ETE
S

A kozmikus hurrikán másfél millió kilométer per órával söpör keresztül a feltérképezetlen űrön, a gázcsóvák minden
irányban ezer fényévnyire elnyúlnak.

A harminc fényév széles
gigaförgeteg mélyén millió
csillag tömegét tartalmazó
halmazok robbannak szét
az elme számára felfoghatatlan kitörésekben.

Sikolyaik nagy tömegű
csillagok halálát és
újabbak születését jelzik.

Norrin Radd vagyok, az Ezüst
Utazó, a kozmikus erő birtokosa,
Galactusnak, a világok pusztítójának
egykori hírnöke. Bejártam a galaxist,
többet láttam, mint emberi szem száz
emberöltő alatt látni remélhet.

LŐZ

Az elém táruló látványt
mégis egy újszülött
áhítatával nézem.

(URAM, IRGALMAZZ)
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Íme az élet körforgása
nagyobb léptékben. Tűzben
születni, szenvedélyünk
lobogó lángjában élni,
bevilágítani magunk körül
a világot.

Tűzben élünk és halunk, tudván,
hogy amikor eljő a vég, újjászületünk az utánunk jövők elméjében
és szellemében, akik ugyanazon
az úton járnak, amelyet ősidők
óta megvilágítunk számukra.

LŐZ

Az úton, amely egy
nap mindannyiunkat
hazahívellipsis

©2021 MARVEL

ellipsisamikor
a fény lassan
kihuny.

Rakd csak
az elektromosimpulzusmodulátorrendszer mellé!

ETE
S

„Hé, Nyúlós... ezt
hová tegyem?”

Reed...

Bocs.

A csillogó
zöld gép mellé
a villogó piros
fényekkel.

Köszi.

Túl könnyen
beveszel bármit,
Reed. időnként felnézhetnél abból a
mikroszkópból.

LŐZ

A csillogó zöld
gép mellé a villogó
piros fényekkel és
narancssárga kapcsolókkal...

...vagy a
csillogó zöld gép
mellé a villogó piros
fényekkel és az aljából előgomolygó
A
sárga füsttel?
zöld
gé...
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Csak ugratlak, Nyúlós.

Hé, van
egy jó kérdésem
a számodra!

Tessék?

ETE
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Ha bármidet
szét tudod húzni, miért
nem ülsz egy kényelmes
fotelben, és nyújtod ki
a szemed a mikroszkóphoz?
Mert...

Nem
lehet.

Egyszer
már próbálta,
de...
Nem
ment?

Á, hogyne
ment volna... de
annyira rémes volt,
hogy Sue kijelentette,
ha még egyszer ilyet
csinál, fél évig a
kanapén fog aludni.

LŐZ

A tudományos
eredményekhez
mindig hosszú
és magányos út
vezet.
Hogy
mondtad,
Nyúlós?
Hogy mielőbb zárat kell
szerelnem erre
az ajtóra.

Jól van,
vettem a
lapot. Úgysincs semmi
érdekes az
újságban.

Ben, te
senkit sem
Hé, Gyufa, ne
szívelsz.
vidd túl messzire...
Bele szeretnék nézni a
gyászjelentésekbe, hátha találok ott valakit,
akit nem szívelek.

Igen, ezért
bírom a Timest. Méretes a gyászjelentésrovatuk, tudod.
Mondom,
méretes.

Hm...
Reed... érdemes
lenne kipillantanod.
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Johnny?

ETE
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LŐZ
Úgy tűnik,
látogatód érkezett.
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