
A legerőseb-
bet kérem.

MADRIPOOR 
- HERCEGNŐ BÁR

Rég 
nem láttalak 

erre, folt. Nem 
voltam benne 
biztos, hogy 
visszatérsz.

A
szoká-
sost.

Nem.

Ó, pultos! Kérhet-
nék egy Frescát? 

Dupla jéggel.

Mit
nem?

Nemet 
mondok minden 

őrültségre, amibe 
folyton belerán-
gatsz, Pókember.

Direkt 
azért jövök ide, 
hogy elkerül-
jem ezeket.

Egy gömbhal daiquiri 
koktél lesz! Úgy hal-

lottam, ez a hely 
specialitása. 

Vagy 
az a 617-es 
valóság…?

Elhúztok innen, 
amíg háromig szá-

molok, vagy én 
doblak ki. Egy… 

kettő…

Odébb húzódnál 
kicsit, Jones? 

Tudhatnád, 
hogy mindig 
visszajövök.
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Mit bámulsz, te 
töpszli, sötét 

és szőrös 
jószág?

Egy okot 
arra, hogy végig-

hallgassam 
pókember 
dumáját.

Akár, 
hiszen 

szemre való 
vagy. Meg Póki 
kicsit ideges 
tőled, és ez 

bejön.

ideges? 
Én? Kacag 

a vakbelem! 
Nem kezdem el 
minden csinos 
vöröske miatt  
teleizzadni a 
pókruhámat. 

Én vagyok az Elképzelt*. 
Ez pedig Jones ügynök. 
Szükségünk van a segít-

ségedre, Rozsomák.

Pultos! italt 
az én… ezeknek az 

embereknek.

A pókhálós 
fickó állja.

Rendben. 
Úgy tudom, 

az egyik hitel-
kártyám még 
elbír egy kis 

mínuszt.

Szóval. Gondolom, hallottad, 
hogy Manhattan egy kis darabja, 
ebbe beleértve a Hírharso-

nát és engem, hirtelen… 
eltűnt.

Most nem. 
Valami esze-

veszett szigeten 
kötöttünk 

ki.

Hmm. 
Ha a ti való-
ságotokban 
ez bóknak 
számít…

Az anyaga 
elvileg 

felfogja 
az izzadság-

foltokat… 
elvileg…

   Úgy ítél-
  tem, Pókember 
a legalkalma-
sabb a helyzet 

elmagyarázására, 
mert egy világból 

valók vagytok. 
Még mindig így 

gondolom.
*a játékban: 
The imagined.

Megint 
fekete 

göncben 
találtad 
magad?ELŐ
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„Egy másik univer-
zumban van. Egy hely, 
ahonnan az összes 

valóság ered.” 

„Ennek a nagyon nagy 
bummnak a forrása 

egy energiagömb, amit 
Zéró Pontnak hívnak.”

„A Zéró Pontot 
nagyon sokáig egy 

gonosz tudóscsapat 
irányította, az 

Elképzelt Rend*.”

„Gonosz tudós dolgo-
kat csináltak, például 

embereket raboltak el 
más univerzumokból, 

és összeugrasztották 
őket.”

„Egyszer már innen is 
loptak el embereket. 
Thort, Vasembert… és 

téged, Rozsomák, ahogy 
hallottam. Nem fájt, 
hogy engem kihagytak. 

Na jó, egy kicsit talán.”

„A lényeg, hogy a helyzet 
egyre rosszabb. Az Elkép-

zelt Rend úgy döntött, hogy 
tiszta lappal újrakezdenek 

mindent. Eltörölnek mindent 
és mindenkit a szigetről.”

„Vannak, akik próbálják 
megakadályozni ezt, ők 

a Hetek**. izgi, hogy 
amúgy csak hatan vannak. 
De ez egy másik törté-

net. Ez a vöröske 
itt az egyikük.”

„A vezetőjük egy nagy 
páncélos fickó, akit 

Foundationnek hívnak. 
Mintha Tony Stark Nick 

Fury lenne, olyan termet-
tel, mint amilyen Hulké.”

Roham, 
adjatok nekik, 

mindent 
bele! 

El kell 
foglalnunk 

ezt az erődöt 
bármi áron! 
Ez a hídhoz 
vezető út!

*A játékban: imagined Order.
**A játékban: The Seven. ELŐ
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„Jones-on kívül 
a Hetek serege 
olyan emberek-
ből áll, akiket 

Hurokban ragad-
taknak hívunk. És 
nem anyámasszony 

katonái.”

„Ők olyan emberek, 
akiket más valóság-

ból raboltak el. 
A Hetek igyekeznek 
kijuttatni őket a 

hurokból… a véget 
nem érő harcból, 
amit említettem.”

Sikerülni fog! 
Ha be is zárják 

az ajtót, át tudjuk 
törni! Csak biztos-
ra kell mennünk, 

hogy ne--

ideje
lépni,

Gunnar.
Értettem, 
Dr. Slone.

„Ha meghalsz 
a hurokban, 
visszatérsz 

az életbe, hogy 
újra harcolj.”

Ez a hang 
sosem jelent 

jót.

Mindenki 
a földre!

„A hurkon 
kívül…” ELŐ
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