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Abszolút lenyűgöző.  
Komolyan, igazi mérnöki  

csúcsteljesítmény… Másfél  
kilométernyi ereszkedés  

láncokkal, ellensúlyokkal  
és kapcsolókkal…

Vissza  
tudunk  
jutni?

Kétségtelenül.  
Az ellensúlyok átfordul- 
nak, és felhúznak minket  

a felszínre. A Titkos Birodalom  
tényleg nagyon értette  

a dolgát, ugye?

Az is okos húzás  
volt, hogy Cincinnati alatt  

építették fel titkos városukat: 
itt nincs metróhálózat, ami miatt 
megzavarhatták vagy felfedez-

hették volna őket.

Ha nem észlelünk kósza  
Von Doom-surágzásrészecské- 
ket, mi sem bukkanunk rá soha.  

Ez a burkolat atomrobbanásokat  
is lefojtana, nemhogy  

rádióhullámokat…
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ILYEN A VON DOOM IDŐPLATFORM, AMINT 
ÉPPEN EMELKEDIK A „TÁBLAMEZŐJE”. 

Akkor a Von 
Doom-sugárzást 
miért nem állí- 

totta meg?

Mert a Von  
Doom-sugárzást 
semmi sem állítja 

meg.

Egy időutazás  
emisszióit szinte 

képtelenség  
álcázni.

Márpedig  
a Von Doom időplat- 

form nagyon kaotikus  
és nagyon zajos.

Hú, ezt nézzétek. 
Gyönyörű.

inkább  
groteszk.

ilyesmit  
csak egy  

szovjet lány  
tud értékelni,  
Hank. Működő- 

képes?

…jóságos 
ég.

Működőképes,  
bizony. valószínű-

leg az is lesz 
még kétszáz  

évig.

Natasa,  
gazdagodtál  

egy Atom- 
cadillackel.

De azért ez elég  
rémisztő… Króm üzem- 
anyagtartály, valamiféle  
trícium pótalkatrész…

Fegyver- 
ellenőrzés.

Neked is, Özvegy.  
Nyitottabb ez a tér, mint  

hittem, és az özvegy- 
marásod távolról  

nem hatékony.
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Ezeket a korongvetőket  
a kormánytól kaptuk egy lelkes  

szállítón keresztül. Egy sajnála- 
tos fantáziátlansággal „sokktoxin- 

nak” nevezett anyagból álló  
szilárd lemezeket lő ki. 

Sejt- 
vastagságú  

éle úgy vágja  
a testpáncélt, 

mint kés  
a vajat.

A sokktoxin  
egy ideggáz. Egyetlen  

lövedék egy egészséges 
bikánál is hatórás kómát 

idéz elő.

A szerencsétlen  
tesztalanyok olyan intenzitású  

rémálmokról számoltak be, amilyenek- 
hez hasonlót általában csak szipuzó 

drogosok szoktak átélni.

A korongok pár  
perccel a levegővel 
való érintkezés után 
lebomlanak. Lenyo- 

mozhatatlanok.

Titkos  
lövedékek  

titkos bosszú- 
állóknak.

Én ezt  
nem értem.

Az ön  
lövedékeit a saját  
félholddárdáinak  

súlyához és méretéhez 
igazították,  
Mr. Spector. 

Ezt értem.  
Azt nem értem, 
az enyém miért 
nem ugyanolyan, 
mint Rogersé.

Rogers  
parancsnok  

szuperkatona, aki  
bármilyen fegyvernek  
képes másodpercek  
alatt a mesteré- 

vé válni.

Ön egy  
labilis elme- 
beteg, aki egy 
fehér zsákkal  
a fején megy  
ki az utcára.

Alighanem mindenki  
abból indult ki, hogy 

jobb leegyszerűsíteni 
önnek a dolgokat.

Elég  
ebből.

A Zéró  
Quincarriert 
visszük. Az  
kisebb, de  
gyorsabb.

Bestia,  
Holdlovag,  

Fekete Özvegy:  
indulás.

Holdlovag:  
légi fel- 
derítés.


