kislány maradsz benne, ha tökéletes is lesz! – 

Logan mélyen Wanda szemeibe nézett. Az úrnı arcára zavar ült, szeme fátyolossá 

vált. 

- Segíts… - pusmogta, majd elhallgatott. Tekintete üressé vált, lassan 

elıredılt a trónról. Mögötte Kitty állt véres varázskardjával kezében. Logan a földre 

zuhant. 

Wanda átszúrt szívétıl körben elkezdett visszaváltozni minden. Elıször a 

gyönyörő úrnı változott vissza a csúf, megkínzott lánnyá, utána a trónterembıl lett 

egy poros, elhagyatott iroda pár régi szekrénnyel és egy íróasztallal. 



 186 

Logan és Kitty lassan sétáltak végig a visszaváltozó épületen. A folyosón 

csatlakozott hozzájuk szótlanul Deadpool, majd Jégszamuráj és Mimic. Némán 

sétáltak le a lépcsın, ahonnan már Vicktoria is követte ıket némán. Kiléptek a 

házból, pár lépés után mind a hatan megfordultak. 

 Az esı már elállt, a felkelı nap fényében a nevelıotthon újra ugyanolyan volt, 

mint amikor a Weapon-X megérkezett. 

- Tőnjünk el innen végre! - szólt Kitty, és mintha a kérésére válaszolt volna, 

a Tallus eltüntette a kis csapatot a realitásból. 

Valahol, egy emeleti kis szobában Erik Lensherr nyöszörgött egy sarokban 

összekucorodva, mint valamiféle kóbor állat, önvédelembıl feladva emberi 

intellektusát. 

Azt beszélik, léteznek gonosz helyek… 

 

//Ez a rész a Weapon-X csapat egy elég különös és bizarr történetét meséli el. 

Mindenki döntse el magának, hogy valóban része volt-e a csapat utazásának ez a 

néhány óra, vagy sem…// 
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Kétség (1/3) 

 
 
Ebben a történetben kezdıdik meg egy olyan mellékszál, amely több író mővein vonul végig. Ámokfutás 

címen találhatjátok meg a fanpage-en. 

 
 

 

A macska, ami megette a kanárit. A Grincs, aki ellopta a karácsonyt. Az 

ember, aki eladta a világot. Egy vendég, aki nem akar hazamenni. Sokáig Loki néven 

ismerték, késıbb megváltoztatta nevét és küllemét, hogy jobban reprezentálja léte 

szerepét világában. 

A neve Halloween Jack. Egy két lábon járó groteszk rémálom. Nem sokkal, 

mielıtt megérkezett, még a La Lunatica nevő nıben lelte kedvét. Könnyő volt 

megszereznie, csak bevetette egyik tudatmérgezı szérumát. 

Halloween Jack kikapcsolódását egy Univerzum Kapitány nevő egyén 

szakította félbe. Jacket váratlanul érte a támadás, mert azt hitte, minden riválisával 

sikerült már rég leszámolnia. A számkivetettek megküzdöttek a gonosz alakváltóval, 

legyızték, de nem sikerült végezniük vele. 

Egy pillanattal a végsı csapás elıtt Halloween Jack megpróbált elteleportálni. 

Apró készülékét, melyet csuklóján viselt, viszont valami megzavarta. Egy Tallus nevő 

tárgy téren és idın túli kapcsolata közelében a megzavarodott teleporter nem úgy 

mőködött, ahogy a zöld bırő, pokoli lény tervezte. 

Halloween Jack vigyorogva állt az elhullott hısök kristályfala elıtt. Néhányukat 

ismerısnek találta, sokukat nem. Abban viszont biztos volt, hogy szeretné bıvíteni a 

győjteményt. Álmélkodva nézett körbe a furcsa kristályból készült teremben. Egy 

alacsony, furcsa lény lépett elé az egyik folyosóról. Jack ravaszdi vigyorral mérte 

végig. 

- Jahf vagyok, a kristály ıre. 

- Nálam a név Halloween Jack. 

- Tudom. 

- Nem kertelek, kristály ıre, kíváncsivá tesz ez a hely. 
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- A lényed romlott, Halloween Jack, jobb lenne, ha visszatérnél oda, 

ahonnan jöttél. 

- A vendéglátásod nagyon kedves, engedd meg, hogy megháláljam! 

Halloween Jack a pillanat tört része alatt szúrta ki hosszú körmeivel a kristály 

ırének szemeit. Halálos mérge pár másodperc alatt végzett az apró lénnyel. 

- Pedig lehettél volna a plüssállatkám. – A pokoli, zöld lény átvizsgálta a 

furcsa helyet. Talált egy ajtónyílást, amely egy végtelen óceán fölé nyílott. Ott 

megszabadult a kristály ırének holttestétıl. Hamar megtalálta ezután az 

irányítótermet, és érdeklıdve figyelni kezdte a monitorokat. 

- Azt hiszem, remekül fogunk szórakozni. 

Ijesztı arcán rendíthetetlen vigyor ült, miközben machinálni kezdett a 

vezérlıpult kapcsolóival. Úgy érezte magát, mint egy kisgyerek a csokigyárban. 

Elsıként, csak hogy kipróbálja a gépezetet, a jövıbıl egy Viharmadár nevő 

számkivetettet küldött el néhány küldetésre a múltban, a jelenben. Azután az 

Idıbróker hangján megszólalva Univerzum Kapitány csapatát megbízta egy 

planétányi hıs kiirtásával. 

Ekkorra úgy érezte, hogy belejött a dologba. Féltucatnyi utasítást adott ki a 

különféle realitásjavító csoportoknak, olyan küldetésekbe küldve ıket, melyek 

végeredménye nagy valószínőséggel a totális káosz lesz. 

Ezután vékony karjára helyezett egy Tallust, és összehangolta teleporterét a 

misztikus tárggyal. Elhatározta, hogy létrehoz magának egy tökéletes világot. Kiadott 

pár utasítást egy csapatnak, hogy mire ı megérkezik az ideális realitásba, addigra a 

számkivetettek már végezzenek minden lehetséges veszélyforrással. 

Elégedetten figyelte a monitort, ahogy a manipulált hısök, mint bábok a zsinór 

végén, teljesítik minden parancsát.  

- Na, mit mondott a Tallus, öregfiú? Merre menjünk? Mit csináljunk? – 

kérdezte Bobby Logant. 

- Azt mondja, le kell nyomnunk a Bosszú Angyalait. 

- Remélem csak az aktív tagokra gondolt, mert, ha a tartalékosok meg 

mindenki benne van a pakliban, akkor megıszülünk, mire mindenkit lenyomunk. – 

szólt közbe Deadpool. Mimic megköszörülte a torkát, majd bizonytalan hangon 

megszólalt: 
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- De a Bosszú Angyalai nálunk hısök. És ez a világ úgy tőnik, semmiben 

sem különbözik az enyémtıl. 

- Jó – állt fel Vicky. - Akkor én meg Kitty győjtünk információt az 

Angyalokról, ti addig várjatok itt a hotelben. Apu, a minibár kifosztását hanyagold! – 

Logan biccentéssel jelezte a lányának, hogy mehetnek. Vixen kézen fogta Kittyt és 

elhagyták a lakosztályt, amit pár órája béreltek ki Logan egyik hamis hitelkártyájával.  

Bobby hosszasan nézett a lányok után. A csendet Logan törte meg hirtelen. 

- Tudod, Angela, nekem se könnyő, hogy néha hısökkel kell 

megküzdenünk. Az én világomban nincsenek azok a csoportok, mint nálatok, de sok 

hasonló van. És minden tiszteletem ezeké a hısöké, de ha a felsıbb jó érdekében a 

Tallus ezt kéri, akkor elhiszem, hogy ez a helyes. 

- Tudom, hogy az Idıbróker roppant meggyızı, Logan! Amikor közétek 

kerültem én is, a saját világom megmentésére gondolva egybıl gyilkossá váltam. De 

tévedtem. Kell, hogy legyen más módja is helyrehozni a realitásokat! 

- Teljesen logikus, hogy a világ meggyógyítása a hibás részek 

kivágásával zajlik – csatlakozott a beszélgetéshez Deadpool. - Engem az lep meg 

igazán, hogy még sosem volt az a küldetés, hogy végezzünk Hitlerrel, Mussolinival 

vagy Macaulay Culkinnal! 

- De te bérgyilkos vagy, Wade! Én csak diáklány. Nekem ez az egész 

nem megy. Fıleg nem a Bosszú Angyalaival. Többször mentették meg a világomat, 

mint a többi szuperhıs csapat együttvéve! 

- Azért mi is elég jól dolgozunk, ha minden igaz – szólt közbe 

Jégszamuráj. SK a minibárhoz ment, és kivett egy kis palack scotchot meg egy 

szivart, majd visszaült a fotelbe, és rágyújtott. 

- Ha zavar valakit a füst, az szóljon! Senki? Rendben. Szóval Mimic, én 

tudom, hogy nehéz ezt az egészet elviselni, és volt olyan küldetés, ahol én is úgy 

éreztem, hogy nem bírom tovább, mégis itt vagyok. És nem azért, mert ha feladom, 

akkor nekem annyi, hanem, mert hiszek abban, hogy világokat mentünk meg. És ez 

nem semmi. Amikor ide kerültem, egy öntörvényő sorozatgyilkos voltam. Most apa 

vagyok, világok megmentıje. Nem bízok feltétlenül az Idıbrókerben, de csak ı tud 

eljuttatni engem és Vickyt vissza a kedvesemhez. 

Deadpool leült Logan mellé egy szivarral a szájában és egy ugyanolyan 

üvegecskével, mint amilyet Logan választott magának. 
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- Egyetértek az öreggel. – Rágyújtott. – Tudjátok, én világ életemben 

egyedül dolgoztam, hullajelöltekkel poénkodtam, azt öltem, akiért fizettek. Na, jó, az 

elején nem volt valami zökkenımentes veletek, de most azt mondom, hogyha az 

Idıbróker idejönne, hogy elküldjön haza, akkor én küldeném el ıt, mert szerintem 

nagyon nagy buli ez az egész Weapon-X. Amúgy miért ez a nevünk? 

- Fogalmam sincs. X Professzor találta ki – felelte kurtán Logan, 

koccintott Wade-del. 

- Xavier tagja volt a csapatnak? – kérdezte megilletıdötten Mimic. - És 

mi lett vele? 

- Rakétatámadás-allergiája volt. – Logan pár füstkarikát fújt. - Mi a te 

véleményed, Bobby? 

- Én nem is tudom. Jó veletek, de otthon is jó volt. Vick nagyon 

hiányozna, ha haza kéne mennem. Nem tudok hirtelen mit mondani. Wade, szerinted 

jó buli ez az egész, de mit szólnál, ha az egyik harcunk során Kitty meghalna? Vagy 

Vicky, vagy bármelyikünk. Nem vagyunk gyengék, de ez keveset ér, amikor 

Galactusszal, vagy épp Apokalipszis erıivel kell leszámolnunk. Épp a legnagyobb 

hısök kivégzésére készülünk, és csak az jár a fejemben, hogy vajon képes leszek-

e… Hagyjuk. Azt hiszem, mindannyian tudjátok, mirıl beszélek. 

- Nagyon is. – Logan egy nagy kortyot ivott a whiskeybıl és komoran 

körbetekintett három társán. – Azt hiszem az lesz a legjobb, ha alszunk egyet, amíg 

a lányok visszajönnek.  

Sötét Karom felállt, és bement a szobájába. Ledobta civil ruháit a táskára, 

amiben különleges öltözékét és felszerelését hordta, és lehevert az ágyra. 

- Én is magatokra hagylak titeket. Fáradt vagyok és koszos. – Bobby 

elnyomta a hamutálban a szivart, amit Logan otthagyott, és elment a fürdıszobába. 

Sokáig zuhanyozott gondolataiba merülve.  

Mikor visszatért - derekán egy törölközıvel - látta, hogy Deadpool és Mimic a 

tévé elıtt ülnek a fotelben, és alszanak. Angela feje Deadpool vállán pihent, aki a 

kezében szorította még álmában is a whiskeys üveget. 

Bobby egy takarót hozott a szobájából, kivette az üveget Wade kezébıl, és 

betakarta alvó társait. A bejárati ajtó felé nézett. Kicsit remélte, hogy kinyílik az ajtó, 

és Vickyék megérkeznek, de semmi sem történt. A férfi visszament a szobájába, és 

lefeküdt aludni. 
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A Stark-torony legfelsı szintjein fenntartott, elkülönített lakosztályok adtak 

otthont az Új Bosszú Angyalainak. A tanácsteremben egy hatalmas kivetítı elıtt ültek 

az új csapat tagjai: Póknı, Luke Cage, Sentry, Pókember és Vasember. Társai elıtt 

Amerika Kapitány ácsorgott a kivetítınél türelmetlenül. A csendet Pókember törte 

meg. 

- Mondtam én, hogy nem fog eljönni. Rozsomák egyedül dolgozik, mióta 

nincs X-men. 

- Légy türelemmel! Van egy olyan megérzésem, hogy eljön – mondta 

bizakodva Amerika Kapitány. 

A terembe Jarvis lépett be kezében egy tálcával, melyen kávéscsészéket 

hozott. 

- Esetleg egy kávét, amíg mindenki megérkezik? 

- Igen, Jarvis, köszönjük! – szólt Luke Cage elsıként, aki nagyon fáradtan 

érkezett ezen a délelıttön. 

- Én is kérek. Szólt Peter Parker. – Jarvis letette az egyik csészét Luke elé, 

majd Pókemberhez lépett. Luke Cage mohón inni kezdte a kávét. 

- Várj! Valami nem stimmel! – kiáltotta a Pókember. Pókösztöne hirtelen 

olyan erısen jelzett, hogy majdnem leszédült a székrıl. Cage felpillantott, de 

cselekedni nem volt ideje. Egy precíziós plazmasugár csapódott be a golyóálló 

üvegen át, és a Luke mellett ülı Póknı füstölgı, összeroncsolt koponyával hanyatt 

esett. 

- Mesterlövész! Megtámadtak minket! – kiáltotta Amerika Kapitány. A 

többiek mind talpon termettek, míg ı pajzsával próbálta fedezni társait a halálos 

sugaraktól. 

Sentry hatalmas lendülettel robbant át az ablakon, hogy elérje a szemközti 

háztetın rejtezı bérgyilkost. 

Deadpool felnézett a távcsı mögül és nagyot nyelve az órájára nézett. 

- Remélem, nem siet, mert akkor megszívtam. – Alig mondta ki a szavakat, 

Vixen jelent meg, és elsodorta Sentryt felfelé. 

A tanácsterembe ekkor lépett be a falon át Kitty segítségével a csapat másik 

négy tagja. 

- Kik vagytok?! - kiáltotta Amerika Kapitány, de Vasember gyorsabban 

reagált, egyetlen mágneses impulzussal áttaszította SK-t több falon is. Bobby üvöltve 

vetette magát Tony Starkra. Jarvis négykézláb osont ki a szobából. Mellette a földön 
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Luke Cage hevert holtan, a méreg, amit a kávéval ivott meg, pár pillanat alatt végzett 

vele. 

Jarvis Cage fölé hajolt, és kacsintott, majd vigyorogva mászott kifele tovább. 

Logan émelyegve tért magához. Valamiféle raktárhelyiségben hevert egy fal 

tövében. Mellette a sarokban Jarvis holteste hevert karmolásnyomokkal a testén. SK 

egybıl rájött a férfi ábrázatából, hogy nem a karmolásokba, hanem méregtıl halt 

meg a szerencsétlen inas. Ahol Logan a lendülettıl betört a szobába, hatalmas lyuk 

tátongott a falon. A rés széléhez támaszkodva egy alacsony alak állt szájában 

szivarral. Motyogva szólalt meg: 

- Kár volt magadhoz térned, pubi! Most feltrancsírozlak! – Rozsomák 

rávetette magát a sérülésektıl kába Sötét Karomra. 

Valahol, pár szobával arrébb iszonyatos harcot vívott Pókember, Amerika 

Kapitány és Vasember a támadóikkal. Vasember páncéljának rendszerei közül a 

legtöbb Mimic egyetlen villámcsapásának köszönhetıen túltöltıdött. Jégszamuráj így 

nagyjából egyenlı esélyekkel indult a páncélos ember ellen. A Vasember kezébıl 

kicsapódó sugarak hatalmas lyukakat roncsoltak a jégpáncélba, míg a hihetetlenül 

éles pengének is többször sikerült átütnie a vörös páncélt hajlatainál. 

Kitty és Mimic Amerika Kapitányt és Pókembert próbálták feltartóztatni, de a 

két hıs tapasztaltabbnak és erısebbnek bizonyult náluk. Sarokba szorították a két 

lányt, még úgy is, hogy Amerika Kapitány fél karja bénultan lógott, mert Deadpool 

eltalálta egy sugárral. 

A Mimic fülében lévı kommunikátorban Deadpool hangja szólalt meg: 

- Hagyjátok el az épületet! Azonnal! – Mimic ebben a pillanatban 

megragadta Kitty és Bobby kezét, miközben szupersebességgel elsuhant az 

Angyalok között, majd kivetette magát az ablakon. 

Bobby karja kificamodott a hirtelen rántástól, és alig tért magához zuhanás 

közben, ezért Mimic átölelve a férfit lassú szárnycsapásokkal ereszkedett. Kitty 

légies alakban süllyedt mellettük. 

- Hellóóóóó! – hallatszott Deadpooltól, ahogy hirtelen elzuhant mellettük. A 

bérgyilkos, sokkal a többiek alatt, az utolsó elıtti pillanatban nyitotta ki siklóernyıjét, 

és próbált minél távolabb vitorlázni a toronyháztól. – A bázisugrásban az a legszebb, 

ha van ejtıernyınk is. 
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Még ki se mondta a szavakat, amikor Vixen és Sentry becsapódtak a Stark-

toronyba iszonyú erejő verekedésük közben. Az épület egy pillanat alatt megadta 

magát, és hatalmas robajjal elkezdett összedılni. 

Mimic szárnyait hirtelen Pókember hálója kötötte gúzsba, akinek pókösztöne 

miatt sikerült az utolsó másodpercben megmenekülnie. 

Angela sikoltva zuhanni kezdett, de Bobby – megmentve a helyzetet - egy 

jégcsúszdát varázsolt alájuk, így elkerülték a becsapódást. Kitty riadtan nézett az 

összedılı épültre, melytıl társai már biztonságos távolságba jutottak, kivéve 

kettejüket. Logant és a lányát. 

- Miért tettétek ezt?! – Pókember hangja remegett, ahogy Kittyre üvöltött. – 

Jó emberek voltak, a legnagyszerőbb hısök! – Kitty Pókemberre nézett. Peter Parker 

levette a maszkját. – Cage felesége terhes volt! Amerika Kapitány a világ 

megmentıje! Miért tettétek ezt?! – Pókember elrugaszkodott a Stark-toronnyal 

szemközti épület faláról, ahonnan eddig üvöltött Kittyvel, és rávetette magát. 

Kitty oldalra libbent, és varázskardjával Pókember felé csapott, de az utolsó 

pillanatban felfogta, hogy mire is készül. Nem változott vissza légiességébıl, hogy a 

támadása sikeres lehessen, átcsusszant a férfin, aki zuhanni kezdett. Peter Parker 

kétségbeesetten lıtte ki hálóját, de már késı volt. Pókember becsapódott. 

Kitty utánaereszkedett, letérdelt mellé: 

- Annyira sajnálom! Én annyira… - A lány szavai elakadtak. Pókember ajkai 

hangtalanul egy szót formáltak: „Miért?”, mielıtt tekintete üvegessé vált. Kitty lezárta 

a fiatalember szemeit. 

- Mind meghalt - mondta komoran Vixen Kitty mellé lépve a hatalmas 

porfelhıben. 

Alig lehetett látni valamit. Wade, Bobby és Angela biztonságos távolságban 

várakoztak, ık sem láttak semmit a hatalmas portól. 

- Logan? – kérdezte Kitty szipogva, akinek talán még inkább apja volt a férfi 

a küldetések alatt, mint Vicktoriának. 

- Nem tudom. Reméljük, kijutott. – Kínos csend következett. Talán egy 

percig is tarthatott. A két lány a romok felé nézett, de a por nem csitult.  

Azután mély hangú köhögés hallatszott. Valaki botorkálva közeledett. 

- Nem kell megijedni, lányok! Itt vagyok, és azt hiszem remekül fogunk 

szórakozni! 

Sötét Karom lépett elı a porfelhıbıl, kissé megtépázva, de szinte sértetlenül. 
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A nagy mérető bogár sercegı hanggal sietett végig a Panoptichronon. İ és 

fajtársai csak nem rég találtak rá a helyre, pár órája. A munkás kasztú egyed egy 

pillanatra megtorpant a hısök fala elıtt. Végignézett a kijelzıkön. Egy fajtársa sietett 

oda hozzá. 

- Ez az, akit már mi hoztunk ide? 

- Igen. 

- Mi történt? 

- Ez az egyed életben van. És a kijelzık szerint hamarosan magához is tér. 

A két kis bogár ijedten pillantott fel Logan Wayne karmokkal szétszabdalt, 

falaktól összezúzott testére, ami békésen pihent a falban. 

 

 

A kristálypalota a Tony Bedard által megteremtett eXiles koncapció, mely szerint innen irányítják az 

idıbrókert és a Tallust is, az idı aktuális ırzıi.  

 

 

  

 

 
 

 

Kétség (2/3) 

 
 
 
 

 

Kitty elgondolkodva bámulta a monitort. A hírharsona archívumában kutatott 

szuperhısökrıl szóló híreket keresve, de úgy tőnt, ebben a realitásban nem léteztek 

hısök, vagy csak messze elkerülték New Yorkot. 

Logan egy kibontott doboz kólát tett le mellé az asztalra, majd a lány vállára 

tette a kezét. A férfi otthonosan egy ingben meg egy farmernadrágban volt, eddig a 

tévét nézte. 

- Na, hogy állunk, kislány? Van már valami hír maskarásokról? 

- Semmi. Mintha nem is lennének ezen a világon. Csak mozikban, 

képregényekben találtam pár hıst. 



 195 

- Ez szupi. 

- Szupi? 

- Azért nézz még szét, ahol tudsz! 

- Oké. – Kitty nagyot kortyolt a kólából, és tovább böngészte a világhálót 

információkért. Csak ı és Logan voltak a hotelben. Vickyt, Bobbyt és Angelát SK 

még reggel elküldte, hogy számolják fel a S.H.I.E.L.D. nevő szervezetet, ami a C.I.A. 

utódjaként mőködött az államokban. A három számkivetett a mobil fıhadiszállásra 

indult csapást mérni. 

Kitty eleinte kicsit aggódott társaiért, de amikor rájött, hogy ezen a világon 

egyedül ık hatan, a Weapon-X tagjai birtokolnak különleges képességeket, kicsit 

megnyugodott. 

Deadpoolt Logan két utasítással küldte el. Végeznie kellett egy Wilson Fisk 

nevő üzletemberrel, és szereznie kell némi készpénzt. Wade minden vonakodás 

nélkül, vidáman indult teljesíteni a számára testre szabott küldetést. 

Kitty furcsállta Wade-ben ezt a letörhetetlen kedélyt. Ha nem ismerte volna 

Logant, azt hitte volna, hogy valamiféle hormonális mellékhatása az öngyógyító 

faktornak a folytonos poénkodás. Logan viszont nagyrészt teljesen másképp 

viselkedett eddig, mint Wade. 

Bár az elmúlt nap folyamán Logan olyan laza magatartást vett fel, mintha 

kicserélték volna. Wade meg is jegyezte, hogy „Biztos nagyon fejbe csaphatta a 

Stark-torony a stöpszlit”, de Logan nem reagált rá semmit. Kitty örült is ennek az 

egész hangulatváltozásnak. A csapatban egyre kevesebb bizalom élt a Tallus és az 

Idıbróker irányában, és Logan feladata volt, hogy mégis rávegye ıket a küldetések 

végrehajtására. 

Kitty úgy vélte, hogy Logan rájött, a szigorral nem sokra megy a továbbiakban, 

ezért váltott hangnemet a csapat irányában. 

Árnymacska ült, és egy moziplakátot bámult a monitoron, amin az ıt játszó 

színésznı volt. Kittynek egyáltalán nem tetszett a lány a ruhája, mégis hosszan 

nézegette, kíváncsian, fontolgatva, hogy neki is változtatni kéne eddig megszokott 

öltözékein, amiket különbözı világokból kapott. 

Aztán a kép elhomályosult, mintha a monitor hirtelen tönkre ment volna. Kitty a 

billentyőzetre nézett, amelyen egy pillanatra elmosódtak a gombokra írt karakterek. 

A lány teste ellazult. Feje oldalra bicsaklott, érezte, hogy képtelen 

megmozdítani tagjait. Teste nem engedelmeskedett agya parancsainak. Látása pár 
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másodperc alatt helyrejött, de moccanni sem bírt. A távolból Logan hangját hallotta 

visszhangozva, távolról szólva, mintha valami álomkép szólítaná meg. A szavakat 

nem értette, csak a gúny sejlett át kegyetlenül a hangok mögül. 

Két erıs kéz kapta fel Kittyt, majd a földhöz vágta. Kitty hanyatt hevert. Érezte 

a fájdalmat, de mozdulni mégsem bírt, képességét sem tudta aktiválni. Logan arcát 

látta maga fölött. A férfi szavakat lehelt Árnymacska fülébe, majd mosolyogva fölé 

hajolt, és megnyalta a lány arcát. 

Kittybe rettegés szökött, sikítani akart, de csak hang nélkül szökött belıle ki a 

levegı. Logan mosolyogva nyugtázta a próbálkozást, aztán ököllel arcon ütötte a 

lányt. Árnymacska szemeibıl könnyek kezdtek ömleni. Logan vigyorogva fogta meg 

baljával a vékony nyakat, Kitty fölé hajolt, a homlokára köpött, és valami ilyesmit 

mondott: 

- Bárcsak tudnál könyörögni! 

Ezután a férfi felemelte jobbját, öklét a lány felé fordítva. Karmai lassan 

csusszantak elı alkarjából, araszról araszra közelítve a gyermeki archoz, melyet 

nyál, könny és pár csepp vér áztatott. 

Kitty rettegve figyelte, ahogy a karmok megállnak arcától pár centire. Riadtan 

várta a halált, de ami ezután történt, az még jobban megfagyasztotta ereiben a vért.  

Sötét Karom végighasította a lány ruháját, néhol véletlen belevágva a lány 

bırébe is. Visszahúzva karmait durva mozdulatokkal letépte a lányról a szétvágott 

ruha maradékait. 

Kitty fehér bırére a vágásokból lassan csordogált piros vére. Bár egyik sebe 

sem volt túl mély, mellei között a vér lefolyt, a hasán hasított sebekbıl elıbuggyanó 

patakocskákkal keveredve keresett utat magának a vékony testrıl a földre, 

bársonyos bırén piros csíkokat hagyva. 

Logan végighúzta tenyerét a lány combjának belsı oldalán, majd megmarkolta 

vér áztatta bugyiját, és egy mozdulattal letépte. Kitty sikítani akart, de mozdulni sem 

bírt a méregtıl, amit Halloween Jack a kólával adott be neki, és ami a karmokról 

került a vérébe. Szerencséjére az alakváltó csak bénító, nem gyilkoló anyagot 

választott ki a testébıl a lánynak. 

A guggoló férfi torz vigyorral kezdte masszírozni egyik kezével a lány bal 

mellét, rákenve annak szegycsontjából csordogáló vérét. Másik kezével Kitty szájába 

tömködte a véres fehérnemőt. 
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Egy pillanatra a lány szemébe nézett. A feldagadt arcon könnyek patakzottak, 

Kitty dermedten meredt rá, tehetetlenül, betömött szájjal. Halloween Jack érezte a 

lány jeges rettegését, és végigfutott a szívén egy dobbanással, izgalommá változva 

perverz agyában. Nem bírt tovább várni, egy határozott mozdulattal fordította maga 

felé úgy a lányt, hogy széttárhassa annak tehetetlen lábait.  

Nem akart visszaváltozni eredeti alakjába. Érezte, hogy ez így a 

legkegyetlenebb. Az ilyen helyzetekben érezte a hatalom teljességét, amire mindig is 

vágyott. Egyfajta mindenhatóságot. Úgy érezte, hogy övé a világ, és bármit 

megtehet. 

Tévedett. Nem volt ideje behatolni a lány testébe, mert hátába golyók 

csapódtak. Nagyot nyögve tápászkodott fel, lassan megfordult. 

- Lépj el a lánytól, pamacs, és fájdalommentes halálod lesz! 

Wade döbbenten bámult a padlón heverı Kittyre, hirtelen el sem tudta 

dönteni, hogy él-e még. Szemben vele SK állt, szájából fekete vér csorgott a földre. 

Deadpool elıtt elhomályosult a világ. Győlölet és düh mozdította karjait, szemei 

könnybe lábadtak. Sötét Karomra vetette magát. 

A két test úgy sodorta el a számítógépet tartó asztalt, mintha csak papírból 

lenne az egész. Wade Wilson iszonyatos dühvel préselte neki ellenfelét a hotelszoba 

falának, aminek öreg téglái ropogva adták meg magukat, és a fal átszakadva 

továbbengedte a két harcost. 

Három emeletet zuhantak pörögve, majd tompa puffanással földet értek. 

Két idıtörı ült a kijelzık, monitorok elıtt aggódva a kristálypalota központi 

termében. Az egyik kijelzın az X-Penge által vezetett csapat egyik harca látszódott, 

a másikon Vixen, Jégszamuráj és Mimic elkeseredett harca a S.H.I.E.L.D. erıi ellen. 

- Az adatok kétségbeejtıek. Hogy fogjuk visszafordítani a folyamatot? 

- Elıször az egyes realitásjavító egység problémáját kell kezelnünk meg 

a Halloween Jack és az Arkangyal nevő egyedek kérdését. Mikor tér magához a 

lemásolt számkivetett? 

- Két perc, megközelítıleg. 

- A transzporter platformra vele! 

Logan lassan tért magához. Nem igazán tudta, hol van hirtelen. Amikor látása 

kitisztult, egy pillanatra mintha valami hatalmas rovarszerő lényt látott volna, aztán a 
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teleportálás fájdalmát érezte. Megszédült, majd pár másodperc múlva újra 

összeszedte magát. 

Egy sikátorban állt. Ruhái rongyokban lógtak rajta, a sikátor bejárata felıl egy 

alak tántorgott felé több horzsolással testén. Logan letépte saját maszkját, mert 

vizorai tönkrementek, és a maszk anyaga is zavaróan az arcába lógott. A Tallus 

szavai ekkor jutottak el hozzá: „Végezz magaddal!”. 

Logan egy pillanatig állt döbbenten, majd felismerte a közelítı alakot. 

Önmagát látta furcsán kifordult végtagokkal imbolyogni. A másik szemeiben is 

felcsillant a felismerés. 

Gondolkodás nélkül vetették egymásra magukat. Halloween Jack hatalmas, 

gyíkszerő szörnyeteggé változva próbálta mérgezı karmait Logan testébe mártani, 

de még lassú és kába volt a becsapódástól, így Sötét Karom játszi könnyedséggel 

kitért elıle, és karmaival lecsapott rá. 

A szörny felüvöltött, ahogy az oldalából vér ömlött a sikátor kövére. Hátrafele 

csapott, de Logan lehajolt, és karmait a lény hátába mélyesztette. Velıtrázó üvöltés 

harsant, majd az alakváltó lábainak méretét megnövelve magasra szökkent, és eltőnt 

a házak túloldalán Logan szeme elıl. 

Logan kisétált a sikátorból. Pár méterre tıle Deadpool tápászkodott fel. 

- Átöltöztél, rohadék? Akkor puccosan filézlek ki! – Wade elırántotta két 

katanáját, és Loganre rontott. 

 

 

  

 
 

Kétség (3/3) 

 
 
 
 

 

 
Lövedékek csapódtak a jégfalba. Bobby megpördült, és futni kezdett a 

folyosón. Jégkatanát teremtett, amivel lyukat vágott a padlóba. A pengén meg-

megcsillant a vörös szirénák fénye, melyek a harmadfokú riadót hirdették. 
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Vixen jelent meg a teremben, ahová Bobby is érkezett fentrıl, majd kékes 

villámként cikázva Mimic is feltőnt. 

- Ez egy hadsereg! Mit kezdjünk velük? – kérdezte a szıke lány. Bobby 

keserő mosollyal válaszolt: 

- Végeznünk kell mindenkivel. 

- Ezek csak a munkájukat végzik! Ha megöljük ıket, besoroznak újakat és 

semmi nem változik, csak több lesz az árva! 

- Angela, a Tallus nem szokott tévedni. A S.H.I.E.L.D. valahogy fenyegetés 

a multiverzumra! 

- Lehet, de ezek csak katonák! – Angelában forrt a harag. Bobby látta, hogy 

a lány hamarosan teljesen ki fog borulni. 

- Elég lesz. Nincs idınk erre. Én vezetem ezt a küldetést, és nem fogunk 

elbukni egy hiszt… 

- Tényleg elég lesz, Bobby – tette kedvese vállára kezét Vixen. – 

Visszavonulunk. 

- Én nem szoktam visszavonulni! – Bobby felcsattant, de rájött, hogy nem 

akar igazán szembeszállni két társa akaratával, fıleg, mert valahol mélyen úgy 

érezte, igazuk van. 

- Egyszer elkezdheted, édes. 

A terem bejáratain keresztül katonák tucatjai tolultak be, körbevéve a három 

számkivetettet. 

A katanák suhogva szelték át a levegıt. Logan hátralépett, karmaival felfelé és 

elıre szúrt, hogy keresztezze a halálos pengék útját. Úgy gondolta, mikor a kardok 

elakadnak a pengék közt, egy csavaró mozdulattal le tudja fegyverezni társát, aki 

berserker dühvel rontott rá. 

Deadpool viszont csak jobbjával vezette végig a csapást, és elıre lendülve 

tolta a kardot az alacsony férfi torka felé, aki védekezésképp felemelte két karmos 

karjával a felé sikló szúrást, mely így a feje fölött a levegıbe futott. 

A fémes csikorgást lezárva a cuba nagyot csendült, és Deadpool lendületével, 

súlyával és jobbja teljes erejével Logan felé tolta a férfi karmos kézfejeit. Baljának 
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csapását gyilkos ívben Sötét Karom hasa felé irányította. Tudta, hogy Logan bordáin 

nem lenne képes áthatolni a nemes acél kard, bármilyen éles is. 

Sötét karom észrevette, Wade mire készül, és derékból hátra hajolt. Wade 

jobb karjára támasztott súlya meglendült, és a piros-fekete ruhás bérgyilkos 

egyensúlyát vesztve elırezúdult. Wade bal oldali vágása szikrázva karmolta fel az 

aszfaltot, és elakadt, mielıtt elérhette volna a hídba ereszkedı SK-t, aki keresztbe 

tett karmait ledöfte feje mögött, ily módon utat engedve a másik katanának és az azt 

tartó erıs karnak, hogy fölötte haladjon tovább. 

Deadpoolnak nem volt ideje észrevenni hibáját, ahogy elırebukott, az alatta 

hídban támaszkodó Logan térde gyomron találta. A kemény hasfal ellenére az 

adamantium csontoktól kapott kemény rúgás nagyot puffanva kiszorította a 

bérgyilkosból a levegıt. 

Wade elırelendült, hogy átrepüljön Logan fölött, és a rúgás lendületének se 

kelljen ellenállnia. Bal kezébıl kifordult a katana, a jobbjában lévıt pedig megragadta 

pengéjénél baljával is, hogy afölött vezethesse át tigrisbukfencét. 

Logan karmai nagyot csikordultak, ahogy lábaival oldalra lökte magát, hogy 

bal válla fölött átfordítva testét páros lábbal Wade után rúghasson, de a mozdulat 

jóval Deadpool mögött, csak a levegıbe lendítette a rövid lábakat. SK abban a 

pillanatban ki is húzta karmait az aszfaltból, így a két férfi ismét szembefordulhatott 

egymással. 

- Mi a franc ütött beléd, Wade? 

- Beléd mi ütött, te állat?! 

- Nem harcolok ellened! 

- Ahogy akarod. 

Wade bal kezében pisztoly villant, és már tüzelt is Loganre. Csak két lövésre 

jutott ideje, melyek SK bordái között utat találtak annak tüdejébe. Logan ekkor 

csapott le. Deadpool védekezıleg feltartott katanája széttört, és a karmok tovább 

suhanva átszúrták a pisztolyt, Wade kézfejét és csuklóját. A fegyverben a lıszer 

felrobbant, szétroncsolva Deadpool bal kezét. 

A katana csonkja ekkor mélyedt Logan kulcscsontja mentén, átlósan a férfi 

nyakának tövébe. Logan felhördült és megingott, tekintete fátyolos lett, szája szélén 

vér csordult ki. Két kezének karmait Deadpool hasába döfte. 

Wade elıredılt az imbolygó Logan recés karmain. Bal kezének csonkjával 

Logan vállára támaszkodott, és jobbjával egy sait szúrt ellenfele hasába, alulról 
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felfelé, szinte biztosra véve, hogy eltalálja ellenfele szívét, véget vetve ezzel a 

harcnak. 

Sötét Karom oldalra dılt, így a tır hegye elkerülte ugyan a szívét, de még 

jobban szétroncsolta tüdejének bal felét. Karjait megfeszítette, és elkezdte felemelni 

a felnyársalt Deadpoolt. 

Wade egyetlen mozdulattal fordította a szív felé a sai hegyét. Logan elesett, 

földre rántva Deadpoolt is. 

- Megdöglesz! – morogta vicsorogva Deadpool Logan arcába. Sötét 

Karom tudta, hogy nincs ideje gondolkozni, megfejelte Deadpoolt, akinek homloka 

recsegve szakadt be Logan adamantium koponyájának találatától. 

Wade elıtt elhomályosult a világ. Érezte, hogy keze rendületlenül szorítja a sai 

markolatát. Érezte a vér szagát. Érezte a csalódottságot és a fájdalmat. Olyan 

fájdalmat, amit még soha, magányos életében… fájdalmat, ami elnyomta halálos 

sebeinek kínját. 

- Hol vagyok? 

- Nyugodj meg, Kitty! 

- Lance? 

- Igen, én vagyok. 

Kitty agyán hirtelen átvillantak az emlékek a Weapon-X-rıl, a megmentett 

világokról, Sötét Karomról. Riadtan ült fel az ágyban, körbetekintve. Egy picit 

megnyugodott, amikor látta, hogy a szobájában van. Lance megfogta a kezét. 

- Nincs semmi baj. Csak rosszat álmodtál. 

- Hol van Wade? 
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Otthon 

 
 

 
- Wade? Mármint Deadpool? - Lance egy pillanatra elhallgatott, amikor Kitty 

felpattant az ágyból. - Nagyon pocsékul néztetek ki, amikor idekerültetek. Deadpool 

határozottan halott volt. 

- Micsoda?! – Kitty megszédült egy pillanatra. Hasához kapott, de nem 

érzett hegeket. 

- A sebeidet nyomtalanul eltőntették valami szuperkütyüvel, de nem tudtuk, 

hogy a mérgek hatása elmúlik-e majd. 

- Mi van Deadpoollal? 

- A Professzorral beszélget éppen. Hihetetlen, hogy visszatért a halálból. 

- És a többiek? Vicky? Bobby? Angela? 

- Csak ketten jelentetek meg. Mindenki nagyon aggódik miattad Kitty, 

szólok a többieknek, hogy rendben vagy. Feküdj vissza! 

- Nem. 

Kitty kilépett az ajtón a folyosóra. Nem akart légiesen távozni a szobából, mert 

nem volt biztos benne, hogy már mőködik a képessége. Lance egyedül maradt a 

szobában. Csalódott volt. Mélyen csalódott. 

Kitty végigszaladt a folyosón, egészen Xavier irodájáig. Kopogott, és benyitott. 

Xavier meglepetten pillantott rá íróasztala mögül, vele szemben Deadpool ült, 

hintázva a székével, Kittynek háttal. A bérgyilkos hátrapillantott a válla felett. 

- Wade! 

- Szió, Kitty! – Wade felpattant a székbıl, és megölelte a lányt. – Ne 

merd még egyszer így rám hozni a frászt, kislány! 

- Mi történt Wade? Hol vannak a többiek? Ööö… Jó napot, Professzor! 

- Szia, Kitty. Foglalj helyet! 

Kitty az egyik fotelhez lépett, de Deadpool kézen fogta, és magához húzta, 

majd az ölébe ültette. Xavier homlokára egy pillanat erejéig ráncok ültek. 

- Csak téged és Wade-et találtuk meg a birtokon, a többieknek semmi 

nyoma. 

- Nem tudná ıket megkeresni a Cerebroval, Professzor? 
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- Sajnos a Cerebro most nem mőködik, Kitty. Rejtély tönkretette egy 

hete. Amint megjavítjuk, megkeresem ıket. 

- Köszönöm, Professzor. 

A szobában hirtelen kénes szag áradt szét, ahogy egy füstfelhı kíséretében 

Kurt jelent meg. 

- Kitty! Lance mondta, hogy magadhoz tértél! Gyere! Mindenki aggódik 

miattad! 

- Menj csak. Az udvaron leszek – mondta Wade. Kitty felállt, megfogta 

Kurt kezét, és elteleportáltak az irodából. 

- Szóval, Wade, azok után, amiket meséltél, nem engedhetem, hogy Kitty 

továbbra is a csapatotokkal tartson. Túl veszélyes. 

- Már mondtam, Charlie, hogy magának ebbe nincs beleszólása. Amint 

elıkerül az Idıbroki, oda küld minket, ahova akar, és maga ebben nem fogja tudni 

megállítani. 

- De meg fogjuk próbálni. Az X-ek egyet fognak velem érteni, hogy egy 

ilyen fiatal lányt nem engedhetünk el ilyen veszélyes küldetésekre. 

- Maga és az X-ei nem is lennének a csapatunk nélkül, ha jól rémlik, amit 

Kitty mesélt a Weapon-X elsı itteni látogatásáról. 

- Ez igaz. És hálásak is vagyunk, de én felelek Kitty biztonságáért, mert 

az én tanítványom. 

- Ahogy gondolja. 

Wade kiment az irodából, gondolataiba merülve lesétált a lépcsın. Látta, hogy 

Kittyt fiatal és lelkes diákok hada ostromolja kérdésekkel az ebédlıben, de inkább 

nem ment oda hozzájuk. Kiment az udvarra és egy fa tövében leült a főbe. 

- Wade? – Kitty leült a férfi mellé, és a vállára hajtotta a fejét. –Mióta 

ücsörögsz itt? 

- Nem tudom. 

- Képzeld, a Professzor engedélyezte a srácoknak, hogy bulit csapjanak. 

Nekünk rendezik a partyt estére. 

- A te barátaid nem az enyémek. 

- Hát… 

- Mi a baj? Odáig vannak érted, látszik rajtuk. 
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- Igen, de most olyan furcsa minden. Kurt is meg Lance is csak 

kérdezgetnek, de én nem akarok mesélni. Olyan távolinak tőnnek, pedig nekik még 

csak nemrég tőntem el. İk nem is tudják, mennyi minden történt azóta. 

- Szerintem jobb, ha nem is tudják meg soha. 

- Igen. 

- Te és Lance… 

- Nem. 

- Szerintem ezt ı máshogy gondolja. 

- Az régen volt. Gyerek voltam. 

- Most is az vagy, kiscica. 

- Nem tudom, hogy fogom folytatni… Szerinted jönni fog az Idıbróker és 

mennünk kell tovább? 

- Lehet. Ez nem az én világom, nem lennék itt, ha vége lenne. 

- Én nagyon szeretném, hogy velem maradj. Meg azt mondtad, hogy 

nem akarsz hazamenni. 

- Itt idegen vagyok. 

- Ne mondd ezt. – Kitty még szorosabban Wade-hez bújt. - Nem akarlak 

téged is elveszíteni. 

- Én se téged. – Wade mélyet sóhajtott. Be kellett látnia, hogy jobban 

megszerette Kittyt, mint gondolta. 

- Mi lehet a többiekkel? 

- Szerintem Logant megöltem. Nem élhette túl, amit akkor kapott. 

- Nem érdekel, mi van Logannel. – Kittyn remegés futott végig. 

- Sokat beszélgettem errıl Xavierrel, Kitty, és egyetértünk benne, hogy 

valamiféle idegen tudat szállhatta meg Logant. Talán az Idıbróker, vagy valami 

telepata. Én nem hiszem el, hogy ı bántott volna téged. Talán Vickynél is jobban 

szeretett. 

- Nem akarok errıl beszélni, Wade. Még nem. 

- A többiek szerintem hazakerültek. 

- Bobbyék? 

- Igen. İk nagyon tökösek, nem hiszem, hogy valaki el tudott volna bánni 

velük. 

- Remélem, Bobby és Vicky valahol együtt vannak és boldogok, ahogy 

mi is lehetünk. 
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- Ahogy mi? – Deadpool egy pillanatra elhallgatott. Kesztyős kezével 

végigsimított Kitty arcán. – Minden rendben van velük, ne félj! 

- Remélem, Angela is hazakerült. Szeretném még látni ıket. 

- Ez csak az Idıbrókeren múlik. 

Rozsomák érkezett motorján az épület bejárata elé hatalmas robajjal. 

- Szóljak neki, hogy ne jöjjön ide? – kérdezte Wade. 

- Nem kell. Csak ne hagyj magamra. 

- Szevasz, kölyök! Hogy vagy? 

- Köszönöm, már jól. 

- Miért ücsörögtök itt? Hamarosan kezdıdik a buli, ha jól tudom. 

- Pár perc és megyünk. Köszi! – szólt Kitty. Logan magára hagyta a párost, 

és bement az épületbe. 

- Tényleg ránk férne egy kis mulatás, Kitty. Persze, csak, ha már jól vagy. 

- Jól vagyok. 

- Jó. Akkor menjünk, én megkeresem Logant, aztán találkozunk egy pár tánc 

erejéig mindenképp. – Wade felállt, és felsegítette Kittyt. 

- Mit akarsz Logantıl? 

- Ez egy suli, cicám! Van egy olyan érzésem, hogy egyedül akkor találok 

jelentıs mennyiségő alkoholt, ha megtalálom Logant. 

- Szerinted minden alteregója iszik? 

- Szerinted egy meg egy az kettı? 

Kicsengettek. A diákok kitolultak a tantermekbıl a folyosókra. Scott, Jean, 

Kitty és Kurt kimentek az iskola elıtti parkolóhoz. 

- Ugorjunk be a kávézóba, ahol Lance melózik! Mit szóltok hozzá? – 

kérdezte Jean Scottba karolva. 

- Jó lenne, de nekem meg Kittynek ma vívás óránk van Mr. Wilsonnal – 

panaszolta Kurt. 

- Rendben, akkor elviszünk titeket, utána visszajövünk. – Scott a kocsija felé 

indult. 

Csikorgó gumikkal egy fekete Corvette C6 állt meg a parkolóban. Kitty egybıl 

felismerte a nyitott fedeles kocsi volánja mögött barátnıjét. 

- Hahó! – kiabált integetve Vixen. 

- Vicky! – Kitty odafutott a kocsihoz. 
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- Pattanjatok be! Ha késın érünk le a kávézóba, Wade és Bobby már 

részegen fog várni minket! 

- Wade? – Árnyék kérdın nézett Kittyre. - Akkor nem lesz vívás óra? – Kitty 

oda se figyelt rá, beugrott Vixen mellé az anyósülésre. Egy pillanatig megölelték 

egymást, aztán Kitty fülig érı mosollyal kérdezgetni kezdte Vickyt. 

- Mikor érkeztetek? 

- Mármint a realitásba vagy Bayvillebe? 

- Bocsi – vágott közbe Scott. - Mi az én kocsimmal megyünk. Akkor a 

kávézóban találkozunk. 

- Oké, Scott. – Vixen és Kitty elindultak. – Szóval, hogy csöppentetek ide? 

- Igazából nem sokkal utánatok érkeztünk, csak máshova kértük magunkat 

az Idıbrókernél. 

- Máshova? 

- Mondta, hogy titeket ide küldött. Angela hazament a saját realitásába, amíg 

tart a pihenınk. 

- És most Bobby meg Wade a kávézóban vannak? 

- Igen, két órája érkeztünk az intézethez, ık már ünnepelnek, csak téged 

nem akartunk zavarni, amíg a sulinak nincs vége. 

- Mit ünnepelnek? 

- Afféle megkésett legénybúcsút tartanak. – Vixen mosolyogva mutatta Kitty 

felé a jegygyőrőjét. 

- Te jó ég! – Kitty elkiáltotta magát, utána pár másodpercig nézegette a 

csodaszép győrőt. 

- Mrs. Drake lettél? 

- Bizony ám! Vegasban keltünk egybe. Ott vettem ezt a kocsit is. Rájöttem, 

hogy a nyerıautomatákon használva az álomhívás nyereséges dolog. 

- És édesapád?  

- Fogalmam sincs. Gondolom, anyuval van, jobb is, ha nem tudja meg még 

egy darabig, hogy hozzámentem Bobbyhoz. – Vixen nevetett, Kitty hirtelen nem 

tudta, mit mondjon, úgy gondolta, a legjobb az lesz, ha másfelé tereli a szót. 

- És hova mentek nászútra? 

- Még nem tudom, abban megegyeztünk, hogy valami nyugis hely lesz, távol 

mindenféle szuperhıstıl és szuperbőnözıtıl. Ez itt az, ugye? 

- Igen. 
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Vixen bekanyarodott a kávézóhoz, mögöttük megérkeztek Scotték is. 

Mindannyian bementek. Bobby mosolyogva üdvözölte Kittyt és leültette az 

asztalukhoz, ezután estig mulattak az X-men tagjaival együtt. 

- Jól vagy, kedvesem? 

- Igen. Már szinte teljesen rendbejöttem. 

- Rossz kedved van? 

- Nem. Most minden rendben. Szeretlek. - Vadóc egy apró csókot lehelt 

Logan ajkaira. 

- Akkor mi a baj? Vicky miatt ne aggódj! Nagylány már, tud vigyázni magára. 

- Az Idıbróker szerint Bobbyval van valahol, de nem küldetésen, szóval nem 

aggódom. 

- Egy darabig most nem kell féltened. Utána meg majd vigyázhatsz rá. 

- Azt hiszem, Wade összekevert az „önmagammal”, akivel én is találkoztam, 

azért támadhatott rám. 

- Biztosan így volt. İ kedvel téged, kedvesem. 

- Igen. Azt hiszem. 

- Ne foglalkozzunk most velük! Nagyon hiányoztál. 

- Te is nekem. Olyan furcsa. Semmit se változtál. 

- Igen. Talán az álmok urának ajándéka miatt. Connors doki nem tudta 

megmondani, miért nem öregszem, de nem is zavar. 

- Engem sem. Gyönyörő vagy. – SK hosszan megcsókolta kedvesét. 

- Szeretlek, Logan. 
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Álmok 

 
 
 
 
Ez a fan fiction a http://gportal.hu/portal/x-fanfictions oldal „álom” témájú pályázatára íródott. Jó 

szórakozást hozzá!            

 

 

 

- Gyere elı! 

Vadóc érezte, hogy valami nincs rendben. Tudta, hogy a gonosz lény az álom 

képlékeny illúziói mögött rejtızik valahol. Nem érzett félelmet, csak aggodalmat. 

Régóta hatalommal bírt az álomvilágok felett. 

Ezt a hatalmat Kai’ckultól kapta egykoron hálából. Akkoriban Vadóc a 

Weapon-X csoport tagja volt. Azóta sok minden megváltozott. Elszakították 

kedvesétıl, barátaitól. A legnagyobb változás az életében mégis, hogy született egy 

lánya. 

Tudta, hogy idıvel a lányát is elragadja mellıle az Idıbróker nevő lény, de 

nem küzdött a sors ellen. Inkább mindent megtett, hogy felkészítse gyermekét a 

felelısségre, ami majd egyszer rá hárul. 

Vadóc sokat gondolkozott az idın, mióta találkozott lányának jövıbeli énjével. 

Valahol megnyugtatta ez a találkozás, mely garancia volt számára, hogy gyermeke 

erıs lesz és megéri a napot, amire Vadóc és ismerısei próbálták felkészíteni egész 

gyerekkorában. 

Másrészrıl viszont Vadócban mindig ott volt a kétség, hogy a jövı 

megváltozhat. Kétség, hogy az a keserő nap, amikor megismerte lányát, elveszítette 

kedvesét, talán sosem válik valóra, ha ı hibázik. 

Ha elveszíti a lányát, egész eddigi élete egy torz illúzióként szétfoszlik talán, 

és más irányban kezdıdik újra. De az már nem ı lesz. Ez a lehetısége a létének, 

amely ıt eredményezte, megszőnik akkor. 

Furcsa aggodalmak voltak ezek, melyek megerısítették anyai ösztöneit. Mikor 

megismerte Logant, még el se tudta volna képzelni magáról, hogy valakinek az anyja 
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lehet úgy, ahogy neki sosem volt senki. Akkoriban még egy gonosz kis csitri volt, aki 

nem tudta megkülönböztetni a jót a rossztól, a szórakozást a felelısségteljes 

tettektıl. 

A dolgok megváltoztak. Logan mellett, a világokat megmentı küldetésekben 

Vadóc nıvé érett. Az álmok fölötti hatalmával lassan feltárta saját szorongásainak 

titkait, feloldotta ıket. Megtanult együtt élni önmagával. Jó anya lett belıle. És egy jó 

anya megvédi a gyerekét, bármi is fenyegesse azt. 

- Gyere elı! – kiáltotta ismét Vadóc. Az alagút falairól valamiféle sötét 

nyálka kezdett folyni. A lány idegesen pillantott körbe. A végeláthatatlan alagútban 

sötét volt, de Vadóc egyetlen intésére fáklyák lobbantak mindkét oldalon, 

megvilágítva egy vasajtót a távolban. 

Az ajtó túloldaláról nyögdécselés hallatszott. Vadóc nem sétált az ajtóhoz, 

csak kinyújtotta felé kezét, és akarata elıtt meghajlott az álomvilág illúziója, a folyosó 

megrövidült, és a lány egy lépés megtétele nélkül nyitotta ki az ajtót. 

- Szia, Anyu! Képzeld eljött értem, ahogy mondtad! – Az ajtón túli 

sivatagban a kis Vicky állt, vállán az Idıbróker pihentette húsos jobbját. 

- Vicky! – Vadóc egy határozott lépést tett elıre, majd megtorpant, mikor az 

Idıbróker keze átvándorolt Vicky nyakára. 

- Már vártalak, Vadóc! 

- Eresztd el ıt, te szemét! 

- Nem-nem… mindketten meg fogtok dögleni! – Az Idıbróker tömzsi alakja 

kissé megnyúlt, ruhája átalakult, baljával a semmibıl kalapot tett immár égési 

sebekkel borított, torz fejére. 

- Mert az álmoknak csak egy ura lehet! – üvöltötte a rémálmok bajnoka 

immár eredeti alakjában, és meglendítette Vicky felé jobbját, melyen különös 

kesztyőt viselt. A kesztyő ujjaiból egy-egy hosszú penge meredt fenyegetıen. 

Suhogva szelte a levegót a csapás, hogy végezzen Vickyvel. 

Vadóc felsikoltott, és elıre vetette magát, de már nem érte el a párost. Minden 

erejével arra koncentrált, hogy a lánya mélyen elsüppedjen a homokban egy 

szemvillanás alatt. 

Freddy Krueger csapása a hirtelen lefele rántott kislány lobogó haján hasított 

csak át, így nem tudott valódi kárt tenni a sikító Vickyben. 
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Vicky a homokba süppedt, mely körbeölelte. Kapálódzva próbált szabadulni. A 

puha anyag körbevette, betakarta teljesen. Sikítva rúgta le magáról a paplanokat és 

zihálva tért magához ágyában. 

- Anyu? 

Vadóc egy ütéssel leterítette Freddyt, aki hirtelen hatalmas, piros és fekete 

csíkos csörgıkígyóvá változott és Vadóc felé kapott. Óriási szájába kapva a nıt, fejét 

a földbe fúrva Freddy eltőnt az egyik homokdőnében. 

A táj megrázkódott. A kızet a mély homok alatt kettéhasadt, és hatalmas 

örvényekben a semmibe zuhant a sivatag eddigi látszata. Immár hatalmas 

sziklahegységnek tőnt inkább a hely, melynek ormai között két alak cikázott: Vadóc 

és Freddy. Hatalmas ütéseket mértek egymásra. Freddy nevetve tőrt minden 

sérülést, mintha valami rongybaba lenne csupán, akinek semmi sem fáj. Vadóc 

vicsorogva próbálta darabokra tépni a rémálmok urát. 

- Nem gyızhetsz le! Én nem csak egy kósza lidércnyomás vagyok! – 

nevetett a torz arcú lény, majd egy villanással eltőnt Vadóc körül az addigi táj.  

A lány körbenézett. Az otthonának nappalijában állt. Lassan elindult felfelé a 

lépcsın, Vicky szobája felé. 

Az ajtót résnyire nyitva találta. A kislány az ágy szélén ült és szipogott. 

- Anyu! Rosszat álmodtam! – Vadóc leült mellé, átkarolta. 

- Csak álom volt, kicsim. Biztonságban vagy. – Egy pillanatra megfagyott 

az ereiben a vér, amikor meglátta, hogy a kislány hajának tincsei, melyekbe Freddy 

belekapott fehérré ıszültek. – El fogom intézni azt a szemetet – suttogta. 

- Milyen szép így együtt a család! – Freddy átkarolta hátulról a két lányt, 

és végignyalta Vadóc arcát. 

Vadócot mintha áram ütötte volna meg, rángatózva a földre bukott az ágy 

mellé. Agyába képek hasítottak. A pokol, az élet, a valóság, az álom, a győlölet és a 

pusztulás lángoló kavalkádja robbant szét elméjében. 

Mintha az emlékképek lángjai valóban felperzselnék, bırén hólyagok jelentek 

meg, de a változás nem csak ennyibıl állt. Jobb kezének ujjai megnyúltak, fémes 

karmokká változtak. 

- Anyu!!! – Vicky sikított, ahogy Freddy magához ölelte. 

- Fogd be, te kis ribanc! Tán nem tetszenek apuci karmai? - Freddy egy 

mozdulattal a sarokba hajította a kislányt, aki elájult a falnak csapódva. – Úgy 
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döntöttem, mégsem öllek meg mindkettıtöket. – fordult Vadóc felé Krueger. A lány 

hörögve vonaglott a lábai elıtt. 

- A kislány az enyém lesz, és csak téged öllek meg. – Freddy 

belemarkolt Vadóc hajába, és maga felé fordította a lány eltorzult arcát. - 

Megtartanálak téged is, de akarom az erıdet, hogy más világok álmai közé is 

eljuthassak! 

Krueger megcsókolta Vadócot, akinek szemeibıl vérkönnyek kezdtek ömleni, 

teste megrázkódott a fájdalomtól. Pár pillanattal késıbb a lány lángokba borult, és 

hamuvá porladt. 

Freddy nevetve legyezte el a füstöt kalapjával, és Vicky felé fordult 

vigyorogva. 

- Várjunk csak… - Freddy megtorpant, a kislány bágyadtan nézett föl rá a 

sarokból. – Nem érzem, hogy anyád hatalma az enyém lenne… 

A ház megrázkódott, Vicky eltőnt belıle. Freddy a falaknak csapódott újra és 

újra. Az apró házat, melyben Freddy volt, Vadóc a markában tartva rázta össze, majd 

babaházként összemorzsolta. A törmeléket a földre szórta. Az aprócska Freddy rovar 

méretőnek tőnt a békésen mosolygó Vadóc elıtt. 

- Valóban nem csak egy lidércnyomás vagy. Hatalmad van a rémálmok 

fölött, Freddy Krueger, de nekem minden álom fölött. Fölötted is. - Freddy 

kitekeredett végtagokkal vánszorogott a téglák és gerendák között. - És most 

megtapasztalhatod, hogy fakul ki a világból egy elfeledett álom! 

Vadóc rátaposott az apró lényre, mely semmivé foszlott a lány akaratától, 

majd a lány távozott az álomvilágból. 

Felkelt ágyából, és Vicky szobájába ment. A kislány békésen aludt, egyedül 

fehér tincsei árulkodtak Freddy meddı próbálkozásáról. Vadóc leült az ágy szélére 

és végigsimított a gyermek arcán. 
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Emil Blonsky története 

 
 
 
 
Ez a történet a Bunker címő történetben megismert alternatív realitásban játszódik valamivel a Weapon-X 

csoport megérkezése elıtt 

 
 
 

A jéghideg őrben száguldott a kis halom. Eltéríthetetlenül suhantak a csontok 

a nap felé, hogy végsı nyughelyükön porrá égjenek. A két koponya és a többi csont 

zöldesen világítottak az iszonyatos mértékő sugárzástól. 

A különös jelenség, mint egy apró, ragyogó üstökös száguldott a Naprendszer 

középpontja felé. 

Valamikor, néhány órával azelıtt a két lény még erejük teljében, a Föld bolygó 

legyızhetetlen örököseinek tartották magukat. 

A bolygó felszínét végigperzselı atomháború Latvéria rakétáinak kilövésével 

kezdıdött. A Fátum doktort felbıszítı Wade Wilson nem sejthette, hogy végül ı is és 

az emberiség nagy része elpusztul majd az órák alatt lezajlódott nukleáris 

háborúban. 

Voltak persze túlélık. Vadföldön, Ázsiában és atombunkerekben páran 

életben maradtak, de a bolygó nagyrészt lakhatatlanná vált. A sugárzással kevés 

lény volt csak képes dacolni. 

Bruce Banner közéjük tartozott. Hulk, a rettegett. Csak így emlegették a 

háború elıtt, de ez a történet nem róla szól, hanem a gyilkosáról és a gyilkosa 

gyilkosáról. 

A toronyház összedılt, de Hulknak meg se kottyant a hihetetlen tömegő 

törmelék, ami alól egy ugrással elıtört. 

- A tiéd volt az elsı ütés, Blonsky! – üvöltötte a hatalmas zöld lény dühtıl 

eltorzult arccal röptében, tekintetével támadóját keresve. - De garantálom, hogy ez 

volt az utolsó, mielıtt meghalsz! 

Abomination hátulról emelkedett az ugrása ívének csúcsán járó Hulk mögé és 

lesújtott rá hatalmas karjaival. Az ütés hangjától mérföldekre is megremegtek a 
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romos épületek falai. Hulk az aszfaltba csapódott, hatalmas krátert szakítva maga 

körül. 

- Elég volt, Banner! Többé nem ölsz meg senkit! – Abomination földet ért, 

hatalmas lábai alatt felrepedt az út. 

A két lény talán még sohasem volt ennyire erıs. A sugárzás valahogy 

megsokszorozta erejüket. Mindketten a S.H.I.E.L.D. szuperbörtönébıl szabadultak 

ki, miután a rakéták becsapódtak. Elkerülhetetlen volt, hogy idıvel végül 

összecsapjanak. 

Hulk imbolyogva lépett elı. Látszott rajta, hogy a csapás megrepesztette a 

gerincét, bár hihetetlen öngyógyító képessége másodpercek alatt helyrehozta 

szervezetét. 

- Megöllek, Blonsky! – Hulk döngı léptekkel kezdett rohanni hatalmas zöld 

ellenfele felé. Abomination már sokszor összecsapott a Hulkkal, tudta, hogy minél 

inkább háttérbe szorítja Banner intellektusát az ırjöngı, indulatos Hulk, annál 

erısebbé is válik a lény. Blonsky ereje nem növekedett, ahogy egyre indulatosabb 

lett, viszont emberi intelligenciája sem hagyta el sosem. Tudta, hogy Hulk, ha 

felbosszantja, erısebb lesz nála, de azt is, hogy ostobább. 

Mindketten sokkal szívósabbak lettek, mint utolsó találkozásuknál, de azonos 

mértékben, így egyikük oldalára sem billent jobban a mérleg, mint azelıtt. 

Hulk elérte Abominationt. A két lény csépelni kezdte egymást. Az ütések 

mennydörgésszerő hangja messzire hallatszott. A városban leomló épületek sora 

mutatta, ha valamelyiküknek sikerült elhajítani a másikat. Sötétedésig harcoltak 

üvöltve, akkora port verve, mint egy nagyobb homokvihar.  

Hulk egy kiégett teherautót meglendítve századjára is eltalálta Abominationt, 

aki messzire repült. A teherautót ledobva, rohanva indult Blonsky után, hogy újabb 

csapást mérjen rá. A hatalmas porfelhıben végül megérkezett oda, ahol ellenfelének 

kellett volna hevernie, de sehol sem találta. 

- Nem bújhatsz el elılem, Blonsky! Megöllek! – Hulk iszonyatosan ideges 

volt, izmai kidagadtak. Abban a pár pillanatban legyızhetetlennek tőnt. 

De véget értek azok a pillanatok. Abomination Hulkra zuhanva, minden 

erejével lesújtott a fegyverrel, amit a harc elıtt rejtett el az egyik háztetın, hogy a 

megfelelı pillanatban támadhasson vele. Az ezüstösen fénylı szörfdeszka átzúdult 

Hulk koponyáján. 
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Az Ezüst Utazó legyızése után a megsemmisíthetetlen ereklyét a Bosszú 

Angyalainak kúriájában ırizték sokáig. Emil Blonsky innen szerezte meg pár nappal 

azelıtt, hogy rátámadt a rettegett Hulkra. Tudta, hogy puszta kézzel képtelen lenne 

Banner alteregójának olyan sérülést okozni, amellyel végezhet vele, ezért keresett 

egy fegyvert, ami elvileg megsemmisíthetetlen. 

Hulk feketés, zöldes vére, agyveleje szétfröccsent, bemocskolva a recsegve 

kettéhasadó szörfdeszkát. Abomination pár lépést távolodott, kissé félve figyelte, 

hogy beválik-e terve. Hulk karjaival szétroncsolt feje felé kapott, melybe a két részre 

hasadt deszka volt döfve, és imbolyogva Abomination felé lépett. 

Blonsky összeszedte magát, mert megértette, hogy ez az utolsó esélye a 

gyızelemre. Ledöntötte a lábáról ellenfelét, és a deszka két darabját kifeszegette 

annak koponyájából. A hegyes darabok egyikét átdöfte Hulk mellkasán, át az óriás 

szívén, lyukat ütve a test alatti aszfaltba. 

Abomination szuszogva állt legyızött ellenfele fölött, a szörfdeszka kisebbik 

darabját görcsösen markolva. Ezután megtörtént az, amitıl tartott. Hulk hatalmas 

zöld kezei megragadták a mellkasába döfött, rögtönzött fegyvert. Abomination abban 

a pillanatban lemetszette a szétroncsolt fejet a kezében lévı darab élesre tört felével. 

Hulk kezei elernyedtek, és nem mozdultak többé. Abomination leült az óriási 

holttest mellé, és szuszogva próbálta összeszedni magát. Tudta, hogy legalább 

tucatnyi csontja tört el, de erejével együtt az öngyógyító képessége is 

megsokszorozódott az elmúlt idıkben, így nem tartott attól, hogy sokáig tartanának 

fájdalmai. 

Az éjszaka hideg szele lassan szétoszlatta a csata által vert port a lerombolt 

város fölül. 

Mérföldes ugrásokkal haladt már lassan két napja dél felé. Abomination ritkán 

hallgatott a megérzéseire, ritkán engedte át magát az ösztöneinek, de az érzés, ami 

ezúttal úrrá lett rajta, valahol több volt, mint ösztön. Érezte, hogy mennie kell. Nem 

tudta, hogy merre tart, de biztos volt benne, hogy hamarosan megtudja. Minden 

porcikája egy irányba rángatta, és ı engedett a megmagyarázhatatlan kényszernek. 
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Kora délután érkezett meg a hegy lábához, melynek tetején egy furcsa épület 

magasodott. Olyannak tőnt, mint egy acélból épített zikkurat, aminek a legfelsı 

szintjén, egy emelvényen valami ragyogó, zöldes fényt árasztott. 

Abomination pár ugrással fent termett a zikkurat tetején. Innen már tisztán 

kivehetıvé vált számára a fény forrása. Az emelvényen bizonyos fókuszkészülékek 

között egy férfi állt. A teste ragyogott, arca nyugodt volt, mintha a gépei a világ 

energiáit szőrnék át a testébe. Emil Blonsky megdöbbenve állt a férfi elıtt, érezte, 

ahogy az ı tagjaiban is szétárad az erı. Olyan erıteljesnek érezte magát, mint még 

soha azelıtt. Megszólalt mély, zengı hangján: 

- Ki vagy te? Mi ez a hely? – Abomination mellett az idegen aprónak tőnt, 

mégis olyan magabiztosság, méltóság és erı sugárzott belıle, hogy Emil Blonsky 

egy kicsit félve tekintett rá. 

- A nevem Chen Lu. Én vagyok a Radioaktív Isten. Ezzel a géppel 

magamba szívtam az elmúlt két napban a gyilkos sugárzást, melyet az ostoba 

emberek szabadítottak el. Megmentettem a világot, hogy uralhassam. Te, 

Abomination leszel a hírnököm. Csak te és Hulk vagytok képesek elviselni a 

sugárzást, melyet magamba zártam. Bár megpróbáltam elfolytani, mégis mindenki 

más elpusztulna a közelemben. Ez az az erı, mely idevonzott téged, a gamma 

sugárzás teremtményét, és ide fogja másik ügynökömet is, Hulkot, a rettegettet. 

-     Szóval megszőntetted a földön a sugárzást? 

-     Igen. 

- De kik fölött akarsz uralkodni? Senki sem maradt életben! 

- Tévedsz. A világ sok táján vannak még népcsoportok, akik új esélyt 

kaptak a mai nappal. İk lesznek az én népem. 

- És ha nem akarnak vallást váltani hirtelen? – Abomination belátta, hogy 

Chen Lu megırült, de elképzelni sem tudta, mekkora energiákkal bírhat a Radioaktív 

Isten. 

- Gúnyolódsz velem, Abomination!? – A Radioaktív Isten tekintetében 

tiszta energia izzott. - Elpusztítalak, ha szembe mersz szállni velem! 

- Nem teheted, mert akkor nem lesz, aki elvigye a népednek az igét! 

- Majd Hulk… 

- Nem. Hulk halott. És, ha élne, se szolgálna egy magadfajtát! – 

Abomination meglendítette jobbját, de Chen Lu egy energiamezıt hozott létre maga 

elıtt, ami annyira erıs volt, hogy Abomination csuklója nagyot reccsent, ahogy az 



 218 

ütés megállt az energiafalban. Emil Blonsky ütését évtizedek óta nem állította meg 

ilyen szilárdan semmi és senki. 

A Radioaktív Isten szemeibıl energiasugár lövellt a zöld lény felé. 

Abomination tüdejét és vállát átszakította a sugár, majd a hátán kibukkanva a 

távolban egy kisebb dombot robbantott szét. Blonsky a lövés erejétıl hátrazuhant, le 

a zikkurat tövébe. 

 Köhögve tápászkodott fel. A sugárzás erısebbé tette, mint valaha. Öngyógyító 

képessége pillanatok alatt begyógyította a sérülést. Ökölbe szorította kezeit és 

felnézett az épület tetejére vezetı lépcsısor végére. A Radioaktív Isten befejezte az 

abszorválást és lebegve ereszkedni kezdett felé. Fénylı aurája, ahol végighaladt 

izzásig hevítette a fém lépcsıket. 

 Chen Lu kinyújtotta jobbját Abomination felé, kezébıl energiasugár csapott ki. 

Abomination az utolsó pillanatban ugrott fel, hatalmas földdarabok és olvadt acél 

robbant szerteszét alatta. 

- Akkor se foglak téged szolgálni, ha beledöglök! – Blonsky a lépcsısor 

felénél ért földet. Vastag bırén át nem érezte az acél izzását lábai alatt. Megpördült 

és elırevetette magát lefelé, hogy elsodorja Chen Lut. 

A Radioaktív Isten megpördült és balja egyetlen suhintásával elsöpörte 

Abominationt, mintha valami apró rovart hesegetne arrébb. A zöld óriás a hegy 

lábánál ért földet. 

- Hát ez kemény lesz… - tápászkodott fel. Chen Lu már mellette állt. 

- Az ellenállás hasztalan, te bolond! Az erıd a sugárzásból származik! –

Abomination úgy érezte, mintha egy óriási kéz ragadta volna meg a torkát. 

Felmelkedett, nem kapott levegıt. Chen Lu az orra elıtt állt, nyugodt arccal beszélt 

hozzá. Abomination bár érezte, hogy egyre erısebbé válik, de mégsem tudta 

megütni ellenfelét, mintha láthatatlan kezek fognák le. – Én vagyok a Radioaktív 

Isten. Az erıd forrása uralmam alatt áll! Bármikor elvehetem tıled! 

- Megöllek! 

- Nem. Engem nem lehet legyızni. – A Radioaktív Isten egy mozdulattal 

kivonta a sugárzást a zöld lény testének minden sejtjébıl. Abomination megszédült, 

hirtelen erıtlennek érezte magát. A láthatatlan kezek elengedték, és ı a földre 

rogyott. – Szánalmas vagy Abomination! - Chen Lu hátat fordított a zöld lénynek. – 

Látod? Nem tudsz legyızni. Szolgálj, és élhetsz az erıddel dicsıségben, vagy halj 

meg! 
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- Lehet hogy az erım a gamma sugárzásból származik, – Abomination 

hatalmas zöld kezeivel torkon ragadta Chen Lut. – de nem függ tıle! 

Chen Lu felüvöltött, ahogy próbált szabadulni a szorításból, de Abomination 

nem engedte el. A zöldesen ragyogó férfi két energiasugárral valósággal 

szétrobbantotta a gigászi lény hasát, de a szervek és az izmok pillanatok alatt 

regenerálódtak. Abomination diadalmasan felüvöltött: 

- Nem látod, hogy csak erısítenek a támadásaid, Istenke? – Chen Lu 

fuldokolni kezdett, aztán hirtelen a magasba repült. 

A két test pillanatok alatt lépett ki a légtérbıl. Bárki más megsemmisült volna 

ettıl a sebességtıl, de ık ketten valóban a Föld legerısebb lényei voltak. 

Abomination az utolsó pillanatban vett mély levegıt. Volt már úgy, hogy évtizedeken 

át bírta levegıvétel nélkül, de az őr szélsıséges körülményeire élılény nem lehet 

eléggé felkészülve. Látása elhomályosult, minden erejét összeszedve harcolt az 

életben maradásért, de közben egy pillanatig sem engedte el a Radioaktív Istent. 

- Még mindig élsz, te rémség!? Akkor beleváglak a Napba és meglátjuk, 

hogy bírod! – A Radioaktív Isten kétségbeesetten üvöltött, és mint a villám, a Nap 

felé kezdett száguldani. 

 Abomination számára megszőnt a külvilág. Nem jutottak el hozzá a hangok, 

elvakította a fény. Egy dolgot tudott biztosan. Az ellenfele nyaka a kezében van, és 

ha elereszti biztos halál vár rá. Hihetetlen erı áradt a karjaiba, és minden izmát 

megfeszítve összeszorította Chen Lu torkán ujjait. 

Chen Lu teste holtan elernyedt, a tehetetlenség miatt továbbszáguldottak 

Blonskyval. Azután a Radioaktív Isten sejtjei szabadon engedték a beléjük zárt 

energiát, mely hatalmas, néma villanással emésztette fel a két testet. Mire a fény 

eltompult végre csak néhány száguldó csont maradt a párosból. Chen Lu, a 

Radioaktív Isten és Emil Blonsky, Abomination párbajának emlékeiként a világító 

csontok sebesen száguldottak tovább csillagnyi krematóriumuk felé. 

Soha senki nem tudta meg, hogy miért szőnt meg a sugárzás a Föld bolygón, 

és azt sem, hogy miféle új korszaktól mentette meg a túlélıket Abomination. 
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Mi lett volna, ha a Weapon-X tovább marad a #2198-as 

Földön? 

 

 

 
 

A Nevem Uatu. Én vagyok a szemlélı. A világ kezdete óta figyelem civilizációk 

emelkedését és bukását, vagy akár világokét, galaxisokét. Mindenrıl tudok, ami 

történik, történt vagy történni fog. 

Úgyszintén rálátásom van furcsa, párhuzamos világokra, ahol látható, mi 

történhetett volna. A megfoghatatlan végzet láthatatlan munkái nyomán ezek a világok 

különbözıek, mégis azonosak a te világoddal. A mindenség kezdetébıl kiinduló 

párhuzamosai az általad ismert valóságnak. 

Néhány ilyen világ hasonlít a tiédre, néhány viszont alapjaiban eltérı. A 

valóságok végtelenjében néhány idıvonal viszont megsérült, vagy úgy is mondhatjuk, 

meg fog sérülni. 

Az idıben létrejött törésekbıl induló idıfodrok a legtöbb világra egyáltalán nem 

voltak hatással, vagy a változás mértéke elhanyagolható. Néhány világ sorsa viszont 

teljesen megváltozott, és az enyészet felé fordult. 

Ezekben a párhuzamos realitásokban a végzet felé vezetı eseménysorozat 

megállítható. Nem csak én vagyok képes érzékelni a párhuzamos realitásokat és az 

idıtöréseket. Létezik téren és idın kívül egy kristálypalota, aminek lakói az idı ırzıi. 

Persze nem mindig ugyanazok az idı ırzıi. Vannak, akik korszakokon, vannak, 

akik csak percekig vigyázzák fel a mindenség számukra megnyilvánuló aktualitásait. 

Az idı ıreit kezdettıl fogva egyfajta sorsszerő véletlen vezeti a 

kristálypalotába, alkalmasokat és alkalmatlanokat egyaránt, hogy végzetük részévé 

váljon a világ végzete is. 

Az idıt senki nem uralhatja, ahogy a folyót sem uralhatjuk, csak azt, ami 

körülötte van. Változtathatunk a medrén, gátat állíthatunk elé, mélyíthetjük, vagy 

elterelhetjük. 

Az idıvonalak medre az aktualitásokat összekötı történések sorozata. A 

történések megváltoztatására a kezdetektıl a végig hivatottak lesznek bizonyos 
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hısök, akiket az idı ırei választanak ki. Az ı sorsuk, hogy megállítsák az idıfodrokat, 

megmentsék a világokat, megváltoztatva azok idıvonalait. 

Senki sem választhatja magának ezt a szerepet. Ezeket a lényeket akaratuk 

ellenére ragadják ki valóságaikból, mindig azokat, akiknek a legnagyobb az esélyük a 

sikerre. İk a számkivetettek. Az egyik ilyen számkivetettekbıl álló csoport a Weapon-

X. 

Ez a történet a Weapon-X-rıl szól létezésük egy olyan szakaszában, amely 

sosem jöhetett létre. Még az idıtörık sem látják, csak sejtik ezeket a lehetıségeket, 

melyek az idıvonalak továbbhaladásának lehetséges variációi. Én viszont ismerem 

ezeket a sohasem megtörtént eseményeket. 

A valóság és a most elmesélt lehetıség között egyetlen elhatározásnyi 

különbség van. Lássuk, mi történt volna, ha az idıtörık úgy döntenek, hogy a 

Weapon-X tovább marad a #2198-as Földön? 

- Angela, a Tallus nem szokott tévedni. A S.H.I.E.L.D. valahogy fenyegetés a 

multiverzumra!  

- Lehet, de ezek csak katonák! – Angelában forrt a harag. Bobby látta, hogy 

a lány hamarosan teljesen ki fog borulni. 

- Elég lesz. Nincs idınk erre. Én vezetem ezt a küldetést, és nem fogunk 

elbukni egy hiszt… 

- Tényleg elég lesz, Bobby – tette kedvese vállára kezét Vixen. – 

Visszavonulunk. 

- Én nem szoktam visszavonulni! – csattant fel Bobby, de rájött, hogy nem 

akar igazán szembeszállni két társa akaratával, fıleg, mert valahol mélyen úgy érezte, 

igazuk van. 

- Egyszer elkezdheted, Édes. 

A terem bejáratain keresztül katonák tucatjai tolultak be, körbevéve a három 

számkivetettet. 

A három számkivetettre több tucatnyi fegyver csöve meredt. A katonák között 

egy ıszülı, szemfedıt viselı tiszt kiadta a tőzparancsot. 
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Bobby egy jégfalat próbált hármójuk köré felvonni, de a lövedékek 

szétrobbantották a kikristályosodó réteget, amit Jégszamurájnak nem volt ideje 

megfelelıen vastagra teremteni. 

Vixen feltépte a plasztacél padlót, és pajzsként emelte az egyik irányba. A 

felszakított padló alatt Angela felhıket pillantott meg. Felismerte a menekülés 

lehetıségét, és Noriko erejét használva villámgyorsan leugrott, magával rántva két 

társát. Három S.H.I.E.L.D. ügynök is kizuhant utánuk. Nicholas Fury a vezérlı felé 

indult, és rádión utasításokat osztogatott morogva. 

Vixen Bobby felé repült, és elkapta a zuhanó férfit. 

- Jól vagy? Eltaláltak? - Vixen érezte, hogy mielıtt feltépte a padlólapot, ıt 

is eltalálta néhány lövedék, de nem ütötték át bırét.  Nagyon aggódott kedvese miatt. 

Jégszamuráj nem válaszolt. Vixen érezte, ahogy ölelésében tartva ereszkedett 

a férfival, hogy az olvadozó jégpáncél vértıl síkosodik. 

- Tarts ki egy picit. Mimic majd meggyógyít! – Vixen körbenézett Angelát 

keresve. A szıke, angyalszerő lány Vixen irányába repült éppen. Jobb combjába és 

vállába golyó fúródott. Kiült az arcára a fájdalom. Vicsorogva küzdött az ájulás ellen. 

Aztán tüzelni kezdtek a légibázis géppuskái. Angela felsikoltott, és pörögve 

zuhanni kezdett. Vixen villámgyorsan követte a zuhanó testet és elkapta a lányt, majd 

cikázva próbált kitérni a zárótüzet zúdító arzenál lıtávolságából. 

- Angela! Gyógyítsd meg magatokat! Angela! – Vixen hamar földet ért egy 

tisztáson Jégszamurájjal és Mimic-kel. Mindkettıjüket lefektette a földre, egymás 

mellé. Könnyes szemekkel nézett a két mozdulatlan testre. Tehetetlennek érezte 

magát, nem tudta, mit kéne tennie. Széttárta karjait, és álomhívásba kezdett. 

Ragyogó fény árasztotta el a tisztást, az égbıl aranyszínő tollak kezdtek 

hullani. Olyanok, mint amilyenek Vixen szárnyait borították. Bobby testén elolvadt a 

jég. 

- Nem tudok szembeszállni a halállal! – Vicktoria zokogva térdre rogyott. 

Aztán minden lángba borult körülötte, ahogy az elsı rakéta becsapódott. A második 

két rakéta végzett a lánnyal. 
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A guggoló férfi torz vigyorral kezdte masszírozni egyik kezével a lány bal 

mellét, rákenve annak szegycsontjából csordogáló vérét. Másik kezével Kitty szájába 

tömködte a véres fehérnemőt. 

Egy pillanatra a lány szemébe nézett. A feldagadt arcon könnyek patakzottak. 

Kitty dermedten meredt rá, tehetetlenül, betömött szájjal. Halloween Jack érezte a 

lány jeges rettegését, és végigfutott a szívén egy dobbanással, izgalommá változva 

perverz agyában. Nem bírt tovább várni, egy határozott mozdulattal fordította maga 

felé úgy a lányt, hogy széttárhassa annak tehetetlen lábait. 

Nem akart visszaváltozni eredeti alakjába. Érezte, hogy ez így a 

legkegyetlenebb. Az ilyen helyzetekben érezte a hatalom teljességét, amire mindig is 

vágyott. Egyfajta mindenhatóságot. Úgy érezte, hogy övé a világ és bármit megtehet. 

Tévedett. Nem volt ideje behatolni a lány testébe, mert hátába golyók 

csapódtak. Nagyot nyögve tápászkodott fel, lassan megfordult. 

- Lépj el a lánytól, pamacs, és fájdalommentes halálod lesz! 

Wade döbbenten bámult a padlón heverı Kittyre, hirtelen el sem tudta dönteni, 

hogy él-e még. Szemben vele SK állt, szájából fekete vér csorgott a földre. Deadpool 

elıtt elhomályosult a világ. Győlölet és düh mozdította karjait, szemei könnybe 

lábadtak. Sötét Karomra vetette magát. 

A két test úgy sodorta el a számítógépet tartó asztalt, mintha csak papírból 

lenne az egész. Wade Wilson iszonyatos dühvel préselte neki ellenfelét a hotelszoba 

falának, aminek öreg téglái ropogva adták meg magukat, és a fal átszakadva 

továbbengedte a két harcost. 

Kitty könnyes szemekkel hevert. Fél perc múlva hallotta, ahogy a két férfi 

pengéi újra és újra egymásnak csapódnak. A harc nem tarthatott tovább egy percnél. 

Utána síri csend következett. Kitty elvesztette az eszméletét. 

Deadpool kinyitotta a szemét. Nyöszörögve húzta ki magából SK karmait, majd 

felállt. Logan mozdulatlanul hevert kettejük óriási vértócsájában. Talán túlélhette 

volna, ha egy másik világba teleportálódik, mielıtt Wade tıre összeroncsolja a szívét. 

Deadpool néhány pillanatig dermedten bámult, majd berohant a hotelbe, félre 

lökve az ajtóban tátott szájjal bámuló embereket. Felszaladt a lépcsıkön. Belépett a 

szobába, ahol Kittyt hagyta. A lány mozdulatlanul hevert a földön. Deadpool felkapta, 

majd az ágyra tette és betakarta. 
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- Nyugi kislány. Találok valakit, aki meggyógyít. 

- Hol vagyok? 

- Nyugodj meg, Kitty! 

- Lance? 

- Igen, én vagyok. 

Kitty agyán hirtelen átvillantak az emlékek a Weapon-X-rıl, a megmentett 

világokról, Sötét Karomról. Riadtan ült fel az ágyban, körbetekintve. Egy picit 

megnyugodott, amikor látta, hogy a szobájában van. Lance megfogta a kezét. 

- Nincs semmi baj. Csak rosszat álmodtál. 

- Hol van Wade? 

- Wade? Mármint Deadpool?  - Lance egy pillanatra elhallgatott. - Nagyon 

pocsékul néztetek ki, amikor idekerültetek. 

- Mi? – Kitty megszédült egy pillanatra. Hasához kapott, de nem érzett 

hegeket. 

- A sebeidet nyomtalanul eltőntették valami szuperkütyüvel, de nem 

tudtuk, hogy a mérgek hatása elmúlik-e majd. Hank azt mondta, hogy túl késın adta 

be neked az ellenanyagokat, és lehet, sose térsz magadhoz. De örülök, hogy újra 

rendben vagy! 

- Mi van Deadpoollal? 

- A professzorral beszélget éppen.  

- És a többiek? Vicky? Bobby? Angela? 

- Csak ketten jelentetek meg. Mindenki nagyon aggódik miattad, Kitty, 

szólok a többieknek, hogy rendben vagy. Pihenj még! 

- Nem. - Kitty fel akart kelni az ágyból - Lance… 

- Igen? 

- Nem tudom mozgatni a lábaimat. 

Kitty élete hátralevı részét tolószékben töltötte. Mutáns képességét nem volt 

képes használni többé. Hamar hátrahagyta a Xavier intézetet és a Bayville 

gimnáziumot. Wade vele tartott és megpróbált gondoskodni a lányról, de Kitty egyre 

mélyebb depresszióba zuhant, majd végül öngyilkosságot követett el. 
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Deadpool magányos bérgyilkosként többször összetőzésbe került az X-mennel 

ezután. Utolsó harcukban Plazma egy iszonyú energiájú sugara szénné égette Wade-

et. 

 Hát így is alakulhatott volna a Weapon-X története. Szerencséjükre az idıtörık 

idıben kiteleportálták az egész csapatot abból a realitásból, így a történet máshogy 

alakult. 

Soha nem fogják megtudni sem a Weapon-X, sem az idıtörık, hogy akár így is 

alakulhatott volna. Senki sem fogja ismerni a történetnek ezt a verzióját, csak én. 

Mert én vagyok a szemlélı! 
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Target X (1/2) 

 
 
 
 
A történetet a Téli vadászatban megismert realitásban játszódik, valamivel a Weapon-X távozása után. 

 

 

 

 

 

Scott Summers magányosan ücsörgött egy kiskocsmában a pultnál. 

Monoklija nem nagyon lohadt le, vörös szemüvege sem tudta elrejteni. 

Legszívesebben sírt volna, de ehelyett csak csendben ült, és whiskeyjébe bámult. 

Talán a tizedik lehetett.  A tévében a hírek mentek. 

- Még mindig nem tudni, hogy Hulk beváltotta volna-e a fenyegetését, 

ugyanis az idegen szuperlényekbıl álló csapat kilenc és fél perccel az óriás 

bejelentése után egyszerően eltőnt. Nem tudni, hogy van-e kapcsolat a két eset 

között, de a kormány ma délben bejelentette az X-faktor feloszlását, és a további 

mutánsbegyőjtést az éppen tesztelés alatt álló úgynevezett ırrobotokra bízta. És 

most az idıjárás. Továbbra is hideg, kemény télnek nézünk elébe… 

Scott felhajtotta az italt. Tudta, hogy az X-faktor feloszlatásával ı is 

hamarosan a Mutáns Értékesítési Részleg kezére kerül, ha nem elég óvatos. Ismerte 

az İrrobot-projektet. A hatalmas, intelligens begyőjtı egységek ellen nem sokáig 

húzhatta volna egyedül. Mégsem menekült. 

A sok alkoholtól a külvilág egy homályos, zajos masszává olvadt körülötte. 

Nem bírta kiverni a fejébıl Jean holttestének látványát. 
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- Még egyet kérek! – szólt a pultos felé bágyadtan. 

- Nem. Azt hiszem, ennyi elég lesz. – válaszolt valaki a Scott melletti 

bárszékrıl. 

- Ki a franc vagy te? 

- Nyisd ki a csipád, kisfiú! Érted jöttem – felelte komoran az öltönyös 

ügynök, Nick Fury. – Azt hiszem, már tudod, hogy miért vagyok itt. Eddigi 

szolgálataidért cserébe megérdemled, hogy humánusan vigyünk be, és ne kelljen 

ırrobotoknak kitaposni a beledet. Szóval most szépen kijössz velem. 

- Hagyjál engem békén! 

- Ez nem kívánságmősor, kölyök! 

- Nem érdekelsz. – Scott megpróbált felállni a bárszékrıl, de megszédült 

és elesett. Ahogy megpróbált megkapaszkodni, leborított a pultról két üveget. Fury 

letekintett Scottra, és lassan felállt a székrıl. 

- Indulás, mutkó! 

- Nem megyek sehova! 

Ahogy a vörös sugár leszakította a kocsma tetejét, vaskos gerendák és több 

tonnányi törmelék robbant az utcára és a bent lévıkre egyaránt. A következı 

másodpercekben Scott optisugarai a földdel tették egyenlıvé az épületet. 

A szemközti sikátorban parkoló fekete furgon mellett két öltönyös alak figyelte 

nyugodt arccal a tőzijátékot. Egyikük a csuklókommunikátorába szólt: 

- Vörös kód! – A következı pillanatban hatalmas gázrobbanás történt. A 

környezı házak ablakai betörtek, a robbanás hangja mindenkit megsüketített, aki a 

közelben volt. 

Azután Scott tántorogva megjelent a porfelhıben. Szemüvegét lecserélte arra, 

melyen már szabályozni tudta sugarai erejét. Ruhája szakadt volt és véres. 
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Amint meglátta a furgont, egyetlen sugárral felrobbantotta azt. A két ügynököt 

elıre lökte a robbanás a hóba. Bódultan tápászkodtak fel Scott elıtt, aki eltorzult 

arccal üvöltött rájuk, de ık semmit sem hallottak fülük csengésétıl. 

Mindhármuk számára néma pillanatok következtek. Scott üvöltött, de a saját 

hangját sem hallotta. Érezte, hogy a háta mögül erıs, forró szél tör elı. Aztán a két 

ügynök arcán meglátta a döbbenetet. Tekintetük Scott mögé meredt. 

Küklopsz megfordult, és elöntötte a félelem. Két hatalmas ırrobottal találta 

magát szemben. Az egyikük Scott felé emelte kezét, tenyerében valamiféle 

sugárfegyver aktiválódott. 

Scott balra vetıdött, közben egy sugárral eltalálta a robot csuklóját, így az 

energiacsapás - amivel az ırrobot meg akarta semmisíteni a mutánst - célt 

tévesztett. A két ügynök a sikátor felé menekült hátrahagyva a harcot. A robotok 

rájuk se hederítettek. Egyetlen céljuk Scott Summers eliminálása volt. 

A célt tévesztett sugár széles, mély lyukat hasított az aszfaltba. A lyuk mélyén 

egy csatornajárat vált láthatóvá, melynek alján szennyvíz hömpölygött. Scott a lyuk 

szélén állt, a másik ırrobotra tüzelt legerısebb fokozatú optisugarával. Az ırrobot 

hátratántorodott, és egy sorháznak esett. A másik viszont már lendítette is gigászi 

öklét, hogy azzal zúzza össze Küklopszot. 

Scottnak nem maradt ideje gondolkodni. Elrugaszkodott hátrafele, a lyukba. 

Lábait felhúzta, így a lendülete átfordította testét a levegıben. Hallása már rendbejött 

annyira, hogy hallja, ahogy a robot ütése bezúzza az aszfaltot épp ott, ahol az imént 

állt. 

Hátraszaltója végén Scott nagyot huppant a derékig érı szennylébe. Bár az 

elmúlt pár másodpercben az adrenalin miatt alig érezte az italok hatását, ebben a 

pillanatban újra rátört a szédülés, és a szagtól felfordult a gyomra. Rohanni kezdett, 



 230 

közben többször megcsúszott és elmerült. Folyamatosan okádott, de mégis rohant 

tovább. 

Mögötte a két ırrobot hangos robajjal próbálta betörni az alagutat, hogy 

követni tudják, de lassan lemaradtak. 

Scott oldalra fordult egy szők járatban, ami kicsit magasabban volt, így már 

nem kellett szennyvízben tocsogva menekülnie, meggyorsíthatta lépteit. Sokáig 

szaladt a sötét labirintusban, míg végül összerogyott zihálva, és elájult. 

Scott lassan tért magához. Érezte, hogy kezeit hátrakötötték. Egy pillanatra 

megrémült, hogy az ırrobotok fogták el, de aztán az orrfacsaró bőzbıl rájött, hogy 

még mindig a csatornában van. Minden porcikája sajgott, látása lassan tisztult ki. 

- Mocorog már a Scheisskerl, testvéreim! – A rekedtes, furcsa akcentusú 

hangra válaszul morgások és kiáltások érkeztek. 

- Hol vagyok? – nyöszörögte Scott. Szemüvege még mindig rajta volt, de 

nem tudott sugarat kibocsátani, mert a távirányítót nem volt ideje a kezéhez rögzíteni 

az ırrobotok támadásánál. 

- In unsere klein Haus. – A beszélı alak közelebb lépett Scotthoz, aki a 

fáklyák fényében megpillantotta végre fogvatartóját. A kék bırő mutánson fekete 

bırruhák, láncok voltak. Oldalán, díszes hüvelyben kard lógott. Fél szemén 

szemfedı volt, sötét haja rasztákban lógott válláig. Éles fogai fehéren villogtak, 

amikor beszélt, egyetlen sárga szeme zordan tekintett Küklopszra. Kezein és lábain 

három-három ujja volt, mögötte hosszú farka jobbra-balra imbolygott, mint valami 

állaté. - Scott Summers! Üdvözöllek a morlockok birodalmában! 
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- Morlockok? – Scott körbenézett. A morlockoknak csak sziluettjeit látta, 

mert azok távol maradtak tıle. Megpróbált felállni, de a nyakán lévı béklyó rövid 

lánccal volt a betonpadlózathoz erısítve. – Mit akartok tılem? 

- Nézz magadra, Summers! Szartól bőzlesz, csupa seb vagy, a ruháid 

rongyosak, menekülsz! Ez jár a mutánsoknak! 

- Ki vagy te? Honnan tudod a nevem? 

- A nevem Árnyék! A morlockok vezére vagyok. Én mentettem meg 

mindannyiukat a holokausztotok elıl, Verräter! 

- Kik vagytok?! 

- Mutánsok vagyunk, Summers! 

- Engedjetek el! Én is közétek tartozom, segíthetnék! 

- Nem. Itt az ideje, hogy átéld, amit a mutánsoknak kellett, míg az X-

faktor mindannyiukat levadászta! 

- Ez ırültség! Eressz el! – Kurt Wagner pengéje egy szemvillanás alatt 

metszette ketté a Küklopszot fogva tartó láncot. Scott remegı lábakkal tápászkodott 

fel, kezei még mindig hátra voltak kötözve. Komoran Árnyékra pillantott. Árnyék 

zordan tekintett rá vissza. 

- Fuss! – szólt a morlockok vezére. Scott összerezzent egy pillanatra. 

Sosem hallott még ennyi megvetést és győlöletet egyetlen szóban. 

Küklopsz rohanni kezdett a legelsı folyosón, amit meglátott. Kurt csak bámult 

utána, mögötte morlockok tucatjai morgolódtak, pusmogtak. Árnyék eltette kardját, 

komoran tekintett Scott Summers után. 

- Végezzetek vele! 
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Target X (2/2) 

 
 

 

 

Scott kétségbeesetten rohant a sötét járatban. Nem tudta igazán, merre 

mehetne. Tudta, hogy le kell ráznia a morlockokat, viszont azzal is tisztában volt, 

hogy az egyik morlock zavaróereje volt az, ami elrejtette a titkos közösséget az X-

faktor és az ırrobotok elıl eleddig. Tartott tıle, hogy amint kikerül a zavaróképesség 

hatókörébıl, újabb ırrobotok vagy ügynökök fognak lecsapni rá. 

Hallotta a háta mögött üldözıi kiabálását. Szerencséjére egy régi trükkel 

megszabadult láncaitól, így már csak sérülései akadályozták a menekülésben. 

Rubinkvarc szemüvegének távirányítóját a tenyeréhez csatolta. 

Lihegve megállt és megfordult. Úgy döntött, nincs értelme tovább menekülnie, 

ideje szembeszállnia a mutáns csıcselékkel. 

- Azt hiszitek, elkaphattok? – Félelmetes erejő optisugarakat zúdított a 

morlockok felé. - Én Küklopsz vagyok! – Üvöltve mészárolta a kisebb sereget. 

Elıször egy kutyaszerő, hatalmas lényt terített le, aztán már nem figyelte, hogy ki 

esik áldozatául. 

Engedte elıtörni félelmetes erejét. A vörös fényen át látta, ahogy végtagok 

szakadnak ketté, mellkasok zúzódnak be véget nem érı berserker dühének 

áldozatként. Fogalma se volt, hány mutánst ölhetett meg, vagy mennyi idı telt el, míg 

menekülésre késztette ellenfeleit. 

A sötétség elrejtette elıle a holtesteket. A járatot szinte teljesen lerombolta a 

sugaraival abban az irányban. 

- Azt hiszed, ennyivel vége? – Scott megpördült és tüzelt, de sugara nem 

találta el Kurtöt, akinek a helyén csak kénes szagú füst maradt. Árnyék Küklopsz 

mögött jelent meg, és pengéjével lesújtott rá. 

A hideg acél átvágta Scott szakadt ruháit, bırét. A vágás okozta fájdalomtól a 

férfi felnyögött és térdre rogyott. 

Árnyék Scott vállára tette a kezét, és a világ egy pillanatra kifordult körülöttük. 

A következı pillanatban már egy magas toronyház tetején voltak. Küklopsz térden 

állva bámult a mélységbe. 
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- Látod ezt a várost, Summers? Minden nap születik egy, aki olyan, mint 

te vagy én. Ártatlanok, és mégis ítéletet mondott fölöttük az emberiség. Rabszolgák 

lesznek vagy bujdosók. És te ennek a rendszernek álltál a szolgálatába! 

Unannehmbar! Miért árultál el minket, Summers? 

- Nem volt választásom. 

- De volt. Mindannyiunknak volt. Te túl gyáva voltál szembeszállni velük. 

És hol vannak most a cimboráid? Hol az a verdammt X-faktorod? 

- Nincsenek többé. 

- A nyakadon marad a fejed, ha elárulod, hol van Creed! 

- Halott. 

- Hazudsz! – Árnyék arcába fújt a jeges szél, tincseit meglobogtatta. A 

harag szétáradt benne, a kardot csapásra emelte. 

- Nem. Láttam a holttestét. Tartozása volt? 

- Igen… 

Árnyék egy pillanatra elhallgatott, ahogy átvillantak elméjén az emlékképek a 

napról, amikor elveszítette fél szeme világát. Azt a sebet még akkor szerezte, mikor 

Creed elragadta tıle a lányát, TJ-t. 

- Akkor te fizetsz meg helyette, Summers! 

Ám Kurt pengéje hiába lendült meg, nem talált célba. Pörögve, villogva zuhant 

a mélybe. Scott hallotta, ahogy Árnyék összeesik a háta mögött. Ezután újabb 

fájdalmat érzett a hátában, mintha egy apró nyíl találta volna el. Látása 

elhomályosult, utolsó erejébıl csak annyira futotta, hogy hátrafele próbáljon meg 

dılni, ahogy izmai elernyednek, hogy ne zuhanjon a kard után. 

A háztetıre nem sokkal késıbb egy helikopter ereszkedett. Ügynökök szálltak 

ki belıle, gátlónyakörvet tettek a két mutánsra, majd feltették ıket a helikopterre. 

Hát így történt, hogy a két legveszélyesebb mutánst elfogták Nick Fury 

ügynökei. Az ı kényszerszövetségük eredménye volt a 2009-es mutánslázadás és a 

2012-es rehabilitáció. De ez már egy másik történet… 
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Hellraiders 1 

 

 
 
 
A Hellraiders valamivel a Viadal címő történet után játszódik. 

 

 

A férfi és a nı a lángoló kerítés elıtt jelent meg egymás kezét fogva. Ameddig 

a szem ellátott, a kerítés hosszan, a horizontig elnyújtózva hatalmas lángokban 

égett. A föld fekete volt, az ég mély bordó. A kerítés fém rúdjain emberek voltak 

felnyársalva, akik fájdalmasan vonaglottak. 

- Lángok. Ez nem is rossz ötlet. Ha lenne még poklom lehet bevezetném. – 

Lucifer Elektrára mosolygott. Hatalmas szárnyai Elektrát állandóan egy X-menre 

emlékeztették, de a férfi kisugárzása sokkal nemesebb volt, és félelmetesebb, mint 

Angyalé. 

- Miért hagytad hátra a poklot végül is? 
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- Nem tudom. Kiürítettem, és Álomra bíztam a továbbiakban. Biztos vagyok 

benne, hogy jól fog dönteni. 

- Kiürítetted, mielıtt hozzám indultál? Akkor most a világod tele van 

halottakkal? –Elektra egy pillanatra lesütötte a tekintetét. – Mint én? 

- Nem-nem. Szellemek, démonok, ilyesmik. Egyik sem mérhetı hozzád, 

Elektra. 

- Megtisztelsz, Morningstar. 

A kapura pillantottak mind a ketten, hasonló volt Lucifer poklának kapujához, 

leszámítva azt, hogy magas lángok ölelték körül. 

- Átviszel? – kérdezte Elektra. 

- Szerintem használjuk ezt a kaput, ha már van. 

- Ahogy gondolod. – Elektra odalépett, vörös övébıl elıhúzta az egyik 

sait, és annak markolatgombjával, átnyúlva a lángokon megdöngette a kapu egyik 

fémrúdját. 

- Miféle? Gyilkos? Szajha? Zsarnok? Hőtlen? Bőntudat hozta vagy miféle 

szél? 

- Nyiss nekünk kaput! – szólt Morningstar. Ezután a kapu résnyire 

kitárult. Egy görnyedt öregemberre emlékeztetı démon vicsorgott ki az érkezıkre. A 

vállain apró, sárga madarak ültek. 

- Ez a kapu kitárul az érkezınek, de az örökkévalóságig marasztal! 

Gondoljátok át, beléptek-e! 

Elektra egy pillantást vetett Luciferre, hogy annak határozottságából 

megpróbáljon erıt nyerni, de a férfi nem tekintett rá, és nem habozott, egybıl 

belépett a kapun. Elektra egy pillanatra elgondolkodott magán. Mindig is határozott 

és erıs volt természetébıl adódóan, de mióta Morningstar felkereste a saját 

világában, a férfi mellett eltörpülni látszott néha akaratossága és határozottsága. 

Nem érzett magában semmiféle szeretetre emlékeztetı érzést. Egyszerően 

vonzotta a lényét Lucifer természete. A férfi teljes mibenlétében vélt Elektra magára 

találni. És az érzés, hogy nincs egyedül, segítette a döntésben, hogy Morningstarral 

legyen. Nem igazán volt nemi életük, de az elmúlt héten folyamatosan együtt voltak, 

és pár csókot is váltottak. Elektra nem nagyon tudta mire vélni az egész viszonyt, 

mert nem tudhatta, hogy a bukott angyal is hasonlatos érzelmekkel viseltetik-e, mint 

ı. 
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- Neked is jut még egy hely – mondta a démon Elektrának, aki 

gondolataiba mélyedt egy pillanatra, így akár úgy is tőnhetett a démonnak, hogy 

megijedt a lány. 

Elektra is belépett a kapun. A fényhozó a démonhoz fordult: 

- A pokol urát keressük. 

- A pokolnak nincs ura, angyalka! – Kisebb démonok, gyíkszerő lények 

győltek az árnyak közül, vicsorogva figyelve Lucifert, aki a győlölt angyalokra 

emlékeztette ıket. 

- Akkor a mártírokat keressük. 

A démon válláról felröppent két kolibriszerő, sárga madárka. Elröppentek 

Elektra és Lucifer között, majd egyhelyben megállva a levegıben várakozni kezdtek. 

- Kövessétek ıket! 

Az egyik gyíklény felugrott, és hosszú nyelvével megpróbálta elkapni az egyik 

madarat, de a két madár épp idıben egy kicsit fentebb röppent, így a lény duzzogva 

és éhesen visszabújt az árnyak közé, ahonnan elıjött. 

Elektra és Lucifer elindultak a madarak után. Elıször a fényhozó szólalt meg: 

- Ez azért elég furcsa. Ha azt hiszik, angyal vagyok, akkor miért  hagynak 

mászkálni a pokolban? Miért nem fognak el és kínoznak meg? Elég puhány egy hely 

ez. 

- Ne kiabáld el! Lehet a madárkáink csapdába csalnak. 

- Az is furcsa, hogy ennek a pokolnak nincs ura. Ezt nehezen tudom 

elhinni. A lángokat valakinek ki kellett találni, és azok nem ezek a törpedémonságok 

voltak, az biztos. 

- Lehet, hogy hazudott a kapuır. 

- Vagy lehet, hogy nem ura van a pokolnak, hanem úrnıje. 

- Lehet. Azt kéne inkább kitalálnunk, hogyha végeztünk, akkor hogy 

jutunk ki. 

- Cselesen. Nem megyünk ki a pokolból, hanem simán realitást váltunk. 

- Képes leszel átvinni minket, Fényhozó? 

- A varázslatom pontosan a ti teleportálásotok hatását utánozza le. Amit 

azzal a Tallusszal csináltatok, ahogy nevezted. És már ide fele is mőködött. Ne 

aggódj! 

- Nem teszem. 
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A páros útja meglehetısen furcsa helyeken vezetett át. Átsétáltak egy réten, 

aminek a talaja arcokból állt. Átvágtak egy erdın, ahol a fák odvaiba zárt lelkek 

között kígyók fészkeltek. Elmentek egy hegy mellett, amin Sziszifusz görgetett egy 

gigászi kıtömböt. Ezután egy befagyott tavon keltek át, melynek jege alatt magzati 

pózban nık voltak összefagyva és reszketve. Végül egy barlanghoz értek, ami elıtt a 

madarak leszálltak. 

- Azt hiszem, megérkeztünk. Ha megvan, egybıl lelépünk. Szóval ideje 

lenne eldönteni, merre tovább. 

- A te világodban van dolgunk ezután, Fényhozó. 

- Ha kérhetlek titeket 

Engem is vigyetek 

Messzire innen el, 

Nem nekem való ez a hely! – Kis versikéjével a figyelmet magára terelı férfi 

nem messze, egy bokor tövében ücsörgött, a lába le volt láncolva a földhöz, 

testébıl varjak lakmároztak, de, ami húst a csırük kiszakított, egybıl visszanıtt a 

férfiba. 

- Ki vagy te? – kérdezte Elektra. 

- Én vagyok az Utolsó Poéta. 

A szavak embere, 

Asszonyszívek tolvaja, 

S e rablásnak mestere. 

- Miért kerültél ide? 

- Tolvajmester vagyok, 

Nem csak a szavakkal, 

Zárral, széffel elbírok, 

És ugyanígy a pandúrral. 

Elektra végigmérte a szenvedıt, akinek izmai valóban figyelemre méltóak 

voltak. Öltözéke egy szakadt nadrágból állt, meg a sok vérbıl, ami a bırére száradt. 

- Miért nem szabadítod ki magad, ha ennyire jól értesz a zárakhoz? 

- Mert én mindenrıl tudok, ami itt történik, és nem jutna messzire – vágott 

közbe egy nıi hang. A barlang elıtt megjelent egy nı. Bıre sötét volt, haja és 

szemei, mint a gesztenye. Csinos alakját alig takarta a fehér selyemruha, melyen át, 

mint egy vékony függönyön, bájai tisztán láthatóak voltak. Jobbjában pálcát tartott, 

melynek végét egy kígyócsontváz díszítette. 
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Lucifer döbbenten nézett a nıre, kinek arcán halvány mosoly jelent meg. 

- Na, mi van, angyalka? Érzed, hogy eljött a vég? 

- Ki ez? – kérdezte Elektra, aki észrevette Lucifer tekintetében a felismerést. 

- Elektra… Bemutatom Évát. 

- Éva? 

- Az ısanya, a második ember. 

- İ uralja a poklot? 

- Igen, én uralom, leányom. És most már ti is részei vagytok birodalmamnak. 

- Egy életért jöttünk, ami nem tartozik ide – tért a tárgyra Lucifer. 

- A világon kívüliek a világon kívüliért. Gondoltam, hogy eljön ez a nap. És 

mit adtok cserébe? 

- A létezésedet. Nem kufárok vagyunk, asszonyok asszonya! Eljöttünk, mert 

ı nem ide tartozik! – lépett elıre Lucifer. 

- Ez az én valóságom, itt a te szavaid üresek! Itt a te fenyegetésed csak 

sértés, semmi több, angyal! 

- Elég erım van bármelyik világban, hogy megküzdjek veled, Éva! Engedj be 

minket, vagy készülj az elsöprésre! 

Éva elmosolyodott, felemelte a pálcáját. Abban a pillanatban már egy sai tır 

vágódott bal szemébe, amit Elektra dobott. Pár másodperc mozdulatlanság után 

Lucifer elırelendült, és a levegıbe emelkedett. Jobb kezében energialabda jelent 

meg, amit Éva felé indított. 

Éva a Fényhozó felé fordította a pálcát, és egy kék színő energiasugarat lıtt ki 

belıle. A sugár elsodorta a kisebb lövedéket, és majdnem eltalálta Lucifert, aki az 

utolsó pillanatban röppent félre, és újabb energialabdát indított. 

Elektra kihasználva, hogy Éva figyelmét Lucifer köti le, besurrant a barlangba. 

Gyorsan sietett át a termeken, ahol mindenféle kínzóeszközök között a mártírok 

szenvedtek. Végül az utolsó szobában megtalálta, akit keresett. 

Copycat egy asztalon hevert. Az asztalból hosszú szegek álltak ki mindenhol 

átlyuggatva testét. A szegek lassan mozogtak, feszegetve ezzel Copycat húsát, 

csontjait. 

Elektra egy pillanat alatt eloldozta a lány kötelékeit, és lassan leemelte az 

asztalról. 

Az asztal varázsereje miatt Copycat sebei egybıl begyógyultak. A legtöbb 

pokolban mindenki gyorsan regenerálódik, hogy a kínzások minél tovább és minél 
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sőrőbben végezhetıek legyenek. Ezt Elektra is tudta, ezért bízott Benne, hogy Copy 

hamarosan helyrejön. 

- Elektra? Mi… 

- Csssh… Majd megbeszéljük. 

Eközben odakint, a barlang elıtt Lucifer elkeseredett küzdelmet vívott Évával. 

Ereje messze alulmúlta ellenfeléét, mert mióta hátrahagyta a saját poklát, pusztán 

pár képessége maradt meg. Repülni tudott, energialövedékeket tudott kezeibıl kilıni, 

és rövidebb ideig akár energiaburkot is tudott vonni maga köré. A teleportálás volt a 

legerısebb varázslata. Bár tudott realitások között is teleportálni, de ehhez minden 

figyelmére és energiájára szüksége volt. 

Amikor már tényleg esélytelennek ítélte harcát, egy cseles manıverrel 

megkerülte Évát, és futva megindult a barlang mélyére. Éva nevetve intett utána 

pálcájával. A hegy remegni kezdett, kövek kezdtek hullani a mennyezetrıl. 

Mikor Lucifer szembetalálkozott a Copyt támogató Elektrával szárnyait, 

szétnyitotta, majd átölelte velük a két nıt. Ekkor valaki a vállára tette a kezét. Lucifer 

ijedten fordította oldalra fejét. 

Az Utolsó Poéta állt vele szemben mélyen a szemébe nézve. Lucifer alig két 

másodpercig mérlegelt, és feljebb emelte egyik szárnyát, ami alatt bebújt az ölelésbe 

a poéta. 

Lucifer szavakat mormolt, körülöttük energiával telt meg a levegı. Fehér fény 

ragyogott fel testébıl, azután a hegy maga alá temette a mártírok barlangjait. 

Az égen egy fehér villanást láthatott volna bárki, ha arra járt volna. De ezen a 

tájon, a kanadai hegyvidéken nem sokan jártak. Az ég kék volt és tiszta. Négy alak 

zuhant pörögve néhányszáz méter magasról. 

Lucifer Morningstar egybıl elkapta Elektrát. Nagy szárnyaival olyan ügyesen 

repült, akár Warren az X-menbıl. 

A poéta üvöltve zuhant a föld felé, amikor hirtelen egy hatalmas test röppent el 

fölötte, és elkapta. Egy óriási világoskék sárkány karmaiban találta magát, aminek 

hatalmas fején fehér szarvak meredeztek. A poéta egy pillanatra abbahagyta az 

üvöltést, aztán folytatta. 

- Hallgass már el! Csak én vagyok! 

- Ki? – A poéta riadtan nézte az alattuk elsuhanó árnyékukat. Lucifer és 

Elektra melléjük vitorláztak. Elektra odakiabált a sárkánynak: 
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- Mióta tudsz ilyen hatalmas dolgokká is átváltozni, Copy? 

- Igazából most csináltam elıször. De azt hiszem, megy bármivé. – Copy 

fellendítette a poétát, és mire az visszaesett, egy kék színő, fehér sörényő pegazus 

nyergébe pottyant. 

- Kék ló? – kérdezte nevetve Morningstar. 

- Ekkora testeknél nem tudok a színekre koncentrálni. Merre tartunk? 

Elektra körbetekintett. 

- Elıször szálljunk le valami lakott helyen, aztán megkeressük a célpontot. 

- Célpont? 

- Ha már visszahívták a lényeket az alvilágba, egy lény itt akkor is 

elszabadult, mert nem tartozik a pokolba. 

- Milyen lény? 

- A neve Violator. És szétrúgjuk a seggét. 

 

 

  
 

 
Hellraiders 2 

 

 
 
 

 

 

A Violator feje levált testérıl, és messzire repült. A hatalmas szörnyeteg teste 

lassan hátradılt, és pörögve a mélységbe zuhant a Golden Gate hídról. A hatalmas, 

imádkozó sáska-szerő kék szörnyeteg egy pillanatig diadalittasan állt, majd 

visszaváltozott eredeti alakjába. 

- Na, ennek annyi – mondta mosolyogva Copycat, és felsegítette Elektrát, 

aki igen szorult helyzetben volt még pár pillanattal ezelıtt. 

- Hatalmadon folyton elámulok, 

Remélem sosem lesz, hogy ellened harcolok! – lépett hozzájuk az Utolsó 

Poéta. Azután Lucifer ereszkedett le társaihoz. 

- Még azért nem örülnék ennyire. Úgy érzem még nincs vége. 
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- És teljesen igazad van! – szólalt meg Univerzum Kapitány, aki abban a 

pillanatban jelent meg csapatával pár méterre a Hellraiderstıl. 

Széthajigált autók roncsai borították a hidat. A harc kezdetén egy tartálykocsi 

is felborult, lángjai hatalmas máglyaként világították be a híd közepét. Az éjszaka 

sötét volt, langyos zápor szemerkélt az égbıl, de a lángok mégsem csillapodtak. 

- Kik vagytok? – kérdezte Elektra. 

- Mi vagyunk az Exiles. Az Idıbróker küldött utánatok. – Univerzum 

Kapitány közelebb lépett a Hellraidershez. Csoportja harcra készen figyelte a 

társalgást. 

- Semmi dolgunk az Idıbrókerrel! 

- Elektra, ti töréseket hoztok létre a realitásokban, és nekünk az a 

dolgunk, hogy ennek véget vessünk. 

- Te ezt nem érted! Mi csak helyrehoztuk, ami az Idıbróker miatt tönkre 

ment. 

- Biztos vagyok benne, hogy ti így hiszitek, de ez nem így van. Vissza 

kell titeket vinnünk a világaitokba. 

A Hellraiders tagjai egy pillanatra összenéztek. Tudták, hogy az Utolsó 

Poétára a halál vár, és hogy talán Copycat realitása még nem is jött helyre. Elektra 

és Lucifer pedig sosem láthatják többé egymást, ha engedelmeskednek az 

Idıbrókernek. 

- Nem térhetünk vissza – mondta ki Lucifer Morningstar a többiek helyett 

is. 

- Ne kényszerítsetek minket harcra! – szólt közbe Peter Parker. 

Univerzum Kapitány intett csapatának, hogy készüljenek, de igazából egyáltalán nem 

akart végezni ellenfeleikkel, hiszen tudta, hogy Elektra és társai pusztán jót akarnak. 

Az Utolsó Poéta kibiztosította két pisztolyát. A harc kezdetét vette. 

- Ne öljetek meg senkit! Kiütjük és hazavisszük ıket! – kiáltotta Peter. És 

egy gyenge energiasugárral lesújtott a Hellraidersre, amit Lucifer hárított egy 

energiapajzzsal. 

- Túlbecsülöd magad, ifjú! – kiáltotta a Fényhozó. 

Az energiaburok mögül egy hatalmas T-Rex formájában Copycat ugrott elı, 

betiporva az Exiles tagjai közé. Ben Grimm az utolsó pillanatban tudott kıvé válni, 

mielıtt a hatalmas lény belepasszírozta az aszfaltba. Kolosszus oldalra tántorodott, 

és lebucskázott a hídról. 
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Fekete Boszorkányt Özönvíz felkapta, és mindketten a levegıbe röppentek, 

ahonnan Wanda egy átkot indított a kék színő ıshüllı felé, de mielıtt a varázslat 

célba ért volna, vállán egy lövés találta el a fiatal lányt. Özönvíz riadtan hátrébb 

röppent, és válaszul egy forgószelet varázsolt Elektra, az Utolsó Poéta és Lucifer 

közé. 

Peter hallotta a lövést, és egy pillanat koncentrálással eltőntette Wanda sebét, 

majd a Poéta felé röppent, hogy ártalmatlanná tegye. 

Venom ugyanekkor támadt halálos csápokat lövellve Lucifer felé, aki egy 

pillanatra sem ijedt meg, hanem elkapta a csápokat, és a nıt nekilendítette 

Univerzum Kapitánynak. Peter elkapta Venomot, és leereszkedett vele a hídra. 

- Ez biztos azért van, mert Axe-ot használok ugye? 

- Ne a szád járjon! – Venom és Peter egyszerre hajoltak el a T-Rex 

farokcsapása elıl, aki oda se figyelt rájuk, csak egyensúlyi helyzetet keresett, 

miközben Lénnyel csépelték egymást. 

Özönvíz leereszkedett Fekete Boszorkánnyal, miközben kisebb villámokkal 

támadta Elektrát, aki nem nagyon tudott mást tenni, mint újra és újra kitérni a 

csapások elıl, bár néhány villám még így is eltalálta. A nı kábultan térdre rogyott. 

- Akkor ebbıl most elég legyen, 

mielıtt lyukat ütnék fejeteken - mondta az Utolsó Poéta, és a két pisztolyt a 

boszorkány és Özönvíz fejéhez tartotta. 

- Ne csinálj hülyeséget! – kiáltott Peter. A harc egy pillanatra megdermedt, 

mivel a Lény és Copycat hatalmasat csobbanva eltőntek a vízben. A híd himbálózva, 

nyikorogva ázott a záporban, rajta a patthelyzetben lévı ellenfelekkel. 

- Azon gondolkozol, hogy miért nem tudod átváltoztatni a pisztolyokat? Ezek 

nem közönséges fegyverek ifjú harcos! – szólt Lucifer, közben ölébe emelte Elektra 

testét. 

- Megzabáljuk az agyatokat! – préselte ki vicsora mögül a nıi Venom. 

- Nem fog meghalni senki – szólt Peter. 

Copycat jelent meg kék szárnyakkal a hátán, és leereszkedett Lucifer mellé. 

Körbetekintett a szituáción. 

- Gyere, Remy, itt már végeztünk. – Vanessa szárnyai eltőntek. - 

Számkivetettek! Meg kell értenetek, hogy onnantól, hogy az Idıbróker kivett minket a 

realitásunkból, nincs többé otthonunk. Zarándokok lettünk. Ezért nem ítélhet halálra 

minket ı maga! 
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- Megmentett azzal, hogy kivett az elromlott realitásodból! – kiáltotta felé 

Özönvíz. Az Utolsó Poéta lassú léptekkel, továbbra is célkeresztben tartva a két lányt 

a Hellraidershez sétált. 

- A halálba küldött minket – mondta nagyon halkan Vanessa. Lucifer 

szárnyai fehéren felvillantak, és a Hellraiders eltőnt a realitásból. 

Ben Grimm a vállán Kolosszussal felugrott a hídra. Letette eszméletlen társát 

és vicsorogva nézett körbe. 

- Hol az a kék rémség?! 

- Elmentek. Megléptek. Jót usziztatok? – kérdezte Peter. 

- Jöttem volna hamarabb is vissza, csak a bádogembert kellett 

összeszednem, nehogy megfulladjon. 

- Rendben. – Univerzum Kapitány végignézett csapatán, felmérve a 

veszteségeket. Mivel lassan Kolosszus is magához tért, elkönyvelte, hogy 

szokásukhoz híven megúszták a küldetést, ha ezúttal nem is jártak sikerrel. 

- És most mi lesz, Kapitány? – kérdezte Venom. 

- Még nem tudom. Vagyis de. A Tallus közölte a feladatot. Tovább megyünk 

egy hibás realitásba, a Hellraiderst meg majd lekapcsoljuk, ha valamit tényleg 

elszúrnak. 

- Azt mondod, nem rontottak el semmit, mi meg le akartuk vadászni ıket? – 

kérdezte Özönvíz. 

- Azt mondom, amit a Tallus mondott. 

A hat alak egy villanással eltőnt a realitásból. 
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Hellraiders 3 

 
 
 

 

A bordó felhıkbıl rózsaszín esıcseppek záporoztak a városra. A hatalmas 

toronyházak, mintha el akarnák érni az eget, zordan magasodtak, közrefogva a 

völgyeikben száguldozó forgalmat. Személyi lebegık, antigrav buszok és hasonló 

szerkezetek repítették dolgukra a szorgos lakosokat. 

Örökségváros. Így nevezték el az alapítók, kiknek kiléte már az idık kezdetén 

is mintha a feledés homályában rejtezett volna. Örökségváros minden grandiózus 

építménye más kulturális vonásokkal épült fel, majdani és hajdani civilizációk 

summázataként, mely egyszerre tette a várost nosztalgikussá, futurisztikussá és 

varázslatossá. A múlt fölött érzett dicsıség és gyász keveredett a jövıtıl való 

félelemmel és az abba fektetett reménnyel Örökségvárosban. 

Az egyik óriási toronyház falait vízköpık ezrei díszítették. Minden párkányon 

legalább egy kıszörnyeteg gubbasztott, emlékéül az arientalai nocta civilizációnak, 

mely valahol, egy másik idısíkban épült és hanyatlott. 

A rideg kıszobrok között még egy kiváló megfigyelı is alig vette volna észre, 

hogy az egyik szárnyas alak él. 

Fehér haját az esı rózsaszínre mosta, kék arcához tapadtak tincsei. Copycat 

csendesen pityergett a párkányon, alatta mérföldnyi mélység, felette, mintha 

karnyújtásnyira lettek volna csak, felhık ontották magukból a különös, ámbár itt 

megszokottnak mondható zivatart. 

Vanessa mélyet sóhajtott, és arcát az ég felé emelte. Könnyeit elmosta az 

esı, de emlékei makacsul kavarogtak tovább. 

Miután megküzdöttek a Violatorral és a realitásjavító csapattal, Lucifer egy 

olyan világba teleportálta ıket, ahol Amerikából csak egy nagy, sugárzó sivatag 

maradt egy latvériai támadás után. Lucifer azt mondta, hogy csak véletlen kerültek 

oda, és meg is próbálta ıket biztonságosabb helyre juttatni, de mielıtt megtehette 

volna, az Idıbróker egy hatalmas óceán fölé teleportálta a csapatot. 

Vanessa elkapta Remyt, Morningstar pedig Elektrát. Így lebegtek a víz fölött, 

hatalmas szárnycsapásokkal. Az Idıbróker úgy állt elıttük a levegıben, mintha egy 

üveglap lenne alatta. 
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- Elektra. Drága Elektra! Miért nem tudtál otthon maradni? – kérdezte a 

köpcös. 

- Semmi közöd hozzá, Idıbróker! 

- Most már van. Lényeket hoztál el saját realitásukból, idıvonalakat kuszáltál 

össze. 

- Én kijavítottam, amit miattad összekuszáltunk! Lucifer és Remy 

önszántukból jöttek velem, Copynak nem ott volt a helye, ahol hagytad, Violatort 

pedig meg kellett állítani! 

- Hogy mered azt képzelni magadról, hogy átlátod az idıt? Hogy hiheted, 

hogy jót cselekedtél? Rengeteg idıfodrot hoztál létre! 

- Én… - Elektra egy pillanatra elbizonytalanodott. 

- Te csak azt tetted, amit helyesnek gondoltál, Elektra, és ez így van jól – 

szólt ridegen Morningstar. 

- Lucifer, a letaszított. Hátrahagytad a poklodat, mintha az ura lennél, és 

nem a rabja. Szerinted ez helyes? 

- Eleget voltam letaszított! Te nem ítélkezhetsz fölöttem! 

- Valóban. De elküldhetlek titeket valakihez, aki megteheti. 

Copycat egy pillanatra halálosan megrettent. Amikor a világ kifordult magából, 

még nem tudta, hogy Idıbróker hova fogja teleportálni ıket. Látása egy pillanatra 

elhomályosult, felfordult a gyomra. Mikor körbetekintett, egy teljesen idegen helyen 

találta magát. 

A Hellraiders egy kör alakú márványlapon állt. A márványlap az őrben 

lebegett, a távolban csillagok ragyogtak. A márványlaptól pár lépésnyire, a csapattal 

szemben két lapis lazuliból faragott trón lebegett. A nagyobbikon egy robosztus, 

tekintélyt parancsoló alak ült. Koronája alatt arca szürke komorsága vicsorgó 

mosolyra görbült megpillantva az érkezıket. Bal kezén aranyszínő kesztyő 

díszelgett, rajta hat ékkıvel. 

Jobb oldalán, a kisebbik trónuson egy kámzsás, nıi alak ült, arca helyén 

koponya bámult mereven Vanessa felé, akinek ettıl a tekintettıl ereiben megfagyott 

a vér. 

- Thanos? – kérdezte Elektra bizonytalanul. 

- Én vagyok. A világ ura! Térdre elıttem halandó lények! 
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Vanessa érezte, ahogy lábai elgyengülnek, és akaratlanul is térdre zuhant 

Thanos és Halál elıtt. Oldalra nézett, és látta, hogy a többiek is mind térdre 

roskadnak, kivéve Lucifer Morningstart. 

- Nem hajtok fejet egy önjelölt zsarnok elıtt! 

- Jahf nem véletlenül küldött hozzám, Fényhozó! Most, hogy egyik 

realitásban sincs már helyetek, én döntök végtelen bölcsességemben a létetek fölött! 

- Vak vagy, nem bölcs, ha a Halál oldalán próbálsz létezni! 

- Hogy merészeled?! – Thanos baljával Luciferre mutatott, a Végtelen 

Kesztyőbıl energiasugár csapott ki. A Fényhozónak moccanni sem maradt ideje. 

Teste sárgásan felizzott, majd megsemmisült. Elektra lehajtotta fejét, haja arcába 

omlott. 

- Te szemét! – morogta Remy. 

- Áhh! Gambit! Vagyis a bátor és erıs Gambit torz kis tükörképe… Neked 

van hely a világomban. Bőneid bocsánatosak, nem úgy, mint a bukott angyal és 

Elektra vétkei. 

Thanos kesztyőjén a narancssárga kı tompán izzott, ahogy a titán Remy 

tetteinek következményeit vizsgálta. 

- Élni akarok! – jelentette ki határozottan az Utolsó Poéta. 

- Hően a M’Krann paktumhoz egy emberöltınyi menedékjogot kapsz 

világomban. – szólt Thanos. Vanessa szinte semmit nem értett abból, amit Thanos 

mondott, viszont a mellette némán figyelı Halál tekintetétıl nem bírt szabadulni. 

Nem tudta, csak a képzelete játszik vele, vagy a szemgödrök mélyérıl az entitás 

tényleg ıt figyeli? 

Remy lila villanással eltőnt mellılük. Csak Elektra és Vanessa maradtak az 

ítélıszék elıtt. Elektra összeszedte erejét, és felállt. 

- Elektra… A kíméletlen Elektra. – Thanos elmosolyodott. - A halálnak 

élsz, mégis dacolsz vele. Akárcsak én. 

- Nem vagyok olyan, mint te. 

- Valóban. Halandó vagy, ha ki is játszottad az elmúlást. Nem érzed, 

hogy ideje lassan végsı nyugodalmat lelned leányom? 

- Nem fogok a te világodban meghalni! 

- Oh, dehogynem! Ebben már nincs döntésed. 

- Akkor mire vársz még? Miért nem végzel velem? 
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- A te ítéleted Jahftól, hogy ide kerültél. Tılem pedig, hogy itt is fogsz 

meghalni. Viszont, hogy mikor és hogy, azt a hitvesem joga eldönteni. 

- Nincs jogotok ítélkezni… – Elektra Halálra nézett, majd elakadt a szava. 

Torkához kapott, és fuldokolva összeesett. Kínlódva vonaglott a márványpadlón. - 

Meg… mentettük a… fivéred… 

Halál némám lebegett Elektra fölé trónjából. Csontujjaival megérintette a lányt, 

aki narancssárga füstté változott. Halál beszippantotta a füstöt. Vicsorgó ábrázata 

ezután Copycat felé fordult. Thanos hangja távolinak tőnt Vanessa számára. Jeges 

félelem bénította meg a lány tagjait, miközben a titán kimondta rá az ítéletet. 

- És te Vanessa Geraldine Carlyse, mivel saját világodba nem térhetsz 

vissza, ezért úgy döntöttem, hogy Örökségvárosban kell élned. Nem kell félned, Jahf 

akarata szerint téged nem büntetés, csak számőzetés vár! – A világ kifordult Copycat 

körül. 

Az esı lassan elállt. Copycatre narancssárga fény vetült, ahogy a két 

napkorong közül az egyik lemenıben vörös fényeit a másik sárgás sugaraiba 

keverte. A lány a távolba tekintett, de nem látta a város szélét. Feltápászkodott, és 

lerázta magáról a vizet. Szárnyait széttárta, és felröppent a párkányról. 

Cél nélkül indult neki, hogy új életet kezdjen ebben az idegen világban. 

Fogalma sem volt róla, hogy valójában az Idı végtelen ékkövében van, és Halál 

küldöttje hamarosan rátalál, hogy újabb küldetésbe taszítsa, melynek tétje nem más, 

mint a M’Krann paktum és Thanos uralma. 

 

 

 

A szereplık további sorsról az eXiles fanpage-en olvashatsz Xorn666 Heralds címő történetében.  
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Weapon-X Origins  
 
A WXO történetek a legnépszerőbbnek szavazott Wapon-X tagokról szólnak, mielıtt tagjává váltak volna a 
csapatnak. Mindegyik más stílusban íródott, más jelleggel.  
 
 
 

Deadpool 

 
 
 

Hellósztok! Gondolom, hiányoztam. Elég cikis, ha az ember sorozata véget ér, 

de mindig van egy másik, egy új történet. Ilyenek ezek az írók. Más szereplıit 

kinyírják, a sajátjaikat újraélesztik. 

Lehet felkapni a Deadpool 4ever pólókat, mert itt vagyok egy rész erejéig. 

Kaptam pár oldalt, ahogy a másodhegedőseim is, hogy belekukkolhassatok, mi is 

volt velem, mielıtt belepottyantam a kulimászba! Nos, mi is a szitu? 

Itt ülök egy kaktusz árnyékában, mögöttem egy főzabáló kényelmetlen 

szarógép parkol, elıttem meg egy tollasfejő csingacsguk vartyog valami sosem 

hallott nyelven. Füst, hullák mindenfele. Az imént még nem volt ilyen kedves, amikor 

sündisznót akart belılem csinálni a haverjaival. Node kérem… indián törzs versus 

géppisztoly? Tegyék meg tétjeiket! 

Eltaláltátok. Ez az egyetlen paprikajancsi maradt, ez is csak azért, hogy 

elcsacsogja nekem, hogy merre van a legközelebbi város. Annyi tolla van, és énekel 

is, mint a kismadár. Kár, hogy egy mukkot sem értek belıle. Gondolom, elmondaná 

Nagy Fehér Trágyaképő testvérének, amire kíváncsi. 

- Na, húzd fel a nyúlmokaszint, te Lou Diamond Phillips, mielıtt szitává 

villámlóbotollak! 

Azt hiszem, vette a lapot, mert úgy eliszkol, hogy a kengyelfutó gyalogkakukk 

lakókocsis meztelencsigának tőnhetne mellette. Felpattanok hát az idétlen 

gúnyámban, a buta kalampomban a gebére, amit egy farmról loptam reggel, és 

vágtába kezdek a naplemente felé. 

Mivel ez a szerencsétlen patás egy egyszerő igásló, a vágtázás ki is merül 

egy elszánt poroszkálásban. Most már értem, miért lehetett olyan nehezen 

felnyergelni. Mégsem zavar. 
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Azt kérdezitek, miért nem Manhattanben meresztem a hátsómat? Vagy miért 

nem szuperhısöket gyilkolászok a melóban? Egyszerő. Szabadságon vagyok. 

Tudjátok, ha lemészárolja az ember pár realitás szupihıs gárdáját, néha egy kis 

kikapcsolódás belefér. 

Így megy ez. Az ember beleles pár John Wayne filmbe, és kedve támad 

pisztolypárbajozni egy szalon elıtt. Már csak találnom kell egy szalont. Ebben a 

nyomorult sivatagban amúgy nem olyan frankó pacigolni, mint azt a tévében látni 

lehet. A seggem már nagyon fáj. Remélem, napnyugta elıtt találok valami várost. 

  

 

Íme putrifalva! Egy templom, egy szalon, egy rakás paraszt, pár kereskedı, 

néhány marhász-tehenész, vagy hogy hívják magukat ezek a trágyaszörfösök. 

Félnek tılem. Gondolom azért, mert tele vagyok aggatva számukra idegen 

fegyverekkel, pengékkel, meg mindennel. Bár, ha belesnek a kalapom alá, az arcom 

se túl étvágygerjesztı, már, ha nem szeretik a beefsteaket. 

Már érzem a zsigereimben, hogy hamarosan aranyos kis WANTED cetliken 

fog vigyorogni ez az arc. Remélem, nem Ocsmány Wilson vagy valami ilyen hülye 

nevet aggatnak rám. Volt idım útközben elgondolkozni, és azt hiszem, a Villám 

Wade teljesen remekül cseng. 

Leszállok a lóról, kikötöm a szalon elıtti korláthoz. Egy vén csóka sasolja 

minden mozdulatomat. Olyan, mintha még az agya is borostás lenne. Belököm a 

lengıajtót, a padló úgy kopog a csizmám alatt, ahogy azt az egész Skywalker Sound 

gárda sem tudná ilyen hitelesre beadni. 

Azért jobb, mint egy hétvégi pecázás, gondolom, miközben végignézek a bent 

lévıkön. A zongora lezárva, a pódium üres, négyen kártyáznak, a pultos csak 

támasztja a falat. Persze, most mindenki felém pislog. 

Ha tudnák, ki vagyok, akkor már rég szaladnának, de jobb ez így. A 

kívánságlistámon pár dolog van a vadnyugattal kapcsolatban. Ha már nem a 

kaszinóbolygóra mentem, akkor legalább ezeket a dolgokat a listáról valóra váltom. 

- Egy whiskeyt! – Igen, ez az elsı dolog a listán. Lehúzom a pocsék 

whiskeyt, hátra dobom a vállam fölött a poharat, megpördülök, és mielıtt földet érne, 

ellövöm a dizájnosan krómozott coltommal. Ha van itt sheriff, hamarosan megjelenik 

majd, ezt a lövést szerintem mindenki hallotta ezen a lepratelepen. 



 250 

Minden erımet összeszedve, mosolyogva fújok a fegyver csöve felé. 

Valójában marja a torkomat ez az igénytelen szesz, de nem akarok köhögni, 

keménynek akarok tőnni, mint a szárított szar. 

- A nevem Villám Wade, – lépek a kártyások asztalához – és beszállok. – 

Másik dolog a kívánságlistámon, hogy kocsmai bunyóba keveredjek kártya miatt. 

- Száz a beugró – feleli nyugodtan egy kicsípett, bajszos fazon. Jólfésült, 

szóval biztos a lóvésabbjához tartozik. 

Itt jön a bökkenı. Fogalmam sincs, melyik évet írják itt, és hogy miféle pénzt 

használnak errefelé. Elıveszem a zsebembıl, amit a múzeumban a ruhák mellett 

felmarkoltam, és legórom az asztalra. A maroknyi ezüst dollár csörögve szétgurul, a 

játékosok elkerekedett szemekkel néznek rám. Nyugodtan leülök, és már osztanak 

is. Minden szerencsejátékhoz értek, de most nem gyızni jöttem. 

- Egy üveg whiskeyt, csapos! – Odahajítok egy érmét, a fickó 

elgondolkozva nézegeti, de végül csak kiszolgál. A játék megy, nyerek, veszítek, 

provokálok. Arra várok, hogy a szemben ülınek jó lapja legyen.  Nem is kell sokat 

várnom, terít egy full house-t. arra sincs ideje, hogy azt mondja „full”, én már a 

nyakába borítom az asztalt kiabálva, hogy csalt. 

A többiek felpattannak és megpróbálnak kiütni, de az én öklöm gyorsabb. 

Bekapok ugyan egy parasztsallert, de végre mindenki a padlón van. A pultos felé 

pillantok, lelki szemeim elıtt szinte már látom, ahogy hívja a rendırséget. De a 

vadnyugaton nincs telefon, szóval maga próbálja megoldani a helyzetet. 

Farkasszemet nézek a bazinagy shotgunjával. Itt az ideje, hogy Villám Wade 

megmutassa milyen gyors is valójában. A coltért nyúlok, a következı pillanatban 

szétlyuggatott belekkel kiröpülök az ablakon. Mr. Borostaagy flegmán letekint rám. 

Érzem, hogy a golyó kijött belılem hátul, és szeretnék elájulni, de van egy 

olyan érzésem, hogy nem ez a legjobb alkalom rá. Tántorogva felállok, akkor jön a 

második lövés, ami a jobb karomon megy át. Még szerencse, hogy nem ért csontot, 

így hamarosan már csak emlékezni se fogok rá. 

Szívem szerint összeesnék, de látni akarom a showt. Megjelenik a sheriff. 

Kísértetiesen emlékeztet Walkerre, a texasi kopóra.  Úgy döntök, hogy a mára 

tervezett pisztolypárbaj helyett inkább a börtönbıl szökést választom a 

kívánságlistámról. Rámverik a bilincset. 
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Sitt. Lepukkant cella. Annyi fegyverem sincs, mint egy meztelen hippinek. 

Lánc a csuklómon, bokámon, falhoz rögzítve. Egy sunyi képő ürge méricskél a 

priccsrıl, egy másik meg a falat támasztja és szájharmónikán játszik. A 

klisészerőséget csak az töri meg, hogy ez a harmónikaszó iszonyúan hamisan szól. 

- Felébredtél, fiacskám? 

- A nevem Villám Wade. – Kezdem megszeretni ezt a nevet. A Deadpool 

se rossz, de az olyan lenne ide, mint borba a kóla. A harmónikás fazon elhallgat 

végre, de továbbra sem szól egy szót se. 

- Honnan csöppentél ide, Vévé? 

- Európából. – Gondolom jó kamuszöveg. 

- Az hol van? 

- Nagyon messze. 

- Megérte ennyit utaznod, hogy felkössenek? 

- Micsoda? 

- Fiacskám, téged holnap délben felkötnek! Ebédidıben már a talpad 

alatt fütyül a szél! 

- Már, ha hagyom. 

- És mit csinálsz? Megugatod ıket? 

A „senki sem játszik velem” eshetıség tényleg kicsit rossz opció egy nyaralás 

végére, szóval gyorsan végigkutatom magam. Szerencsére a személyes 

teleporterem még nálam van, szóval nem aggódom igazán, bár a Reedtıl és a 

múzeumból zsákmányolt arzenálom nem találom. 

- Hol vannak a fegyvereim? 

- Ott a folyosó végén a sheriff szobájában. Holnap elárverezik ıket. 

- Nem hiszem. – A teleporter azt jelzi, hogy egy pár közeli ugrásra 

elegendı töltés még van benne. 

- Csak nem tán meg akarsz szökni? 

- Nem. – Látom a harmónikás fazon szemein az érdeklıdést, biztos 

vagyok benne, hogy a sheriff küldte be a cellámba vagy csak ıt, vagy mind a kettıt, 

hogy kifaggassanak. 

- Amúgy a nevem Sam. Holnap melletted lógok lótolvajlásért. Pedig már 

ilyen közel voltam! 

- Mihez? 

- Kerestem valamit. 
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- Most már elmondhatod, holnap úgyis olyan halott leszel, amennyire 

csak lehet. – Sam közelebb hajolt, hogy a harmónikás ne hallja a szavait. 

- Hallottál már az indiánok aranyáról? 

- Nem. 

- Én tudom, hogy hol van. 

- Ez érdekes. És hol van? 

- Északra, de a térképet elrejtettem itt a városban. 

- Ha kiviszlek, felezünk? 

- Istenbizony! 

Úgy tőnik, a kiruccanásom izgalmasabb lesz, mint amire számítottam. 

Bepötyögöm a teleporterbe az adatokat, és megjelenek a rács túloldalán. Utálom ezt 

az érzést, de amilyen fejet a harmónikás vág, az mindent megér. A sejtésem 

beigazolódik, kiabálni kezd a sheriffnek, de nincs sok ideje, ugyanis Sam beleveri a 

hapsi hangoskodó pofáját a vasrácsokba, az meg ájultan összeesik. Elmegyek a 

fegyvereimért, berúgom a szoba ajtaját. A folyosó másik végén megjelenik a sheriff. 

Egy dobótört kapok fel és vágok a torkába, mielıtt elsüthetné a fegyverét. 

Szerencsés dobás. 

Felkapom a cuccaimat, elveszem a sheriffhullától a kulcsot, a lótolvaj Sammy 

„újra játszhatsz” táblácskát kap, és hamar el is köt két jó lovat. Szerencsénkre még 

nem hajnalodik, ezért senki nem veszi észre, ahogy indulóra fogjuk. Sam pofátlan 

módon ellopja a templom alamizsnaperselyét, és már vágtázunk is észak felé. 

A nap delelın jár, cuki kis cowboydresszem alatt a sztreccs már úgy bőzlik, 

mint vegás hőtıjében a tavalyi pulyka. Híres öngyógyító képességem ellenére is 

szétmegy már lassan a seggem a pacigolásban, víz nincs, kaja nincs, maláj kurva 

nincs. 

- Na, jól van, most már mutatsd meg azt a térképet! – szólok neki oda, 

látom, hogy hamarosan már keselyőbigmac lesz belıle. Bıre felhólyagosodott, ajkai 

bedagadtak, amolyan leprás Bob Marley hangulatúan. 

- Itt van! – mondja, és átdobja nekem az alamizsnásperselyt. Pár 

mozdulattal feltöröm, az apró a földre hullik, a zsíros bankókat elrakom, mellettük 

rámkacsint egy győrött fecni. 



 253 

- Ez az? 

- Igen. 

Széthajtogatom, és a kriksz-krakszokat kezdem értelmezni. Arra jutok, hogy 

egész jó irányban haladunk, csak éppen ez a szerencsétlen írástudatlan kilencven 

fokkal rossz irányban tartotta a térképet, így fél napi lovaglás áll még elıttünk a célig. 

Irányba állunk tehát, és nyargalászunk, hátha a kis csíkocska a hegy lábánál a 

térképen valamiféle patakot jelöl. Nem mintha zavarna, ha ez a suttyó felfordulna 

mellettem, de ha afféle Indiana Jones-os kincskutatás lesz, akkor valakit elıre kell 

küldenem aknaszedınek. 

A nap nyugodni készül, amikor elérjük a patakot. Itt tábort verünk, mert 

éjszaka nem tudjuk megmászni a meredélyt, ami a barlanghoz vezet. Van ugyan 

infraszemüvegem, de semmi kedvem megkockáztatni, hogy valami magnetikus kızet 

miatt megvakuljak mászás közben, aztán olyat pottyanjak, hogy onnantól Rájaember 

névre halgassak. Van egyáltalán ilyen nevő majom a multiverzumban? Nem tudom. 

Alvásra hajtjuk naív fejünket, én persze egybıl kiszúrom, hogy a kedves kis 

tábortüzünk és a messze hangzó kumbájja nótám a nyakunkra hozza a környék 

összes rézbırő golyóstollát. Nem kaptak még eleget? Nem csodálom, hogy 

tolltartóba zavarják ıket minden világon. 

Hubububu! Vagy valami hasonló csatakiáltással ront a hőlt helyemre az elsı 

balfék. Én már rég mögötte vagyok, egy csodás mozdulattal meghúzom a ravaszt. 

Minden harcmővészeti technika közül ez a leghalálosabb. Nem élvezetes annyira, 

mint a többi, az ember mégcsak nem is pózolhat vele a hasábokon szépen 

(hacsaknem Frankó Kasztló). 

Egy kidılt. Már csak pár száz maradt. Körbelendítem a hosszú kabátot, 

elsodorja a felém érkezı mérgezett tőket, amit a szívesbocsok bátor törzsének 

fúvócsöves szekciója lıtt ki. Azt hitték, orgonabokornak nézem azt a dzsumbujt, 

amibıl ötven csı mered felém? 

Unalmamban géppisztolyt ragadok, szórok egy kis ritmust az életükbe. Erre 

azt hiszik, hogy egy hadsereg bújt el valahol, ezért iszkolni kezdenek. És akkor jön a 

mókás része az estének. 

Oldalról valaki egy késsel lesújt az én kis drága pukkámra, és tönkrevágja azt. 

Ilyen erıs fémnek elvileg itt nem kéne léteznie, és mégis van. Oldalra nézek, hát mit 

látok!? Egy másik kéz egy nagy késsel lendül felém. Elı is kapom védekezıleg a 

Sait, de ez a tır átszalad rajta, és mély vágást ejt az arcomon, szétszakítva a húst 
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olyannyira, hogy attól leesik az állam. Majdnem. De sokmindent láttam én már, egy 

rúgással próbálom kezelni a srácot, mire észreveszem, hogy ez az a hülye 

Hadiösvény, csak klasszik rucikban. Nem mintha amúgy nem lenne béna a jelmeze, 

ha jó is a színkombó. 

Szóval elkapja a lábam ez az igazi hülye, és csavar rajta egyet, azt hívén, 

hogy nem tudok pörögve elesés közben pisztolyt rántani (butterfly shoot tricknek 

becézem). Mondjuk a fegyverrántás és a célzás nem ugyanaz. Lövéseim elkerülik a 

fazont, hanyatt nyekkenek a földre, kezembıl kirúgja a pisztolyt. „Ejnye no!” 

Gondolom magamban, mintha csak a kentáki frájd csikenben halat szolgálnának fel 

nekem. Rámrontana a fazon, de egy bájos breakdance-es mozdulattal orrbarúgom, 

és felpattanok. Jackie Chan hozzám képest Xavier, ha ilyesmirıl van szó. 

A fickó meglepıdik, de továbbra is késsel hadonászva próbál eltenni. Ezúttal 

nem lep meg. Felismerem a vibrániumpengéket, megcsillannak a holdfényben. 

Baloldalvást hajolok, ahogy kaszálóan felém vág jobbjával, közben bal lábammal 

hátam mögül rúgok elıre. Skorpiószerő támadás ez, meg is lepi a mucsajröcsögei táj 

boxos füligszaros parasztembört. „Túlképzett vagyok ide”, gondolom. 

Végigsétálok párszor a fickón, ha már Hadiösvény, végül ráteszem a 

tappancsom, és mellkasomat verve tarzanóbégatok. Hő bajtársam békésen pihen 

tovább megskalpolva, lélegzetvisszafojtva, szóval nem tudom, kinek provokálom 

magam. És akkor megérkezik a válasz. 

Mintha csak az elızı nyomi ikre lenne, egy darab nagy indián tör rám. Fújtat, 

mint egy dühödt bika a bohócválogatáson. İt nem ismerem fel, valószínőleg 

Hadiösvény tesója. Boxra emelem a kezem, de az ütése elsodor. A bokrok közé 

repülök, a kép elsötétül. 

A kép kitisztul. Oh, micsoda klisé! Hát nem egy kínzócölöp? Ilyen esetekre 

tartogatok magamnál egy apró pengét a… Nincs nálam. Piros feszülıs dresszre 

vagyok öltözve. Maszk amúgyse volt nálam, biztos tetszek a helyi csajoknak. 

Rézinek majd adok autogrammot is, ha egyszer kiszabadulok. 

Elém lép a góré, akinek egy egész túzokrezervátum van a fején és azt 

mondja: 
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- Mukk makk makk ugabawugaba koka kóla sitty sutty. – Na, jó, lehet, 

nem ezt mondta, de nem tudok kissebségiül. Már, ha leszámítjuk a spanyolt. 

- Persze-persze. Megtanítom a néped limbózni, ha elengedsz! – 

gondoltam, az egyenes válasz célravezetı. Vicsorog rám, habog, félreérthetetlenül 

lóbálja a tomasolymát. 

- Oké. Adok egy kis elınyt. – Közben elılép a tipijébıl a szuper marhajó 

brádörz. Hadiösvény és a másik. Szicsuösvény feje kék zöld, arcán bosszúvágy 

csillog. Ebbıl már párbaj lesz! 

És lın! Eloldoznak, körbeállnak a népek, és én boxra kélek ezzel a két 

idiótával, akiken több a festék, mint Emma Froston Halloween-partyn. Meglátom, 

hogy a falu az aranyat rejtı hegy oldalában van, nem is kell több, hogy két bekapott 

saller után aktiváljam a teleporterem, és mászni kezdjek. 

A törzs nem mer utánaeredni a Nagy Vékonyruhás Varázscsikónak, így csak a 

tesók lódulnak neki, mögöttem jó húsz méterrel lemaradva a sziklamászásban. 

Fegyverem nincs, a hangulatom is megtört kissé, mint Vasembernek a Méhtelepen. 

Ideje lenne már hazamenni, mert az aranyat úgyse tudnám elcipelni. Megállok egy 

pillanatra, aktiválom a kivonási jelet az egyik csuklókütyümön. 

Mászok tovább, Hadimatyi megfogja a bokámat, mert rendes. Bizonyára azért 

rángat lefele, mert tudja, hogy úgyse bírnék lemászni a rengeteg arannyal. 

Rúgok egyet hátra, de nem hajlandó a mélybe zuhanni. Rázom a lábam, mint 

aki bevizelt, de nagyon ragaszkodó típus. Most már biztos, hogy szerelmes belém. 

Nem mintha bajom lenne a meleg indiánokkal, de ez nem az a hely, ahol korrekten el 

tudom utasítani a közeledéseket. Erıszakhoz kell folyamodnom. 

Kimozdítok egy nagy darab sziklát, és vicsorgó arcába vágom az elutasítás 

diszkrét jeleként. Megviseli a dolog, de továbbra sem enged el. Hát igen. Vannak 

makacs fickók. Közeledik a másik is, nincs kedvem kivárni. Lentebb meglátok egy 

pár centis kiszögellést. Ráugrok, az indián csuklója eltörik, ı pörögve zuhan a 

mélybe. Ez fájhat, de a szerelem már csak ilyen. Magasra visz és mélybe dob. 

Ekkor ér utol a másik bátor harcos, de én hiperőrsebességre kapcsolok. Nincs 

idım jódlizni, suhanok felfelé, elérem a barlangot. Berohanok, hogy legalább egy kis 

szuvenírt vigyek haza a kincsbıl. Egy perc múlva kivonnak a realitásból, szóval 

sietnem kell. A barlangban nincs semmi. A Kapuır nevő fazon ücsörög törökülésben, 

és halálosan nyugodt. Trükkös egy dolog ez, bizonyára ı a továbbút a hegy 
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belsejében lévı üregekbe. Hogy gyızzem meg egy perc alatt, hogy teleportáljon 

helyszínre? Sehogy. Megfordulok, idézem szegény megboldogult Lényt: 

- Itt az elagyabugyálás ideje! – Neki jó, ha ı ez mondja, általában ı veri el, 

akit akar, és nem ıt verik.  

Felmászik a fickó, nekem lódul. Hárítom az ütést, eltörik az alkarom. Ez nem 

lesz jó taktika. Kimozdulok a további ütések elıl, de rém gyors a fickó. Számolom a 

másodperceket, precíz vagyok. Stratégiát váltok, hagyom, hogy ha mellétalál, akkor 

a falat üsse. Pár rúgással hergelem, a barlang megremeg. Még egy ütést bevisz a 

fejem mellett a falba, hatalmas sziklák zuhannak a mennyezetrıl. Ekkor veszi észre, 

hogy én közte és a barlang szája között állok, és Kapuır már rég elteleportált. İ már 

sejtett valamit. 

Páros lábbal rúgom mellkason, hátratántorodik. Mielıtt földet érnék, fordulok, 

gömbölyödök, körülöttem tonnás kıtömbök potyognak, bukfencembıl elrugaszkodok, 

és kivetem magam a barlangból. Bungee jumping ez kötél nélkül, és az ember csak 

az idızítésben bízhat. Bízhat? A kis kedves árnyékom közeledik. 

- Innen látni a tipinkeeeet! – kiáltom stílszerően, majd elsötétül a világ. 

Nem, nem ájulok ki már megint, csak hason fekve megjelenek egy föld alatti 

bunkerben, ahonnan a teleportációkat intézzük a dimenziók között. Elıttem Aduász 

bácsi tornyosul. 

- Vége a kirándulásnak, Wade! 

- Igen, fınök? Pedig épp kezdtem élvezni.  

- Lesz egy transzdimenzionális viadal. Részt veszel rajta, és nem hozol ránk 

szégyent. 

- Uram! Igen, Uram! – pattanok fel. - Nyalókát osztogatnak? 

- Szedd össze a cócmókod, Wade. Most nem babra megy a játék. 

Bab. Eszembe jut, hogy, ha a Terence Hill makaróni westernekhez híven 

babot zabáltam volna Sammel, akkor a hegymászópartyban lerázhattam volna egy 

gáztámadással a két rézbırőt. Most már mindegy. Elindulok, és frissítem a 

felszerelésem. 
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Hát, valahogy így indultam neki, a többit már tudjátok. Eképpen kezdıdött a 

muris kis kaland a Wipsziixivel, ami remélhetıleg még korántsem ért véget. Kérdés? 

Na, azért. Most megyek, bedobok egy sört. 

 

 

 
 

 
Sötét Karom 

 
 
A történet egy az Amalgamhoz hasonló, de azzal nem azonos univerzumban játszódik. 
 
 

Miután Logan öt éves korában szemtanúja volt szülei meggyilkolásának, 

Albertába, Kanadába került nagybátyjához. Nagybátyját, aki Mounty volt, nem sokkal 

Logan Kanadába érkezése után vadorzók ölték meg. 

Ezután a Kanadai Királyi Lovasrendırség Logant egy otthonba küldte, amit 

apácák vezettek, majd, mikor a fiú elég idıs lett, egybıl beállt a Kanadai Királyi 

Légierıbe, ahol egy különítménybe került Creed H. Quinn-nel. 

Logan és Creed is bekerültek a kanadai szuperkatona programba, az X-

fegyver projektbe. Itt történt, hogy Logan csontjait adamantiummal erısítették meg, 

és itt derült fény metamutáns képességeire. A kísérlet másik alanya, Creed H. Quinn 

azonban beleırült a folyamatba. 

Az X-fegyver projektet felfüggesztették a dupla kudarc miatt. Logan nem vált 

be mint fegyver, önérzete miatt, Creed pedig kezelhetetlenné vált az ırülettıl. A 

program aktáit törölték, a létezését eltitkolták, és minden nyomát eltüntették, kivéve 

Carter Nichols professzor néhány jegyzetét. 

A program összeomlása után Logan elhatározta, hogy felveszi a harcot a 

bőnözéssel. Bejárta a világot, hogy képezze magát mind szellemileg, mind fizikailag. 

Harcmővészeteket, és kriminológiát is tanult. Százhuszonhét féle harcmővészetet 

sajátított el az Aikodotól a Yaw-Yanig. A francia Henri Ducard képezte ki 

fejvadásznak, és a Yoshida ninja klánnál is fejlesztette képességeit. Nepáli 

szerzetesek gyógyításban képezték, míg Afrikában vadászatot tanult. Még a 

hasbeszédben is jártassá vált. 
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New Gotham városban Logan Wayne kettıs életet élt. Nappal a milliárdos 

playboy szerepében díszelgett, míg éjszakáit kíméletlen bőnüldözıként töltötte. 

Segítıtársai a Vadásznı és Veréb voltak, akik csakúgy, mint Hiéna, ismerték Sötét 

Karom valódi kilétét. 

A karom kopter automata pilótára állítva továbbsuhant a felhıs égen. Sötét 

Karom – egyik különleges köpenyét siklóernyınek használva – ereszkedett a 

hacienda tetejére. Egy gombot nyomott meg övén, és köpenye szilárd váza ellágyult, 

az anyag újra egy egyszerő palástra emlékeztetett. 

Logan pár lépéssel végigszaladt a nyeregtetı gerincén, és leugrott a teraszra, 

ami a második emeleten díszelgett. Teste nagyot dübbent volna a kövön, nehéz 

csontváza súlya miatt, de ı macska ügyességgel tompította az esést. A hideg miatt 

senki sem tartózkodott kint, a fények csak belülrıl szőrıdtek a márványteraszra. SK 

tudta, hogy a sötétség így elrejti, amíg ı jól megfigyelheti a bent lévıket. 

Mélyet szippantott a hideg szellıbe, és érezte a birtokon járırözı ırök, és 

kutyáik szagát. Kissé összekuporodott hát, és közelebb lépett a hatalmas 

üvegajtóhoz, hogy lentrıl puszta szemmel se lehessen észrevenni a terasz 

párkányának takarása miatt, de szaga a bentiekével keveredve jusson a kutyákhoz, 

mintha jelen sem lenne. 

Odabent egy hosszú asztalnál szuperbőnözık és maffiavezérek lakmároztak. 

Az asztalfın, Logantıl legtávolabb Hiéna ült, a házigazda. Jelen voltak olyan nagy 

nevek is, mint Lady Talia, aki Ra's-A-Pokalipszis lánya, Spiral Harley, aki 

majdhogynem olyan ırült, mint maga Hiéna, és New Gotham legrettegettebb 

bérgyilkosa, Omega Bestia. Rajtuk kívül a hagyományos alvilág sok neves személyét 

ismerte fel Logan. 

Egy pillanatra elgondolkozott. Tudta, hogy valami nagy van készülıben, ha az 

összes szabadlábon lévı new gothami neves bőnözı egyszerre van jelen, félretéve 

viszálykodásaikat. Nagy dobás volt készülıben, de Logan még nem sejthette, mi is 

lehet az. 

Segítséget nem hívhatott az Igazság Angyalinak Ligájától, ugyanis ık 

Metropolisban harcoltak épp a Will Magnus által épített Sinistronnal. Logan csak 

azért nem tartott velük, mert az ösztönei azt diktálták, hogy Hiéna valami nagyon 
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komoly dobásra készül az éjjel. SK nyomozómunkája során több hamis füleshez is 

jutott, több árnyékakciót következtetett ki, de ösztönei azt súgták, hogy mind csak 

elterelés. Itt, ezen a birtokon fog történni valami. És igaza volt. 

Veréb és Fekete Denevér a birtokon maradtak, hogy információkat győjtsenek. 

Logannek igazából nem volt szüksége több információra, de mióta eljegyezte 

Barbara Gordon Hardyt, Fekete Denevért, egyszerően féltette a nıt a komolyabb 

akcióktól, bár tisztában volt vele, hogy mint szuperhıs és mint S.H.I.E.L.D. ügynök is, 

Barbara megállta a helyét. SK mégis úgy gondolta, hogy biztonságosabb távol 

tartania ıt az olyan kaliberő bőnözıktıl, mint Hiéna. 

Logan egyedül Vadásznıre számíthatott, aki a fedıakciók felderítésére indult. 

SK hátrébblépett, hogy a kommunikátorába szóljon, ám ekkor Hiéna felemelkedett 

székébıl, kezében vörösen habzó italával. A tömeg elcsendesedett, és Hiéna 

beszélni kezdett. Logan a szájáról olvasta a szavakat. 

- Kedves és kedvetlen vendégeim! Örömmel jelentem be, hogy utolsó két 

vendégünk is megérkezett, tehát a ma esti kiruccanás sikerrel járt, és a beígért 

szórakozás nem marad el. Tehát egy ütés kétszáz dollár kedves vendégek, 

mulassanak jól! 

Egy kétszárnyú ajtó vágódott ki Hiéna mögött, két meztelen nıt rángattak be 

zsoldosok, a nyakukhoz erısített rudaknál fogva. A két nınek hátra volt kötve a keze, 

több sebbıl véreztek. Az alacsonyabb vicsorgott és üvöltött, a magasabb, szıke nı 

rezzenéstelen arccal tőrte a megaláztatást, orrából vér folyt a testére. 

- De hát ezek nık! – kiáltott fel az egyik maffiózó. 

- Nem csak nık. Veréb és Fekete Denevér! – felelte kacagva Hiéna. 

A következı pillanatban szilánkokra robbant a teraszablak. Logan üvöltve 

vetette magát a tömegbe. Karmainak vágásai nyomán végtagok röppentek a 

levegıbe, verıerek fröcskölték vörösre a szobát. A jelenlévık egy emberként 

vetették magukat a győlölt ellenségre. 

- Lám! Ahogy ígértem – mondta mosolyogva Hiéna, és nyugodt léptekkel 

a két megkötözött nıhöz sétált, közben vérszomjas vicsorral kereste SK tekintetét. 

Logan már nem tudta, mit cselekszik. A környezete egy véres, fájdalmas 

masszává változott. Testét ütések érték, golyók fúrták át, de ı nem látott 

ellenségeket, nem érzett fájdalmat, csak haragot és egy ingoványos húserdıt, ami 

közte és Hiéna között áll. Hiéna vigyorral felelt Logan állati ordítására és Verébhez 



 260 

lépett. SK szemébe vér fröcskölt, vörösre festve a tehetetlenség dühétıl eltorzult 

arcát. Összeesett. Próbált felemelkedni, és elıretörni, de egy rúgás arcba találta. 

Szemei elıtt testek mozogtak, karmait újra és újra húsba mélyesztette, 

pillanatról pillanatra bukkant elé támadói mögül a kép, ahogy Hiéna karmai átmetszik 

Veréb torkát. Jubilee holtan rogyott össze. 

Fekete Denevér sikítva próbált szabadulni, de nem sikerült neki, hiéna mellé 

lépett. Logan elvesztette emberi öntudatát. 

A földön térdelt, körülötte mindenfele testrészek hevertek, csend volt… 

A távolból Hiéna kacagását hallotta, Barbara az ölében hevert és ránézett… 

- Logan! - Logan felemelte a fejét, kedvese halott teste kifordult karjaiból. 

Vadásznı lépett mellé. – Úristen, Logan, mi történt? 

Logan dermedten bámult kesztyős kezeire, öltözéke tetıtıl talpig véres volt, a 

fülében egyre erısebben hallotta az erek lüktetését, szívének ritmusát. 

- Logan, ki tette ezt? – Vadásznı letérdelt Logan mellé, és átkarolta a vállát. 

- Nem vagyok Logan. A nevem Sötét Karom. – Vadásznı átölelte vicsorba 

dermedt arcú társát. 

- Annyira sajnálom. Ki tette ezt a szörnyőséget? – Logan baljával el akarta 

tolni magától a nıt. – Hiéna? – Logan agyában, mint egy sziréna, Vadásznı utolsó 

szavára felcsendült a kacaj, a kép, ahogy Jubilee és Barbara a földre zuhannak. 

Karjai megfeszültek, elıugró karmai átszúrták Vadásznıt.  

- Loogaa… - A nı szájából vér tört elı, ahogy a felálló Logan a magasba 

emelte felnyársalt áldozatát. 

- Hiéna nincs többé. Végzek vele és az összes többivel. Senkit sem adok át 

újra a rendırségnek, senkinek sem kegyelmezek. – Vadásznı elkerekedett 

szemekkel köhögte a vérét Sötét Karom arcába, aki ezután egy íves mozdulattal a 

földre hajította a haldoklót, és elindult a Hiéna szaga után. 

Az ezt követı napokban az újságok címlapjai megteltek a lemészárolt 

bőnözıkrıl szóló cikkekkel. Mindenki tudta, hogy Sötét Karom volt a tettes, a 

közvélemény mégis félt a megbecsült hıs ellen fordulni eleinte. Elıször a 
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maffiavezérek, Lady Talia, Spiral Harley, Omega Bestia, Fekete Denevér, Veréb és 

Vadásznı halálesetét vizsgálták. Az újságok Hiéna számlájára írták a haláleseteket, 

ahogy Loganen kívül mindenki biztos volt benne, hogy csak Creed kezéhez tapad 

vér. 

Logan hosszú idıre eltőnt, nem jelentkezett sem a S.H.I.E.L.D. hívására, sem 

az Igazság Angyalinak Ligájától jövı riasztásokra. Aztán a cikkek lassan elárulták, 

hogy miféle hadjáratba is kezdett. 

Elıször Hiéna holttestét találta meg a new gothami rendırség. Csak DNS-

minta alapján tudták azonosítani a maradványokat. 

Ezt követıen éjszakáról éjszakára végeztek brutálisan THX 1138-al, 

Cybercrockal, Vérvarjúval és sok egyéb bőnözıvel. Azután országszerte érkeztek 

hírek halálesetekrıl, melyeket Sötét Karomnak tulajdonítottak. Végül már olyanokkal 

is végzett, akikkel régebben együttmőködött, mint Catsai, Dare, vagy Elasztilány. 

Mindenki tudta, hogy egy tébolyult fenevad vadászik az éjszakában és csak 

idı kérdése, s már senki sem lesz biztonságban. 

A rébuszok aduásza döndülve vágódott hanyatt, mellkasán három mély vágás 

éktelenkedett. Körülötte testırei vérbe fagyva hevertek, üveges tekintettel nézték 

szánalmas védıbeszédét. 

- Tudod te, ki vagyok? Én befolyásos vagyok! Edward Nigma Fisk vagyok, 

bármennyi pénzt kérhetsz, ha elengedsz! Ha megölsz, neked véged! – Sötét Karom 

bal térdét a kövér férfi hasába támasztotta, bal kezével megragadta annak torkát. 

Fisk fuldokolva váltott hangnemet. – Kérlek! Rengeteget tehetek érted! Csak mondd, 

hogy mit kívánsz! 

Sötét Karom vicsorogva hajolt a férfi arcába, nyála Fisk szemébe folyt fogai 

közül, állati morgása és jéghideg precizitása együtt természetfeletti félelmet keltett 

még magában Dare-ben is nemrég. Olyan volt, mint egy győlölettıl izzó gyilkológép, 

mint egy seb a realitáson. 

Logan felemelte jobbját, és karmaival lesújtott, ám keze nem talált célba. 

Felnézett, és Szuperkatonát látta maga elıtt, ahogy karját fogja, megvédvén Fisket, 

aki ebben a pillanatban elájult. 

- Ez nem te vagy, SK! Tudom, hogy nehéz most neked, de nem ez a 

megoldás. A csapatnak szüksége van rád! 
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Logan morogva rontott Szuperkatonára, az övén kikapcsolta a sugárvédelmet, 

így a kriptonitlövedék, amit egykor Szuperkatonától kapott legyengítette ellenfelét. 

Karmai lecsúsztak Szuperkatona pajzsáról, de ı továbblendült, és egy rúgással 

kiröpítette ellenfelét az ablakon, aki pörögve zuhanni kezdett, majd magához térve 

ismét felemelkedett az ablak elé, küzdvén a kriptonit okozta gyengeséggel és 

fájdalommal. 

- Gondolj Tőzmadárra! Gondolj Ránk! Gondolj azokra, akiket szeretsz! 

Loganhez alig értek el a szavak, csak tudta, hogy pontosan azt teszi, amit 

egykori társa mond neki, amikor elırelendül a százemeletes mélység fölé, hogy 

végezzen Szuperkatonával. 

Szuperkatona ijedten próbált hátrálni, de a kriptonit legyengítette tagjait, 

Logan halálos csapásra készült, aztán lila villanással eltőnt. 

- İ is a csapat tagja lesz – mondta az Idıbróker. 

- Kemény Dió, de felszínre tudom hozni az uralhatóbb énjét – felelte 

nyugodtan Xavier. 
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Jégszamuráj 

 
 
 
 

 

 

Riadtan ült fel, testében forróságot érzett. Körbepillantott, és ismerıs arcokat 

látott, de összekavarodott emlékeibıl képtelen volt felidézni, hogy honnan ismeri 

ıket. Mellette nem sokkal, egy másik ágyon egy keleti fiatalember hevert. Kettejük 

közt egy tolószékes, kopasz ember ült, szavakat formált ajkaival, de Bobby nem 

értette, mit akar neki mondani. Az ágy végénél állók aggódó arccal bámultak rá, bár 

ez kevésbé volt ijesztı, mint, hogy képtelen volt eszébe idézni, hogy ki ı és hol van. 

Azután egyre hővösebb lett, és kemény anyag ölelte körbe. Látása 

elhomályosult, ahogy az érdes jég a szemgolyójához tapadt. Ezután ismét elájult. 

Mikor újra magához tért, már egy másik szobában volt. Az ágya mellett egy 

vörös hajú nı olvasgatott valami könyvet, amögül pillantott az ébredıre. 

- Bobby? 

A nı hangja és a név Bobby tudatába hatolt. A szétzilált, összezavarodott 

gondolatok egymáshoz tapadtak, a helyükre siklottak. A jelentıl a múltig, emlékekrıl-

emlékekre, mintha csak visszafelé néznénk végig egy hurrikán pusztítását. 

Tudta, hogy az X-men fıhadiszállásán van. Egy héttel ezelıtt még 

Jégszamuráj néven Mandarin bérgyilkosaként és futáraként dolgozott Ázsiában. 

Azelıtt egy Tsurayaba nevő bőnözı fogságában várta a halált... és a gyógyulást. 

Az ezeket megelızı emlékek zavarosak voltak. Tiszták, de két irányba húzták 

gondolatait, mintha két életet élt volna sokáig, melyek végül benne egyesültek. 

- Ki vagyok, Jean? – nézett zavartan a nıre. 

- Bobby Drake vagy, Jégember. 

- Nem. Jégszamuráj vagyok. – Zavartan tekintett körbe a szobában, tükröt 

keresve. 

- Bobby, Charles nemrég helyezte vissza a személyiségedet a testedbe. Te 

Bobby Drake vagy, a többi emlék Revansé. 

- Bobby Drake… 
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Lassan felkelt az ágyból, csak alsónadrág volt rajta. A szekrényéhez lépett, 

egy vászonnadrágot vett elı és felvette. Jean csendesen figyelte. Többször látta már 

Bobbyt meztelenül is, de a férfi most kissé zavarba ejtette. A teste sosem volt még 

ennyire kidolgozott, izmai nem voltak még ennyire kontúrosak. 

Bobby megfordult és Jeanre nézett. A nı kissé elpirult. A férfi mozdulatai 

ridegek és pontosak voltak, mint valami gépemberé. A tekintete úgy fúródott a 

Fınixébe, mintha egyenesen a lelke mélyére látna. 

- Elmegyek, Jean. Gondolkodnom kell. 

- A Professzor vár az irodájában. 

- Nincs szükségem agytúrkálásra. Idıre van szükségem. – Bobby a 

kezére nézett. Emlékezett a hideg markolatra, melyrıl a vér jégkesztyőjére ömlött 

százszor is talán. Ujjai között kékes fénnyel hőlt formává a levegı. Egy hosszú kard 

kristályosodott ki a kezében, éles, mint semmi más, amit valaha jég formált. 

- Bobby, Jégszamuráj nincs többé. A múlté. 

Bobby a földre ejtette a halálos fegyvert, és kilépett a folyosóra szó nélkül 

magára hagyva Jeant. Végigment a folyosón, és lesétált az elıcsarnokba. Ifjú 

tanulók tekintete kísérte álmélkodva a férfi lépteit, aki kilépett az ajtón. 

A nap élesen sütött, szinte bántotta a szemét, de nem volt nála kedvenc 

napszemüvege. Körbepillantott a birtokon, ahol gyerekek gyakorolták különféle 

képességeiket. Emlékek hada tört rá. Legszívesebben elrohant volna, de nem tudta, 

merre is indulhatna. A szökıkúthoz ment hát, melynek vizét megannyiszor 

megfagyasztotta már. Leült a hideg kıre, érezte, ahogy a szellı vízpermetet fúj a 

bırére. Aztán az egyik ablakban megpillantotta Revansot, ahogy ıt figyeli. 

Egy pillanatra összerezzent. A szökıkút felé fordult, és megfagyasztotta 

annak vizét. Egy mozdulattal letörölte a sík jégrıl a zúzmarát, és föléhajolt. Ismerıs, 

mégis idegen arcot látott. 

- Minden rendben, öcsi? – Logan lépett mellé, aki épp akkor fejezte be az 

oktatást. 

- Logan, mi történt velem? 

- Semmi. Ellopták a tested, de visszakaptad. És most, hogy Revans is itt 

van, már két jegesünk van. Hank még most vizsgálja, hogyan voltatok képesek 

abban a testben is használni a képességeket. Jól felborítottatok pár elméletet. 

- Revans… 

- Nem lesz semmi gond, pubi – mondta Logan, kezét Bobby vállára téve. 
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Bobby a gyakorlóteremben volt. Már lassan egy hónapja járt Charles 

terápiáira. A közérzete kezdett helyrejönni, elfogadta, hogy a szörnyőségeket, amiket 

tett, voltaképpen egy másig személyiség követte el. Nehéz volt megbocsátania 

magának, fıleg, mivel valami folyton emlékeztette a Mandarinnal töltött idıkre. 

Egyszerően képtelen volt a régi, megszokott jégburkát felölteni. Akárhányszor 

jéggel borította be magát, a burkon kívül ösztönösen egy szamuráj páncélt teremtett 

magára. Ezúttal is ebben a páncélban gyakorolt. Akrobatikus mozdulatokkal tért ki 

lövedékek sokasága elıl, és katanájával kiiktatta a tüzelı fegyvereket. 

Tagadhatatlanul csúcsformában volt. Az egyik leghatékonyabb X-man lett belıle, és 

egyben a legveszélyesebb is. Minden nap kétszer edzett. Elıször, hogy formában 

tartsa magát, másodszor, hogy megtanulja kordában tartani gyilkos mozdulatsorait, 

hogy, ha eljön az ideje, ı dönthesse el, mennyi kárt okoz. 

A felépülésében nagyban segítette, hogy az X-lányok sok buliba hívták, és az 

ifjú tanulók szerelmes leveleit olvasgatva még inkább visszatért életkedve, vidám 

hangulata. Mondhatni teljesen felépült már. 

Mikor az utolsó fegyvert is kettémetszette egy jégcsúszdával, a földre ért, és 

elolvasztotta egyetlen gondolattal a kardot. Felnézett az irányítófülke plexijére, hogy 

lássa Jean elkezd-e egy újabb szimulációt. 

A fülke plexiüvege átláthatatlan jégfallal volt elzárva. A fal terjedt, és 

körbeölelte az egész szobát. Bobby lassan megfordult és meglátta Revansot. 

- Ez rossz vicc, Jean! – kiáltott fel. Revans kezében katana jelent meg, 

páncélja hasonlatos volt Bobbyéhoz. 

- Ez nem vicc, Jégszamuráj – mennydörögte Revans. - Meghalok. 

Elpusztít a hagyaték vírus, és ennek te vagy az oka! De magammal viszlek a 

pokolba. 

- Majd, ha fagy! – mondta Bobby, és az ı kezében is megjelent a kard. 

A két szamuráj egymásnak rontott, a padlóból, a falakból kinövı gigászi 

jégcsapok próbálták meg felnyársalni ıket. A pengék villámgyorsan suhogtak, emberi 

szem képtelen lett volna követni útjukat. De a csata több szinten folyt egyszerre. 

Egymás környezetét alakítva támadtak, s mindeközben próbálták egymás testét 

mozdulatlanná fagyasztani, csapdába ejteni. 

Bobby érezte, hogy sosem kellett még ennyire kihasználnia képességét. Az 

egyetlen különbség kettejük harci tapasztalata között pusztán az a pár hét volt, amit 
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Bobby edzéssel töltött az utóbbi idıkben, míg Revans a gyengélkedın. És ez a 

különbség hamar eldöntötte a csatát. 

Bobby egy köríves rúgás után elrugaszkodva, vízszintes helyzetben pörögve 

robbant Revans felé, kardjával pozíciót találva a halálos vágásnak. Ám ekkor 

mégsem sújtott le. A lelkiismerete meggátolta abban, hogy végezzen ellenfelével. 

Mikor Jégszamuráj földet ért, a hasán át elıbukkant Revans pengéje, aki 

kihasználva az alkalmat hátrafordította kardját, és eldöntötte a csatát. A két szamuráj 

egymásnak háttal állt. Revans elengedte a kardját. 

Pár pillanat múlva Bobby térdre rogyott. A világ elsötétült elıtte. 

- Jól vagy? – Bobby látása lassan tisztult ki. Talpra ugrott, ismét 

alsónadrágban volt. Hasára pillantott, egy apró heg jelezte a helyet, ahol a kard 

átdöfte. Elsıként az futott át az agyán, hogy Angyal meggyógyította a vérével. De 

utána kicsit összezavarodott körbepillantva. 

- Mi történt? Szimuláció volt? Ez is az? – A lány felé fordult, aki 

megszólította. A kék bırő, fehér hajú, roppant csinos lány bájosan mosolygott rá. 

- Nyugodj meg! Még csak két órája vagy velünk, mindent elmagyarázunk. 

Mi vagyunk a Weapon-X. Gondolom lesz alkalmad az Idıbrókerrel is beszélni. 

- Kivel? 

 

 

 

 

 
 

Vixen 

 
 

 

- Tudtam, hogy egyszer elérkezik a pillanat, amikor végre mindent 

elmondhatok neked, Vicktoria. Hamarosan egy olyan útra indulsz, aminek nem 

tudhatjuk, hogy a végére érhetsz-e valaha. Végre találkozhatsz édesapáddal is. Az 

elején kezdem a történetet, hogy megértsd, miért is kellett olyan keményen 

fejlesztened a képességeidet egész életedben. 
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Sosem titkoltam, hogy rengeteg olyan dolgot tettem, amire nem vagyok 

büszke. Mielıtt a Weapon-X tagja lettem volna, egy másik világon rettegett mutáns 

terroristaként éltem. Szerencsére miután különváltam a csapattól és apádtól, sikerült 

rávennem az Idıbrókert, hogy egy nyugisabb világon folytathassam az életem, hogy 

egy olyan világon szülhesselek meg, ahol nem kell menekülnünk. Bár itt is sok 

kalamajkába keveredtünk, de még mindig jobban jártunk, hidd el! 

Node visszatérve a történet elejére, abból a világból kiragadott engem az 

Idıbróker, akinek már a csapatában voltak néhányan, és köztük az X-fegyver projekt 

kontroll telepatája, Charles Xavier. Neki egész életében harcosok akcióinak 

összehangolása és koordinálása volt a dolga. Ötünk elméje felett is hamar 

megszerezte az irányítást. Az akkori csapatból nem fogsz sokakkal találkozni, hiszen 

sokan meghaltak. A multiverzum megmenekülése érdekében különféle szívtelen 

gaztetteket hajtottunk végre. Ezek a küldetések olyanok voltak, mintha csak 

álmodtam volna az egészet. Alig tőnt fel, amikor a Rhino meghalt, és a helyébe 

Szürke Hulk lépett. Igen, ilyen izomfiúk oldalán tomboltunk végig egy tucatnyi 

realitást édesapáddal. 

Aztán az egyik küldetésen Xaviernek egy seregnyi ugyanolyan mutáns agyát 

kellett kisütnie. Ez össze is jött neki, de közben nekünk sikerült kikerülni a telepátiája 

hatása alól. Egyedül Hulk nem állt az oldalunkra, amikor végeztünk Xavierrel. A 

csatát Hulk is túlélte, és Xavier helyére Elektra lépett. Ekkor a csapatunkban volt még 

Violator, egy olyan pokolbeli szörnyőséges lény, amilyennel remélem, soha többé 

nem kell találkoznom, Logan, édesapád, aki bár szótlanul vezette a csapatunkat, 

mégis rengeteg elfojtott bánat és harag tombolt benne, végül pedig ott volt Toxin. İ 

egy furcsa kettıs személyiség volt, mint Venom. Sohasem ismertem meg igazán. 

Összecsaptunk a Fantasztikus Négyessel, hogy megvédjünk egy születendı 

gyermeket, majd a következı realitásban megküzdöttünk az X-faktorral. A 

bonyodalmak csak ezután kezdıdtek, amikor az Álmok Urának kellett segítenünk, 

visszaszerezni ellopott varázstárgyait. 

Ezen a küldetésen hagytuk hátra Toxint és Violatort. A mai napig nem tudom, 

mi lett a sorsuk, de nem is igazán hiányoznak. Helyettük csatlakozott hozzánk 

Vanessa és Bobby. 

Vanessa egy nagyon kedves lány volt. Copycatnek hívtuk. Bár ı is 

számkivetett volt, mint mi, mégis mindig vidám volt, mindannyiunkkal kedves és 

egyenes. Sajnálom, hogy nem ismerhetted meg, kedvelted volna. Bobby, a 
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Jégszamuráj egy elég furcsa figura. Akcióban precíz, rideg és határozott, viszont 

azon kívül egy nagyon kedves fiúka. Mintha csak két személyisége lenne. De majd 

úgyis megismered! 

Úgy hangozhat, mintha teljesen rendben lett volna a hat fıs csoportunk, de ez 

nem így volt. Kiderült, hogy Xavier a tudatát Szürke Hulkba plántálta, és meg akar 

állapodni a következı világon. El tudod képzelni, hogy az egyik legerısebb telepata 

az egyik legerısebb testben milyen halálos kombináció? Szerencsére Xavier 

kiiktatása összehozta kicsit az X-eket és ellenségeiket. Abban a világban az X-men 

tinédzserekbıl állt, Xavier pillanatok alatt átvette fölöttük az irányítást, ezért a 

Testvériség segítségével kellett szétcsapnunk köztük és kiiktatnunk a Hulk-Xaviert. 

Sikerült, bár nagyon nehéz meló volt. 

Ezután pihentünk egy kicsit az ottani Xavier-intézetben. Ránk is fért, mivel az 

ezutáni küldetésünk talán a legnehezebb volt. Egy viadalon vettünk részt. 

Elvesztettük Copycatet és Elektra is kiszállt a csapatból. Ezután a csapat 

felállása már alig emlékeztetett az eredetire. Logan, Bobby és mellettem három újabb 

tag tartott velünk. Wade, az elmebeteg bérgyilkos, Kitty, egy mutáns kislány és 

Lemuel, a szótlan fazon. Lemuel már részt vett velünk a viadalon is, de alig tudtam 

róla meg valamit. 

Ezek után idegen őrlényektıl kellett megmentenünk a földet, majd Amerika 

kapitányt szabadítottuk ki egy másik realitásban. Volt egy-két nehéz helyzet, de 

megoldottuk ıket. Kis pihenı után egy érdekes realitásba kerültünk, ahol meg kellett 

küzdenünk annak a világnak a bajnokával és felvirágoztatójával, Calvin Rankinnel. 

Még mindig nem értem pontosan, hogyan sikerült ıt legyıznünk. 

Calvin igazi tökös bajnok volt. Öngyógyítás, adamantium test, energiasugarak. 

Minden, ami legyızhetetlenné tesz valakit egy harcban. Azt hittem ennél keményebb 

nem jöhet, de két realitással odébb belefutottunk magába Galactusba. 

Szerencsére a segítségünkre sietett egy eXiles nevő csapat, szintén az 

Idıbróker ügynökei, így megúsztuk azt a küldetést is. Ekkor vesztettük el Lemuelt. Az 

ı helyére fogsz te a csapatba kerülni. A siker érdekében az Idıbróker a lelkedre fogja 

kötni, hogy a távozásomig ne fedd fel elıttünk a kiléted. 

Most neked a csapat, a Weapon-X, ahogy így felsoroltam ıket, csak nevek. 

De nekik köszönhetem, hogy te is vagy nekem, és sokszor megmentettük egymás 

életét. Neked ezután ık lesznek majd a családod. Apád és a barátaid fognak 

segíteni, ahogy te is ıket, hogy végül mind együtt lehessünk itthon, ahogy egy 
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normális család. Megtalállak ugyan titeket az álmok világán át, de nem alhatok 

nyugodtan, amíg a párom és a lányom világról világra jár. 

Féltelek titeket, de büszke is vagyok rátok. Ti vagytok az omniverzum bátor 

védelmezıi, és amíg sikerrel jártok, minden realitás biztonságban lesz. 

Remélem érted, mennyire fontos ez. Hamarosan te veszed át a helyem a 

világok megmentéséért zajló küzdelemben, lányom. 

De még addig van egy kis idınk még jobban felkészíteni téged. 

 

 
 

  

 

 

 
Vadóc 

 
 
 

 

 

Az emlékek közt nem lehet válogatni. Az ember megpróbálja elfelejteni a 

rossz dolgokat, mosolyt kényszerítve magára próbálja felidézni a boldog órákat, 

melyek varázsa megkopott már rég. Fakó színek és tompa illatok maradnak a 

csodaszép napokból. 

Azt mondják, az idı megszépíti a múltat, de ez nem igaz. Ahogy múlnak az 

évek, és minden egyre rosszabbra fordul, egyre keserőbb, hogy valaha volt jó is. 

Szinte már nem is emlék, csak egy szomorú tudat: volt sokkal jobb is. 

Persze a rémes emlékek szinte mind örökre belénk égetik magukat. A 

mordály dördülése, Carrie néni eleven vörösre festi holtában a falat. Anya csodás 

arca démonivá torzulva. Menekülés a mocsárba. Csak hideg és csend és egy 

ingatag híd. A mesékben a szörnyek a híd alatt élnek. Egy rémtörténet, amit senki 

más nem ismerhet, mikor két gyilkos szörnyeteg megérinti egymást a mélység 

fölött. Életet az életért, halált a halálért. 

Érzelmeink vihara próbára teszi emlékeink flottáját. A rettegés örvénye örökre 

a mélybe ránt dolgokat. Évtizedek múltán már csak a csendes víztükör marad, 
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mintha semmi sem történt volna. A mélységben pihen láthatatlanul a bizonyíték, 

mint Cody Robbins holtteste a Mississippi fenekén egy kıhöz láncolva. 

A magányos évek úgy telnek el, hogy az ember észre sem veszi. A 

vágyakozás és kamaszos hév izzó parazsára földet kellett szórni. Apátia és lelki 

nyomor kíséri a nappalokat, csak az álmaiban élhet, ahogy élni jó. 

Új emlékek jönnek lassan, ahogy anyjává lesz egy másik szörnyeteg, aki 

messze jóságosabb, mint a világ maga. Biztonságos, kék otthon. Az emlékek 

zavarosak egy zőrös, bizonytalan életben, egy törékeny elmében… mások 

emlékeivel összekeverve. Rengeteg néma sikoly, egyetlen hangos. Carol Danvers 

ırjöngı üvöltése minden percben szégyenbe kergeti Mariet. 

Carol több, mint vádló és bíró. Végrehajtó lelkiismeret. Elgyengíti Vadócot, 

Raven ellen uszítja. Közéjük áll. Csak egy megoldás maradt. 

Gyilkos, gonosz, kegyetlen, ellenség; az X-ek szemében a tekintet. Félelem 

és harag. Megölte a barátaikat, összetörte álmaikat. Errıl szólt az élete. Hideg 

folyosó, győlöletszag. Meleg iroda, Xavier. Az ı szemében csak szánalom és 

fáradtság. 

Carol Danverst elhallgattatták, a többiek emlékeit bebörtönözték. A létezés 

kifordult. Xavier professzor nyaka hangos reccsenéssel tört ki. Vadóc élete egy 

zongorajáték. De ezen a zongorán Xavier elnémította a fehér billentyőket. Hamis, 

ritmustalan zene volt az elkövetkezı pár év. Nem téboly, nem menekülés. Állandó 

fuldoklás a sivatagban. Carol jósága messzire szállt. Kegyetlen, dühös elmúlás. 

Raven is meghalt, Sors végzete is beteljesült. Csak harag maradt és élni akarás 

egy olyan világban, ahol őzött vadként, vagy vadászként élhetett csupán. 

Véres emlékek győltek végtelenül. Halálra ítélték egymást a világgal. Hajsza 

hajszát követett. Fájdalom és halál ült köré, szívébe tengermély indulat. Aztán a 

harag megölte a félelmet, a kétségbeesés Raven emlékével kifakult. Vadócot 

fenségessé emelte a világ rettegése. És ı nem hagyta, hogy az emberiség 

szívébe hasító szögesdrót, a terror szorítása enyhüljön. A történet nem ért a 

végéhez… 

- Hol vagyok? 

- Biztonságban vagy, Vadóc. 
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- Ki vagy te? 

- Én az Idıbróker vagyok. A kérdés, hogy te ki vagy? 

- Vadóc vagyok… 

- Nem. Te nem. Egy csomó emlék vagy, egy összetört tükör. Én 

segíthetek rajtad. 

- Ne segítsen senki! Megöllek! 

- Képtelen vagy rá. 

- Képtelen vagyok rá. De miért? 

- Mostantól egy X-fegyver vagy. 

- X-fegyver vagyok. 

~Rendben, kislány, engedd el magad! Engedd el az emlékeket, segíts 

nekem!~ 

- Ki az? 

- Akit hallasz, az X-professzor. İrá bízlak, és rátok a mindenség sorsát. 

Tudom, hogy nem fogok benned csalódni. 

- X-professzor halott. Megöltem. 

- Igen, aki az emlékeidben él, halott. De a vezéred nem. Segíteni fogtok 

nekem helyreállítani a világokat. 

~Tudd, hogy segítünk! Segítened kell, nem állhatsz ellen az akaratomnak!~ 

- Segíteni fogunk neked. De miért? 

- Mert különben a ti világotoknak is vége. Lefoszlik rólad, kicsi Marie, a sok 

tükörszilánk, és eltőnsz. Csak a szörnyeteg marad, aki valójában vagy. 

~Nem vagy szörnyeteg, a Weapon-X tagja vagy, minden utasításomat 

követed.~ 

- Nem vagyok szörnyeteg. Vadóc vagyok. 

- Üdvözöllek a Weapon-X-ben, Vadóc. 

~Engedd el a tudatod, a sok rossz emléket! Segítek, hogy magadra találj. 
Segítek, hogy könnyebb legyen… így jó… megvagy…~ 
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Copycat 

 
 
 

 

- Boldog karácsonyt, Cica!  

Raven mélyvörös bırruhában – mely kék bırével divatosan harmonizált - 

ácsorgott Copycat elıtt, arcán huncut mosollyal. Vanessa felé kinyújtott kezében egy 

apró dobozkát tartott. A két nı egy pillanatig mosolyogva bámulta egymást, majd 

Copycat átvette a dobozkát. 

- Jaj, drága, nem ért volna rá, amíg visszajövök? A te ajándékodat otthon 

szeretném átadni! 

- Ugyan! Fury az életben nem engedne minket haza válsághelyzetben! 

Örülhetünk, ha szilveszterkor kimenıt kapunk ebbıl a repülı kolostorból! 

- Jó, akkor majd az itteni lakosztályon. 

Copy kibontotta a dobozkát, majd tartalmát meglátva nevetve átölelte Ravent. 

- Köszönöm! Honnan tudtad, hogy ezt szeretném? - egy gyors 

szájrapuszit adott Rejtélynek, aki egyben volt a mentora és a társa.  

- Volt egy vigyori néger, amikor a parfümériában az illatokat próbálgattad 

a múlt héten. Na, az én voltam! Láttam rajtad, hogy ez tetszik a legjobban, hát 

gondoltam, megveszem neked. 

- Te kis sunyi… – mondta nevetve Vanessa, de a mondatát nem 

fejezhette be, mert a szobába belépett egy fiatalember, és az asztalra tett egy 

sporttáskát. Megköszörülte torkát és várakozóan Ravenre nézett. 

- Na, akkor én most megyek – mondta Raven. - Mulass jól, Cicám! Este 

pedig kérem az ajándékom! – Rejtély Vanessára kacsintott és elindult. 

Copy zavartan biccentett Rejtély felé, aki után az ajtó egy halk szisszenéssel 

automatikusan bezáródott. Raven sosem kívánt Vanessának sok sikert, sose mutatta 

ki, hogy félti akciók elıtt. Mindig egyszerően elvárta, hogy visszatérjen hozzá. És 

mivel Raven tökéletes ügynököt faragott Copycatbıl, ı minden akcióból sértetlenül 

tért vissza újra és újra. 

- Túlesett az eligazításon, Ms. Carlysle? 
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- Igen. Hol van Forge? 

- A családjával tölti az ünnepeket, addig én ismertetem a felszerelését. 

- Rendben. 

- Egy APCO twister deluxe plus siklóernyı, álcaréteggel. Speciális 

kerámiapisztoly, hat minis, narco-zag mőanyaglövedékekkel, melyeknek hatá… 

- Ismerem a fegyvert. Kommunikátor? 

- Nincs. Gyanítjuk, hogy a villa biztonsági rendszere a szokatlan 

rádióhullámokat is befogja. 

- Tehát egyesélyes a kivonás, a terv szerint kell, menjen minden. 

- Pontosan. 

- Egyéb felszerelés? 

- Nincs. Fury ezredes szerint magánál van minden, amire szüksége 

lehet. Kérem, ellenırizze a felszerelést és fáradjon a hangárba! 

 Copycat gyorsan szétszedte és összerakta a fegyvert, ellenırizte a tárat, 

utána nekiállt a siklóernyı köteleit nagyjából átnézni, de nem igazán koncentrált. 

Végig Raven ajándékán járt az esze. Nagyon egy rugóra járt a két nı agya már évek 

óta. 

 Vanessa már nem térhetett vissza a szállására, ezért a parfümös üvegcsét a 

saját testébıl létrehozott feszes, fekete kommandós ruha egyik zsebébe rejtette, ahol 

eredetileg zseblámpát szoktak tárolni a S.H.I.E.L.D. deszantosok. A pisztolyt formás 

combján lévı pisztolytáskájába rejtette betárazva, majd a hátára kapta az 

ernyıtáskát. 

Hangtalan léptekkel sietett végig a hangárba vezetı folyosón, közben haja pár 

másodperc alatt rövid lett, égnek álló, mint valami fiatal fiúé. 

 Amikor a lopakodó transzport utasterébe lépett, ott Nicky Fury várta. A 

félszemő veterán végigmérte a nıt, alig tudta leplezni, hogy mustrálása nem csupán 

szakmai mivoltú. Vanessa elégedett mosollyal fogadta a pillantást. Jól esett neki, 

hogy bármikor el tudná csábítani felettesét még így is, hogy melleit fele akkorára 

változtatta harctéri praktikumból. 

- Kellemes karácsonyt, Uram! 

- Magának is! De térjünk a tárgyra! Tudom, hogy nem alkalmas az 

idıpont akcióra, de nem érdekel. Szükségünk van azokra az adatokra, és maga meg 

fogja ıket szerezni. Legszívesebben teleporterrel küldenénk be, de tartok tıle, hogy 
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a biztonsági rendszer érzékelné. Ha megvan a cucc, akkor a kivonási ponton várjuk. 

Napfelkeltéig marad az egység, aztán magára van ítélve. Ne okozzon csalódást! 

- Nem szokásom, Uram! 

- Rendben. Sok sikert! 

Fury elhagyta az utasteret, csak két Shield ügynök maradt Vanessával. A 

transzport felszállt. Copy tudta, hogy a két ügynök egyike fogja a kivonási ponton 

várni, két mobil porterrel. Rengetegszer átélte már a procedúrát. 

Copy fél óra múlva ugrott ki a birtok felett, olyan magasan, hogy hosszasan 

volt ideje zuhanni, mielıtt ki kellett volna nyitnia siklóernyıjét. Zuhanás közben 

felidézte memóriájából a helyszín mőholdfelvételeit, és szemét a macskákéhoz tette 

hasonlóvá. Imádta ezt az állapotot. Zuhanás, béke, tervszerőség, átláthatóság. Ezek 

a pillanatok voltak, amikor egy akció még tökéletesen illeszkedett a tervhez. Tudta, 

hogy amint kinyitja az ernyıt, már a széliránnyal kell majd bajlódnia és a pontos 

leérkezéssel. Nagyot sóhajtott hát, és meghúzta a kioldózsinort. 

Mint egy sötét sólyommadár, körözve ereszkedett a villa felé, majd amikor 

elég közel ért, aktiválta az apró hátizsák visszacsomagoló automatikáját. Pár métert 

zuhant, majd az egyik ablakpárkányban megkapaszkodott meghosszabbított ujjaival. 

Felhúzta magát macskához méltó ügyességgel, és az ablakban gubbasztva 

mutató ujját a keret széléhez érintette. Körme meghosszabbodott és vékonyan 

bekanyarodott egészen az ablak zárómechanizmusáig. Egy halk kattanással az 

ablak kinyílt, Copy pedig becsusszant a sötét szobába. 

Bár ilyen esetekben bırét kaméleonszerően a háttérhez színezte, ezúttal ez 

kevésnek bizonyult volna. Módosította látásának spektrumát, és így kirajzolódtak 

elıtte a térérzékelı sugarak. Mosolyogva táncolt át közöttük cirkuszi artistát 

megszégyenítı ugrásokkal, hajlásokkal. Élvezte a könnyedséget, amivel kijátszotta a 

biztonsági rendszereket. A ház központjába vezetı folyosó padlóján lévı 

nyomásérzékelıket a falon mászva cselezte ki, végül a nappaliban gyorsan kiiktatta 

a teljes hálózatot, így már nyugodtan sétált el a csendben villódzó karácsonyfa elıtt, 

majd belépett az irodába. 

Az iroda teljesen átlagosnak tőnt. A bárszekrény és egy impresszionista 

festmény között pihent a falban a széf. Copy biztos meg is próbálta volna feltörni, és 

sikerrel járt volna, ha nem lett volna biztos információja a S.H.I.E.L.D.-nek arról, hogy 

a keresett adatok nem a széfben vannak. Három napja szerezte meg ezt az infót az 

egyik tehetséges telepatájuk. 
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Vanessa az egyik polchoz lépett, a rajta sorakozó mappák közül gyorsan 

kiválasztotta azt, amelyikért jött. Felszínesen átfutotta a számokkal teli lapokat, és 

megbizonyosodott róla, hogy a megfelelı mappát teszi el hátának bıre alá. Ezután 

sarkon fordult és elindult a nappalin át a már kinyitott ablak felé. 

- Ki van ott? – kérdezte egy suttogó, vékonyka hang a lépcsırıl. Copy 

megdermedt egy pillanatra, gyorsan odafordult, fegyveréért nyúlva. Egy kislányt 

látott, aki épp a szemébıl dörzsölte ki az álmot. 

- Csak én vagyok – felelt megnyugtató, mély hangján a télapó. A kislány 

megint megdörzsölte a szemét, megbizonyosodva arról, hogy nem álmodik. Tíz éves 

lehetett. Odaszaladt a télapóvá változott Copycathez, és átölelte annak lábát.  

- Mit hoztál nekem, Télapó? – kérdezte csillogó szemekkel. A nagy 

szakáll mögött mosolyogva a mikulássá változott alakváltó visszakérdezett: 

- Jó kislány voltál? – A gyermek széles vigyorral bólogatott. – Hát 

akkor… 

Copycat hátranyúlt a puttonyához, és kiemelte belıle a parfümöt. Átnyújtotta a 

kislánynak, aki mosolyogva vette azt el. 

- Jujj! A lányok ezt el se fogják hinni! – nevetett fel, aztán kicsit szomorúbb 

hangon megkérdezte: - És a medencés Barbie ház? 

- Még reggelig fordulok egyet – felelte Copy mosolyogva, és elindult. 

- A kémény arra van, Télapó!  - segítette ki a kislány a kandallóra mutatva. 

- Köszi – felelt Copy, majd a kandallóhoz lépett. Szerencsére a ház ura 

eloltotta benne a tüzet éjszakára. Copy elvékonyította a dagadt testet, és bebújt a 

kéménybe, majd villámgyorsan felmászott annak tetejéig. A kislány nagy szemekkel 

bámulta a kandallót. Végre megértette, hogy fér át a kis kéményeken a hájas 

Mikulás. 

Fent, a kémény tetején Copy széttárta, meghosszabbította karjait, és bırébıl 

a denevérekéhez hasonló szárnyakat formált magának. Ezután elrugaszkodott és 

siklani kezdett a kivonási pont felé. 

- Máris itthon vagy? 

- Sima ügy volt. 
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- Akkor mi a baj? 

- Az ajándék, amit adtál… otthagytam. 

- Pedig szerettem volna, ha attól illatozol ma éjjel. 

- Még megoldható – felelte pajkos mosollyal Copy, és egy kis csomagot 

adott át Ravennek, aki elkezdte azt kibontani. – Lehet, hogy megfigyeltél, amikor 

válogattam, de azt biztos nem tudod, hogy másnap visszamentem, és meg is vettem, 

amit kinéztem neked. Boldog karácsonyt. 

- Jé! Ez ugyanaz! – nevetett Rejtély.  

- Igen. 

- Na, jó. Megosztom veled. De most már zárd be az ajtót. 
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