
Szeptember végén,  
amikor a levelek még  

épp csak susogni kezd-
tek a közelgő őszről, 
a virginiai Vízió család 

beköltözött az Arlingtoni 
Hickory Branch Lane 

616-os szám alatt lévő 
házba.

Vízióék háza  
Cherrydale-ben állt,  

egy kellemes kisváros- 
ban, 15 mérföldre  

Washingtontól.

Szomszédaik közül sokan  
dolgoztak a belvárosban, így 
gyakran esett szó a dugókról  
a 66-oson vagy a Lee főúton.

A hétvégéket Virginiában  
töltötték, bár sokszor  

sóhajtoztak a város után.

A múzeumok  
milyen érdekesek!  

A gyerekek is de jól  
szórakoznának!

Kevesen származtak ere- 
detileg erről a vidékről.

A legtöbben főiskola után 
költöztek Washingtonba, és 

vagy a Kongresszusban, vagy 
az elnök alatt dolgoztak.  

Nem alkottak semmit, és  
szinte csak levegőn éltek.

De ez lényegtelennek tűnt.  
Fiatalok voltak, és meg 

akarták váltani a világot.

Végül megismerkedtek 
valakivel. Szerelmesek 

lettek. Gyermekeik  
születtek.

Már élni kellett  
valamiből, felmondtak hát,  

és lobbisták, ügyvédek,  
középvezetők lettek.

Az iskola miatt  
az elővárosok- 
ba költöztek.

Megkötötték  
a család miatt  

szükséges komp- 
romisszumokat.
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Nem hiszem el,  
hogy ezt csináljuk! 

Hogy ilyesmire  
kényszerítesz  

engem!

Nora,  
ezek robotok! 
Nem kérnek a  

sütidből!

Íme George 
és Nora.

Nem is robo- 
tok. Megnéztem 

a neten.

Valami  
hogyhívjákok.  

Szintetizék.

George akkortájt  
jelzálog-ügyintézőként  

dolgozott. Szerette a  
csirkeszárnyat, de mindig 

túl csípőset rendelt.

”Szintetizék”? 
Remek. Máris 
érthetőbb.

Azt írták, hogy  
a Vízió a Bosszú- 

állók embere a Fe-
hér Házban. Ezért 

költöztek ide.

Meg, hogy  
talán a szuper- 

barátai nem igazán 
örültek ennek az 

egész családalapí-
tás dolognak.

Nora személyzetis volt 
egy ügyvédi irodánál. 
Többet olvasott, mint 

bárki, akit ismert, igaz, 
csak digitálisan.

Persze, hogy nem örültek.  
Robotokat gyártó robotok. Akik 

mindent megtesznek, hogy ne  
legyenek robotok…  

vagy mi.

Ez nem ter-
mészetes.

Nem is figyelsz!  
Nem robotok! Olyan 

bigyók. Amit  
mondtam.

Szívem, szeret- 
lek, de ezek kenyér- 
pirítók. Szép, piros 

kenyérpirítók.
Nem olyanok,  

mint te meg én. 
Nem esznek sütit 

se, érted?

Süti… Ó, egek,  
jól van, hoztam 
nekik sütit! Ez  
neked miért  

fáj?
Olyan kevés  

süti van a világon, 
hogy attól félsz, 
kifogy, és kész? 

Vagy mi?

Ömm, el- 
nézést…?
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Miben  
segíthe- 

tünk?
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A Vízió család 
örült a társa- 

ságnak.

Épp végeztek a  
kicsomagolással, és 
égtek a vágytól, hogy 
megmutassák, milyen 

lett a ház.

Nagyon  
szépen kö-

szönjük! Nincs 
kedvük bejönni 

kicsit?

Jöjjenek! Ő 
a feleségem, 

Virginia. A lányom,  
Viv. A fiam,  
Vin. Ikrek.

Nagyon  
örvendek!

Örülök a talál- 
kozásnak!

Szintúgy  
örvendek.

Körbevezették Norát  
és George-ot, és rá- 
mutattak, hogy az itt  
látható tárgyak jó 

részét Vízió a Bosszú-
állókkal töltött időben 

gyűjtötte össze.

Egy húrok nélküli 
Steinway Wakandából.  

A Párduc ajándéka.

Egy a híres Zenn-la-i  
vízvázák közül.  
Az Utazó küldte.

Egy öngyújtó, amelynek 
fényénél a D-nap előtti 
éjjel térképeket néze-

gettek. A Kapitányé volt.

A Wundagore-hegy oldalában 
vágott örökvirág ág.  
A Boszorkány adta.
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Amikor Vízió elmesélte a  
legendát, miszerint az örök-

virág szirmai szélesre tárják 
az idő kapuit, a felesége  

szokatlanul elcsendesedett.

De ezt sem Nora, 
sem George nem 

vette észre.

Végül Vízió szólt, hogy  
Bosszúállóként hamarosan 

szolgálatba kell lépnie.

Egy részeg Csillagjáró  
lezuhant a Merkúron, és a 
Naprendszer királynőjévé 

nyilvánította magát. Víziónak 
folyamatosan tájékoztatnia 
kellett az elnököt a fejle- 
ményekkel kapcsolatban.

Így elbúcsúztak,  
és megbeszélték, 

hogy még találkoz-
nak. Talán egyszer 
reggeliznek közö-
sen az olasz étte-
rem mellett nyílt 

bio büfében.

Olyan volt  
a keze, mint egy 

uzsonnás zacskó. 
Amikor kezet  

fogtunk. Olyan  
ragacsos. Azt hittem,  

fájni fog. Vagy 
valami.

Pssszt!  
Szerinted  

hallanak még 
minket?

Igen. De mindig  
hallanak, nem?

Később, a  
történetünk vége  
felé az egyik Vízió  
Norára és George-

ra gyújtja majd  
a házukat.

A lángok  
közt lelik 
halálukat.

George utolsó gondolata 
Nora körül forog majd. Hogy 
megtalálta az igaz szerelmet 
vele, hogy alig van olyasmi, 
amit megbánt volna azóta.

Nora utolsó  
gondolata  
a Zenn-la-i  

vízváza lesz.

Hogy ugyan  
miért volt  

üres.
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