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Ma reggel kutyatetem 
a sikátorban, feltépett
gyomrán keréknyomok.
Ez a város fél tőlem. 
Én ismerem a valódi 

arcát.

Volt választási lehe -
tő ségük, mindnyájuknak.
Jár    hattak volna jó em be -
rek nyomdokaiban, amilyen 
az apám volt, vagy 
Truman elnök.

Két becsüle -
tes ember, akik
megdolgoztak
a pénzükért.

Ehelyett kommunisták 
és perverzek ürülékét
követték, és nem vették
észre, hogy a bűzös 
nyomvonal egy 

szakadék szélére 
vezet.

Még hogy
nem volt 
választásuk?
Ugyan már!

…és egy -
szerre csak 

már nem 
lesz mit 
mondani.

Szép kis
zuhanás.

Hmm.

És most az egész világ
ott áll a szakadék szélén
és bámul le a vérvörös
pokolba, a sok liberális 
meg értelmiségi 

meg sima beszédű 
alak…

A sok szex és gyilkosság 
összegyűlt mocska 

derékig ér majd, és akkor 
a sok szajha és politikus
felnéz az égre, és így 
rimánkodik: „Ments 

meg minket!”…

Az utcák mint megannyi 
csatorna, és a csatornák
vérrel vannak tele, és ha
egyszer túlárad és kiönt 
a szenny, minden féreg 

megfullad.

…én pedig le -
nézek, és azt
suttogom:

„Nem.”



Az. Szegény ürge.
Tudod, mindig el -
tűnődöm… vajon 
kialszik benned 
a fény, mielőtt
eléred a járdát?

Őszintén,
olyan nagyon
nem akarom

tudni.

Mit 
gondolsz, mi

történt?

Nos, úgy 
látszik, valaki 

betört ide.
Beszakította 
az ajtót.

Viszont 
akkor vagy ketten
voltak, vagy a fickó

drog hatása alatt állt,
mert az ajtót lánc

védte belülről.

„Vagyis a házigazda 
itthon volt, amikor

rátörtek.”

Hmm. Láttam 
a testet. Meg -
termett fickó-
nak tűnt, aki meg 
tudja védeni

magát. A korá - 
hoz képest 
jó karban 

volt.

Attól
el tekintve,
hogy meg -
halt, mi?

„idefigyelj, ennek 
a fickónak, Blake-nek 

olyan izmai voltak, mint 
egy súlyemelőnek.

„Hogyhogy 
nem fejtett ki 

semmiféle 
ellenállást?”

Hát 
minden esetre 

vesztett. Talán 
tényleg ketten

támadtak rá, 
és túlerőben

voltak.

Az 
adataink 

szerint a
fickó éveken

át valami
európai 

diplomáciai
melót 

végzett…

„Költséges, flancos 
életforma. Talán 

egyszerűen elpuhult.”

Ezen a fotón
nem látszik

olyan puhának. 
Vajon hogy

szerezte azt 
a sebhelyet?

Mintha…

Hé! Az 
a pasas 

mellette, 
akivel kezet
fog… hiszen

ez Ford 
al elnök!



„Tényleg ő az! De 
magunk közt, azt hiszem, 

őt kizárhatjuk
a gyanúsítottak köréből.

„Az ilyen hentes-
munka nem az

ő stílusa.”

Különben is,
hogy esett ki
az ablakon?

Talán 
ne kitánto -

rodott.

ugyan. Tudod, 
milyen vastag az

üveg? Még egy ilyen
nagydarab ember 

sú lyától se törik ki.

„Kivéve, ha 
neki hajítják.”

Na, ha ez az 
Edward Blake akkora
volt, amilyennek

mondod, egyetlen  
fickó nem tudta

volna megemelni. 
Biztos, hogy 

ketten voltak.

Hova
paran -
csol -
ják?

Öö… 
a föld -
szintre
kérjük.

„Földszint 
következik.”

furcsa 
is lenne, ha
valami igazi

nyomra 
buk kannánk.

Mert mi is 
ez az egész?

Elvittek egy kis
pénzt, igen… 
de még sincs
szó szok vá -

nyos be  tö rés -
ről…

„Valakinek nagyon a 
be gyében volt a fazon.”



Szóval 
még nem 

fe leltél… Ha 
nem betörés -
ről van szó,
akkor milyen

más indítékot 
keressünk?

lehet, 
hogy mégis  

betörés volt…
egy csapat
kontyos, 

akinek a KT—28
elvette az

eszét.

„Tudod, hogy van ez… egy
csomó őrült dolog tör té -
nik egy ekkora városban.

„Nem mindig
kell indíték.”

Tehát
azt 

mon dod
…

Titokban
tudj meg

minél többet. 
De a nyilvá- 

nos ság
előtt…

„…nos, lehet, hogy
jobb, ha altatjuk

a dolgot?”

Nem tudom. Azt hiszem, 
túl komolyan veszed 

a „bosszúállókat”. Mióta
’77-ben elfogadták 

a Keene-törvényt, csak 
a kormány által finan -

szírozott őrültek 
aktívak.

Nem 
kell tartani

tőlük.

A fenébe
velük. Na és
Rorschach?

„Rorschach nem 
vo nult vissza, miután
ő és a haverjai kegy -
vesztettek lettek.

„Rorschach itt
ólálkodik valahol.”

Sült bolond a
fickó, ráadásul  
két rendbeli

gyilkosságért
körözik.

Mi bajod
van?

Öö…
semmi… 
egy kis

bor zon -
gás.

Lehet,
hogy

meg fáz -
tam.

itt egy 
szép kis 

le számolás
történt. 

Ha Rorschach
közbelép, 

tele leszünk 
hul lával.

Azt mondom, hogy 
ne verjünk fel túl
nagy port ebben 

az ügyben. Más se 
kell, mint hogy 
köz belépjen egy

maszkos bosszú-
álló is.





ÉJFÉLKOR MINDEN ÜGYNÖK…



Önh.

Ehh.



Örm.



Szóval ott 
vagyok a szuper -

marketben, hogy 
ku tyakaját ve gyek  

az öreg Fantom nak, és
ahogy befordulok az 
egyik sorba, puff! be -
lebotlok a Sikol tó

Koponyába!
Emlék -

szel rá?

Ne viccelj! 
Ha nem volnának

ezek a szombat esti 
sörleckék, már 
nem is élnék.

Persze, 
a nyu galmazott 
vének tartsanak 

össze!

Ezt 
eloltom,
aztán

kienged -
lek.

Hollis, 
mindketten tudjuk,
hogy ez baromság, 

de azért kösz.

Hé, vigyázz
a szádra! 

Ez a bal kéz 
padlóra 

küldte Axis 
kapitányt is,
emlékszel?

Hogy 
felejthet-

ném el! Köszi
a remek 

es tét, Hollis.
Vigyázz 
ma gadra.

Te is,
Danny.

isten
áldjon.

Hát tudod, nagy 
badarság volt lehúzni

előttetek a rolót 
’77-ben. Te sokkal jobb 

Éji Bagoly voltál, 
mint én.

Azt 
hiszem, 
te emlí -
tetted

őt…

A 
negyvenes

években tucat-
szor elcsíptem, 
de aztán meg -

javult, Jézus felé
fordult, megnősült,   

két gyereke 
is lett…

Öö, Hollis,
figyelj…
mindjárt

éjfél. 
Men nem

kell.

Persze, el repült 
az idő, miközben  

erről a sok 
régi do logról 

be széltem.

Nyilván
halálra 

un tattalak.

Kicseréltük 
a címeinket. 
Jó pofa alak.



…Nézz le 
a hátsó lép -

csődön, haver,
laknak ott 

olyanok, akik 
nem érzik az 
időjárást…

Slopp.

Flapp.

Sorp.

Lep.

Helló,
Daniel.

Rorschach..?

Meg -
éheztem,
miközben

vártam rád.
Találtam
egy kis
babot.

Remélem,
nem 

bánod.


