
A végtelen csoda és hatalom
ismert univerzumában léteznek
a kivételesek, akik a valaha volt leg-
hatalmasabb lények, azok szerint,
akik számontartják az ilyesmit. 

Biztos vagyok abban,
hogy tudod, kik ők.

Ám rejtőzik valami
e bajnokok bensőjében,
amiről nem tudsz.

Egy titkos igazság, amelyet
mindegyikük lelkük legsöté-
tebb, legrejtettebb zugaiban
hordoz.

A félelem… a 
bizonyosság… 
hogy el fognak 
bukni.

Hogy egy nap, erejük és 
bátorságuk ellenére… 
mindenki… és minden… 
elpusztul.

S ha megkérdeznéd 
ezen isteneket, e 
bosszúangyalokat
és pusztítókat…
mit gondolnak arról, 
bámulatos univerzu-
munk miként jut el
a véres és elkerül-
hetetlen véghez?

Reszkető hangon
és nehéz, őszinte 
szívvel…

…mind pontosan 
ugyanazt mondanák...
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Most viszont
a zsarnoki chitaurik
találó nevű otthonán,
a Chitauri Prime-on
találjuk magunkat.

Talán már
hallottál róluk. 
Félelmetes mind.

Felismerheted őket
lopott, átalakított hajóik 
flottájáról – mindegyikük 
pusztító, intelligens fúró-
torpedók arzenáljával van 
felszerelve.

Vagy ha erről nem, a leviatánok-
ról már bizonyára hallottál: a 
chitaurik közismert, biomechani-
kusan előállított fegyveréről,
az Acanti-Csillagcápa hibridről…

…melyek mindegyikébe chitauri 
katonák százai férnek; könnyű, 
napfogyatkozás-energia táplálta 
támadó űrhajók, amelyek még a
Siári Korvettet is lekörözik.

Ezeket
mindenki ismeri.

De az ő valódi 
rémségük
mélyebben rejtőzik.

© 2019 MARVEL

EL
Ő
ZE
TE
S



A bolygó szokatlan, szabálytalan röppályája
miatt a Chitauri Prime hőmérséklete éveken
át akár száz fokkal fagypont alatt van.

A chitaurik 
már hozzá-
szoktak.

Sőt hírhedt gladiátor-
bajnokságuk során
a rabszolga harcosokból 
kispriccelő vér megfagy
a levegőben…

…ami lenyűgöző 
vörös hóesést 
eredményez.

A lehulló harci havat, ahogy 
ők nevezik, összegyűjtik,
és csemegeként adják
a chitauri gyermekeknek…

…amikor azok az útjukra 
lépnek, hogy az ősi 
mészáros harcosok
sorához csatlakozzanak, 
akik már több százezer 
éve vésik a csillagokba
a legyőzhetetlen Chitauri 
Prime nevét.
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Thanos már el is feledte
a chitaurikat, míg öt órája
rá nem lelt bolygójukra.
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Ki a 
királyo-

tok?

Én. Én
vagyok a

király, Thanos
nagyúr.

Hazug!

Nem… Nem, 
esküszöm! 

Kérlek, 
adhatok 
neked…

A
királyok

nem könyö-
rögnek.

Eddig nincs 
túlzottan 
lenyűgözve.
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