Darksiders II: Death's Door #1
Szövegkönyv
Írta és fordította: Gora
1. oldal
Az örökkévalóság peremén vagyok, küldetésem első lépcsőfokán.
Az angyal Abaddon arra kért, hogy végezzek egy szélhámos démonnal ami rászabadult a Földre.
Egyetértek a bestia levágásával.

am

Az apokalipszis lovasaként létezésem fő célja kiállni az Egyensúly mellett.
Az egyensúly mellett jó és rossz között.
Ez a teremtmény felborította az egyensúlyt.

Te

Az egyensúlyt vissza kell állítani.
2. oldal
A Sztüx folyója.

ók

3. oldal

A földi görögök nyelvén a Sztüx „Gyűlöletet” jelent. Hozzám hasonlóan, rászolgált a nevére.

No
sít

A Sztüx folyója ad otthont az elveszett haragvó lelkeknek a Harmadik Királyság és a Lelkek Kútja
között.
Itt raboskodnak saját dühükben és epéikben az örökkévalóságig.
Irtózom a bűzüktől.

4. oldal

HU

De ez is egy szükséges rossz...

Erre a küldetésre a Földön, a Tanács nem egyezett bele.
Fegyveremet -- A kaszámat -- nem használhatom.
Kénytelen vagyok hát egy másik pengét keresni, hogy visszaküldhessem ezt a démon a pokolba.
Ezért fel kell keresnem Vulgrimot.
A démon kereskedőt, aki az alvilági feketepiacot szolgálja ki.
Tőle bizonyára megkapom a szükséges eszközt.
Egy ilyen különleges kérés, Lovas. Különleges fegyvert érdemel...
... Különleges árazással.

5. oldal
Hogy Vulgrim miért ilyen... árat szabott... fogalmam sincs.
De megfizetem neki.
Az elveszett lelkek szabadon engedtek.
Nem előlem menekültek el.
Vajon mi lehet félelmetesebb magánál a Halálnál... Érdekelne mi lehet ennyire ijesztő az
örökkévalóságban.
De azt hiszem már tudom is a választ.

am

Ezért kellett megmártóznom a Sztüxben.
Tehát csak a szagom hiányzott.
6. oldal

Te

A leviatán.
7. oldal

Egyike azoknak kik a visszatértek gyötrelmeiben áztatják magukat.

ók

Bárki akinek van esze felvenné a nyúlcipőt egy ilyen szörnyeteg elől.

8. oldal

No
sít

S mégis, én maradok.

Ez az egyetlen járható út.

Kaszámat nem vihetem magammal a Földre a Tanács elhagyásakor.
Szükségem van tehát egy másik fegyverre, amit használhatok.
A teremtmény nyelve.

9. oldal

HU

Méltóságomon aluli megoldás.

Semmi sem ér fel egy Istenfélő lélek ízéhez. Annyi jámborság szorul beléjük. Hódolatuk annyira
zamatos.
A pogány lelkek fogyasztása nem valami kielégítő. Ha engem kérdezel időnként keserű utóízük van. --- Ami az üzletet illeti. Figyelmedbe ajánlhatok egy valódi angyal hárfát -Szóval -Ígértél nekem egy pengét.

Folytatása következik

