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itt az 
Adatadó, 

spriccel az infó, 
a tények a lényeg, 

a mikrofonnál 
Swifty 
Frisco!

Lux Roth
 Chop algabáró: 

lép, nem lép? 
Közbelép? Jazz Firpo 
jelentkezik Pszeudo-

Portugáliából,
    a Chop Towers 

        mélyéből...

“Lux 
Roth Chop 

tesz ajánlatot, 
hogy megmentse 
a Clara Pandyt 

az űrhajó-
bontótól?

“Nem 
hinném!”

Hmm... 
Úgy hangzik: 

“Majd meg-
látják!”. itt 

Swifty Frisco, 
következik a 

traffi-
fax...

Copyright 2019 Rebellion 2000 AD Ltd



8 9

Kelet-AM 
környékén 

egyórás to-
tális léGdugó-

ra számítsatok, 
madárkák, mert

 a Manhattan 
platformhoz 

vontatják 
a Clara 

   Pandyt.

Egy 
hónap, és 

a legendás 
Krupp-Corona 

‘S’ széria utolsó 
mohikánja 

megy az 
aprító-

ba.

És végül a 
Központi Nyilvántartó 

üzenete a proximán 
közösség 

tagjainak...

Fiskális 
prokurátorrá történt 

kinevezésére tekintettel 
Nagyméltóságú Burkolt Jég Ki Olcsón 

Csörtet A Hevenyészett Reggelen 
újabb két szót csatolt 

     a nevéhez...

Hivatalos 
megszólítása ezentúl 

“Nagyméltóságú Burkolt Jég 
Prokurátor, Ki Olcsón Csörtet  

A Hevenyészett Reggelen
 Szükségbokát 

Lóbálván”.

Huhh.

Őrült 
gyíknak őrült 

név! Ez itt 
Swif– 
KTiK
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Az összes proximánnak, 
akit ismerek, egy szóból 

áll a neve... nem is... 
várjunk... volt az a

 dagadék, annak két-
szavas volt – 

           “Fonnyadt 
       Kontinens”!... 
            Miket 
      beszélek? 
    Elvette az 
    eszemet az 
      unalom!

Nem 
vagy eleget 

szabad 
levegőn, 

Rodice.

Ocsmány
 halszaga 

van.

Na megyek, 
megnézem, ahogy 
a Clara Pandyt 

vontatják.

Be fogtok
 szorulni egy mellék-
artériába! Ludy azt 

mondta, reggel 
Ütődött Ütősöket 

látott.

Brinna, 
azt hittem, 

te az „Egzisz-
tencialista 

Epekedők” új 
epizódját nézed 
a kutatásod-

hoz.

Ludy itthon 
marad gyakorolni 

a dotán. Majd 
seedeli nekem, és 

később meg-
nézem.

Ja, 
és visszük 
Tobyt is...

Hogy vagy, 
Toby? Jól 

szolgál a hid-
raulikád? Rozsdál.

Ezzel ne 
viccelődj, 
nyuszikám, 

oké?

      Vauu!

 Hahaha! 

Toby?

Hohó, 
ha Toby is jön, 

egész más a 
helyzet!

Hé! Tobicica! 
Milyen emlőst 
csonkítottál 

mostaná-
ban?

Hé, 
Brinna, 

én is jö-
hetek?

Szabad 
levegőn? Rémlik, 

mi az. Be kell 
lélegezni, 

ugye?
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Elég sokan 
vannak, ahhoz 
képest hogy 
egy repülő 

roncstelep 
a látni-

való.

Nem roncstelep! 
A Clara Pandy minden-

hol járt... még a 
Magellán-ködben

 is!

Látod, 
Rodice? 

Halo bez-
zeg tud-

ja.

Halo, meséltem már,
 hogy egyszer találkoz-
tam az igazi Clara Pan-

dyval? Nyolcvanöt 
éves volt, én tizen-

         kilenc. 
Elképesztő nő 

volt...

Bocs, 
gazdám.

Arra Ütősök 
vannak.

idióta,
 agyatlan 

glombik. Csak 
bo-bo-bólo-

gatnak...
Az. És rá-

adásul mind 
egy ütemre...

Brrr.

Emlékszel 
Squibre?

A bátyja 
múlt héten beül-

tetett egy implan-
tot. Azóta ő is 

Ütős.

Arra! 
Már jön 

is!
Ó, 

Brinna...

Brinna, ez 
gyönyörű!
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Miért? Miért szedik szét 
az angyalgépeket? Nézzék, 

milyen szép! Bejárta az 
univerzumot!

Valamit tenni 
kell! Miért nem lép 

közbe Lux Roth 
Chop?!

Ez egy szabad 
bolygó, proxipöcs... 

és még nem a 
tiétek!

Vigyázz 
a pofádra, 
kovariáns!

Höjj! 
Vigyázz! A 

farka!

Jól 
odacsör-

dített.
Uuhhh!

Gyerünk, 
sodródjunk, 
mielőtt kitör

  a balhé.

De 
a Clara 
Pandy...

Kaffer a 
Clara Pandyra! Az 

opresszorok mindjárt 
ideérnek debroncsolni 

egyet!

Hoj, csöcsi! 
Csupasz kezű 

csöcsike! Akarsz
 a csajom 

lenni?

Jobb lesz, 
ha távozol, 

barátom.

Azt a 
tönköt fél kézzel 

leverem, blöki. 
Fölösleges volt 

interkedni.

Rodice, 
ne már! 

Kezded 
túlzásba 

vinni.

egyetértek,
 már indulok

 is.

Ööö... igen... 
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Pont megúsztuk. 
Ott mennek a 

 fogdvagonok.
Jól 

vagy, 
Halo?

Nem.

Ez 
a hely 
shit.

Amint történik 
valami jó, kitör a 

balhé.

Egyszer úgyis 
lelépek innen...

Persze – mint 
mindenki más és a 

para- puttya! Ez 
komoly, 
Rodice!

Felejtsd el, 
csajszi. Még ha 

sikerülne is 
kijutnod... 

...nem lennél 
boldogabb. ha 

elfutsz, visszahoznak,
és miszlikbe 

aprítanak.

Nézd 
meg a Clara 

Pandyt...

Köv. 
prog:
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