Biztos úr?
Ja, igen… ez vicces
lesz! Halloweenkor történt.

Biztos úr,
tartson ki! A mentő
már úton van!

Egy jelmezes buliból mentem hazafelé.

Egy pasas ki akart rabolni
két lányt egy sikátorban.
Gondoltam,
elriasztom. Elég
sötét volt.

A pisztolyom
meg játék…

Szemben…
…az övével.
Úristen,
patakokban
ömlik a vér!

Maya!

Azt
mondták, öt
perc!

Évek óta
az első lány,
aki észrevesz…
Nyilván…

De… meg lehet
halni rosszabb
módon is.

Ez egyáltalán…
Nem…
Oly--

Biztos
úr?!

Nem olyan
rossz, Samuel
Lewis.

Nemes halál
volt.

De azért az
„elmúlás” része
vitatott.

Uhh…
mi?

Mi a…
fene?!
Te…
te ki
vagy?

És sürgősen szükségem
van pár rémszarvasra!

Komolyan? Ki?
Hát nem egyértelmű, Sam?

Én vagyok
a Mikulás!

Tizenkét
évvel
később

Halál!

Ó, áldott
kaszás, hívunk téged!
A hetek véresküjével
a halandó világhoz
láncolunk!

A vér
pecsétjével, a
szellem pecsétjével!

A vér
pecsétjével, a
szellem pecsétjével!

Ó, sápatag
őriző…

Őrizője
a hét…

A vér
pecsétjével, a
szellem pecsétjével!

Jaj, a
vérbe már!
Ki bohóckodik itt?

Hahaha!

Állatira!
Szóval
szerinted
viccesek
vagyunk?

Folytasd
csak, ez az
egész
isteni!

Ez
az „egész”
egy szent
rítus.
Ősi tudás,
amely évszázadokat élt túl!
Hogy milyen
értelemben „isteni”,
abban valószínűleg
nem értünk
egyet.

Ja! Ősi tudásból
jeles!
Ne hagyd
abba!

Naggggyon
jól fog elsülni!

Á,
értem
már!

Egy
kétkedővel
van dolEgy
gunk!
béna, vaksi
emberkével, aki
éli világát, mit sem
sejtve az árnyékban
munkálkodó, kortalan erőkről!

Ne is
törődj
velem!

Attól tartok,
jelenléted…
nos, nemkívánatos!

Kortalan
erők?

Haver,
olyan dolgokat
mesélhetnék neked
a kortalan erőkről, hogy beleőszülsz!

Öö… aha…
ki is vagy te?
Valami sírásó?

Most miért? A
szerszám miatt?
Nem, az ásás
nekem amolyan…
szenvedély.

Na, mi
lesz, napsugaram?
Hogyan
játsszuk
le?

Áh… menjünk.
Ez a tuskó a jelenlétével megzavarta az
étert.

Á, aha,
szóval ez
A
volt az…
megzavart
éter.

Kretének.

Jaj… már minden
kő alatt ilyen gázos
kis nyomikba botlik
az ember…

Olvasgatják
az Első Okkultista
Könyvecskémet, szavalják az ovis versikéket…

És reménykednek,
hogy valaki a másik
oldalról felfigyel
a hangjukra…

Össze is
pisilnék magukat,
ha tudnák.

Ti akartok nekem
mesélni az árnyak
között lakó
sötét lényekről?

Haha.

Ha csak sejtenétek, mi rejtezik a
fátyol mögött…

Csak egy
pillantásuk elég
lenne, hogy a frászt
hozza rátok…

…halálosan.

Mintha
mérges
volnál.

Már a
látványod
is segít.

Nem gyakran
hallom ezt… de
örülök neki.

