
Hölgyeim és 
uraim, az aukciót  

a nyolc-egy-
kilences tétellel 

nyitjuk meg. Arkán, 
de teljesen 

emberi a külseje. Tizenhét 
éves. Szűz.

A kikiáltási 
ára öt arany.

Három évbe telt 
fel hajtani egy nevet.  
Még kettőbe, hogy  
megtaláljam a viselőjét.

Most pedig  
itt vagyok.

™
 a

nd
 ©

 2
01

6 
– 

20
19

 M
ar

jo
rie

 L
iu

 &
 S

an
a 

Ta
ke

da
. A

ll R
ig

ht
s R

es
er

ve
d.



Biztos benne,  
hogy arkán? Nem 

szeret nénk tévedés-
ből embert vásárolni. 

Bűnözők vagyunk  
ugyan, de nem 
vademberek.

Legyen 
esze,  

Sir Conroy. 
Sosem adnék  
el magunk-

fajtát.

Különben pedig  
ön is tudja, hogy  
nem minden arkán  
látszik szörnynek.  

Ha akarja, szondával  
is meggyőződhet 

róla.

Hm.

No és  
a karja hiánya? 

Meg az a bélyeg? 
Talán szörny,  
de akkor is 
selejtes.

Ezt a jelet nem egy 
emberi ház tervezte,  
Sir Conroy. A saját  

népe bélyegezte meg.  
Barbár szokás.

Ami a karját  
illeti… valóban  
csúf. De önök  
sem mind épek.

A háború mind- 
két oldalon 

tarolt.

De nézze  
az arcát: vad 
szépség az ön  
vad ízléséhez.

Nos, 
folytathatjuk  

a licitet?
Nem.

Nem  
folytat-

juk.

Megfogadtam, hogy 
soha többet nem  
kerülök ilyen helyzetbe.

Azt hittem,  
szívesebben 
halnék meg.

Tévedtem.

Tuya szerint  
megőrültem.

Bár elmondhat-
nám neki…
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Mit  
tehetek a 
küméikért?

Hölgyem.

A rendünknek 
adományozhatja  
ezt az arkánt.

És a  
rókakölyköt,  

a küklopszot meg  
azt a törpét a 

haszna vehetetlen 
szárnyaival.

Termé-
szetesen, 
hölgyem. …korrupt…  

öntelt apácák…  
azt hiszik, ők 

uralkodnak… ez 
semleges terület,  

a pokolba is…

Sir  
Conroy. Két hónap múlva 

a felesége egy 
másik férfival  
kapja rajta  

önt.

Nem sokkal 
ezután holtan 
találják önt.  
Furcsamód  

nem vádolnak 
senkit.

Ezen  
gondol-
kozzon.

Ilsa? Küldesse  
az arkánokat  
a laborató ri u-
momba a küméi 

telepre.

Ahogy 
parancsolja.

…hogy épp  
ezt szeretném 
elkerülni.
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Ide, ide!  
Ti, küméik úgy 

kuksoltok bent,  
mint rablók  

a tanyájukon! 
Legalább a pénz  - 

ből hadd 
csurranjon!

Olyan sok 
minden 
pusztult el  
a háborúban.

Egyes városok mégis 
újjáépültek… mintha 
mi sem történt volna.

Kár, hogy az emberek 
nem épülnek újjá ilyen 
könnyen.

Csak öt év telt el.

De máris sokat 
felejtettem.

Nem szabad 
elfelejtenem a vért.

Vagy azt, hogy  
ki ontotta.

ZAMORA 
VÁROSA
ZAMORA 
VÁROSA
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Kevés állat 
kétszínűbb a macská-
nál. Feltételezd róluk  

a legrosszabbat, 
akármilyen 

érintetlennek is 
tűnnek.

Látni sem bírom 
azt a szekeret, 
amióta tudom, 

mit hoz.

Még több 
munkát, 
ammán  
biztos.

Kémeik és 
orgyilkosaik 

sok küméi 
életét 

követelték.

Feldarabol 
minket, kiissza  

a vérünket.  
A boszorkány-

apácák így szerzik 
a hatalmukat.

Hallgass!  
Ne mondj 
ilyeneket.

Kérem, Ilsa 
asszony, ne 

hagyja, hogy 
elvigyen. Azt 
ígérte… azt 

ígérte, hogy jó 
gazdát talál 

nekem.

Mindenki 
fogja 

be.
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