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Rendben,  
Snarrrdax,Snarrrdax, ősi 

arcőrlőarcőrlő a Terror  Terror  
kvadránsból…kvadránsból…

Már elvesz- 
tettél nyolcmillió 
galaktikreditet,galaktikreditet, 

két ritka vlutoviai 
tüsszögő ékkövettüsszögő ékkövet 
és egy Alison Blaire Alison Blaire 

által dedikált  
képet. Hívsz 

vagy be- 
dobod?

Ó, HÍVOK  HÍVOK  
ÉN,ÉN, FICSÚR.  

VAN VALAMIM,  
AMI ÉR ENNYIT,  

HA NEM  
TÖBBET.TÖBBET.

A FÖLDFÖLD  ÉSZAKI  
ISTENEI FARAGTÁK.  
A LEGKEMÉNYEBB  

PANTEON A VILÁG- VILÁG- 
ŰRBEN.ŰRBEN.

AZT MONDJÁK, 
AKI BIRTOKOLJA, 
ÁTUTAZHATJA AZ 

ISMERT VILÁ-VILÁ-
GOT EGYETLENGOT EGYETLEN 
SZTENDERD NAP 

ALATT…

…ÉS  
AZ ÉNÉN 

VOLNÉK! NAPOK  NAPOK  
ÉS KÍGYÓK, ÉS KÍGYÓK, 
FICSÚR! FICSÚR! EZT 

CSAK EGYVALAMI 
ÜTHETI…

Öhöm.

NOCSAK.  NOCSAK.  
ÖTÖT ŰR- 

SÁRKÁNY.

RITKA RITKA 
SZEREN- SZEREN- 
CSÉSCSÉS LE- 
OSZTÁS…

TALÁN TÚLTÚL  
SZERENCSÉS IS AZ 
ÉN VÉRMÉRSÉK- 

LETEMNEK!

SZERINTEM TE  
EGY KÖZÖNSÉGESKÖZÖNSÉGES    

CSALÓCSALÓ  VAGY, FICSÚR! 
MEG EGY CSILLAG- 

VERTE HAZU- HAZU- 
DOZÓ!DOZÓ!

Ki,  
én?én?

A BŰN BOLYGÓ JÁTÉK-
ASZTALAINÁL.
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Hát  
hazud- 
nék én 
neked? Becsület- Becsület- 

szavamra szavamra mondom, 
urak… tisztántisztán és 

szabályosanszabályosan húztam 
ezeket a lapokat,  

s ezt bizonyí- 
tandó…

ÚjraÚjra 
meg- 

teszem.

Még 
néhány 
száz- 
szor.

ÁÁH!ÁÁH!

A  A  
SZEMEM!SZEMEM!

A kulcs az első az 
öt közül endash a Raido 
rúnával van jelölve.

Az utazás rúnájával:  
óceánok átszelése,  
bolygók felfedezése… 
hidak építése istenek  
és emberek közé.

Bizonyos utazások 
mindháromra képesek.
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Johann Shmidt ma 
erősnek érzi magát.

Vörös koponyájában  
a néhai Charles Xavier 
lüktető telepátiás képes- 
ségeivel nincs elme  
a Földön, amelyet ne  
tudna igába hajtani.

Nincs elme a Földön, 
amelyet ne tudna…

VÖRÖS KOPONYA 
MAGÁNLAKOSZTÁLYA.

…Érzékelni…?

Egy pillanatra mintha… 
nevetést hallana.

Olyan, mint 
a higany.

Mint a  
fagyöngy.

Ösztönösen 
ellenőrzi…

De nincs 
ott.

A kulcs 
eltűnt.

Fájó szívvel 
megérti, hová 
tűnt.

Nincs is rá szükségem, 
gondolja Johann 
Shmidt. SosemSosem volt  
rá szükségem.

Próbálja felidézni, 
milyen érzés volt  
birtokolni. Az öt  
közül a másodikat,  
azt, amelyet WotanWotan 
készített, és az UruzUruz 
rúnával, a kitartásé-kitartásé-
valval van megjelölve.

A csillagokon át-
ívelő birodalmakbirodalmak 
fennmaradása… 
kegyetlen  
eszmékkel…eszmékkel…

PPróbálja…róbálja…
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Rövid  
leszek,  Mr. 
Leufeyson.

Tudjuk,  
hogy azért  

jött, hogy ellop- 
ja az öt közül  

a harmadi- 
kat.

„Mr.  
Leufeyson?”

A SHIELD ILIÁSZ  
HELIBÁZISA.

MostanraMostanra  
már tegeződ-tegeződ-
hetnék,hetnék, nem, 

Phil?

Coulson ügynök.  
És ne bízza el magát, 

Mr. Leufeyson.

Ezt a cellát  
a maga régi énjé- 

nek foglyul ejtésére 
építettük a bolygó leg- 

kiválóbb misztikus  
elméivel együttmű- 
ködve. Garantáltan,  

száz százalékig 
 Loki-biztos.

Ó,  
a cellacella  

valóban az.

M-mi?M-mi?

Az  
érzékeidérzékeid 
viszont 
koránt-

sem. És  
egy szökés- 
biztos cella  

nem sokat ér, ha 
a rab valójában 

sosem volt  
bezárva.bezárva.

Élvezd  
csak a széket, 
Phil. A bizton-
sági szavad a  

„szarka”.„szarka”. Uram…?Uram…?
Ne rám  

pazarolja az 
időt! Riadót el-
rendelni, minden 

szinten!

Kiszaba-
dult!

Loki el- 
szabadult 
a helibá-

zison!

„És ha meg-
szerzi a 

kulcsot…”

Már 
késő.

Az ötből a harmadik. 
Perthróval, a titkok  
rúnájával.

A mesék, a mágia, 
a kémkedés és a 
lopakodás titkai.

A rég elfeledett 
adósságoké…

…és a vér,  
ami a nyomuk- 
ban jár.
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BRADDOCK 
AKADÉMIA.

Hol  
a frász-

ban  
van?

Ne  
a diákok 

előtt,  
Meggan…

Azt  
mondom  

céklául, amit 
répául szeret- 
nék, Brian! És 
az a károm- 

kodás!

A pokolból  
hoztam ki azt  
a kulcsot, a 

francért… nem 
tűnhetett el 

csak úgy…

Meg fogom  
találni, kisasszony!  
A mágikus rendőri 
képességem bár- 

milyen rejtélyt meg-
old! Vagy ne legyen  

a nevem… Kölök  
Zsaru! 

Csak hadd 
mondjam ki  
a varázs- 
szavakat…

Nos… 
nos… 
nos…

{sóhaj}

Van  
valami, 
Bobby?

A gonosz- 
tevőnek megvan  
a maga varázs- 
ereje, főnök! De 
akad másfajta 

módszerem  
is.

Valaki talán  
csúnyán meg- 
sérülhetett 
a cellájában, 

például.

Igen,  
köszönjük,  

Bobby…

Gyerünk, 
Meggan… 

Hol láttad 
utoljára?

Senkinek sem jutna eszébe kikérdezni 
az új gondnokot vagy átnézni a 
szemetet, amit összesöpört.

De ki gondolná, hogy  
az ötből a negyedik  
a szemétben lesz?

Ingwaz rúnájával  
jelölve endash az új  
kezdetekével…

Sok újdonság kezdődik ott, 
ahol a legkevésbé számítunk rá.


