Öt hónappal korábban.

ETE
S

Krakoa.

Négy hónappal korábban.
Westchester.

Három hónappal korábban.

LŐZ

A Hold kék
területe.

Két hónappal korábban.
Mars.

©2021 MARVEL

Egy hónappal korábban.

ETE
S

A Vadföld.

Három héttel korábban.
Washington D.C.

LŐZ

Két héttel
korábban.

Jeruzsálemi
Élettér.
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ETE
S

Most.

Fáradtnak
tűnik, nagykövet úr.

LŐZ

Milyen volt
a repülőút?

Mint a magáé.
Váratlan. Charles xavier
telepatikusan egy visszautasíthatatlan ajánlatot
tesz az egész világnak, mi
pedig azonnal utazunk…

…egy olyan élettérbe, aminek a létezéséről
sem tudtam, hogy elismerjük
egy olyan állam szuverenitását, amiről négy napja még
csak nem is hallottam.

De hát azt
mondják, úgy szép
az élet, ha zajlik.
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ETE
S

Ami engem
illet, örülnék, ha
előre tervezhetnék
és kialhatnám
magam.
Attól tartok,
ezekről egy
időre le kell
mondanom.

Magát is
nyugtalanítja
az egész.

igen.

Az egyik
szer öt évvel
növeli a várható életkort, a másik mentális
betegségeket gyógyít,
a harmadik pedig a leghatékonyabb antibiotikum, amit a világ
valaha látott…

A mutánsgyógyszerek
miatt?

Komoly
gondot jelentenek.

Maguk
szerint ez
gond. Szerintem
ajándék.

Ezt hívják
biztosítéknak.

Milyen ajándékért
szokás fizetni?

Szerintem
az amnesztia
miatt főjön
a fejünk.

LŐZ

Xavier azoknak a
nemzeteknek ígéri
ezeket a csodaszereket, amelyek
elismerik az
övét.

Mert mi
aztán soha nem
vetemednénk
ilyesmire…

Úgy
véli?

Rémlik,
hogy mintha
valaki egyszer
olyasmit mondott
volna, ha képesek
vagyunk valamire,
akkor tegyünk
úgy, mintha nem
lennénk.
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Kereskedelmi
szerződések,
egyezmények… az
ezzel járó pénz
és hatalom… mindnyájunk számára
csupa ismerős
bonyodalom.

Ugye
most nem
fog nekünk
Szun-Cétől
idézni, nagykövet úr?

…

Ez az ön
véleménye,
vagy a kínai
kormányé?

Felszólítottak,
hogy – amennyiben
lehetőségem nyílik
rá –, fogadjam el
Xavier ajánlatát.

Látjuk
a benne rejlő
potenciált.

ETE
S

Miért tenném? Minek
beszéljünk
háborúról, ha
egyszer ők
nyertek?

Sajnáljuk,
hogy megvárakoztattuk önöket.
Kérjük, kerüljenek
beljebb.
Üdvözöljük
önöket Krakoa
egyik életterében.

Én Esme
vagyok, ő
itt Sophie.

LŐZ

Sophie
valójában
az emberi nevem.
Gondolkodom
azon, hogy lecserélem.
{ccc}

A nővéreinkkel
együtt mi vagyunk ennek
az élettérnek az ideiglenes személyzete, amíg
minden működőképes
nem lesz.
Óhajtanak
esetleg inni
valamit?
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Elnézésüket
kérjük, nagykövet urak…

Mikor
találkozunk
Xavierrel?

ETE
S

Nem,
köszönöm.

Talán nem
érhetek fel
vele… de remélem,
megbirkózom a
feladattal.

LŐZ

Charles
nem tart velünk
a mai nap folyamán. Más elfoglaltsága
akadt…

Magneto.

Kérem,
a nagykövet
úr is megteszi.
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Kövessenek.
Körbevezetem
önöket.

