Darksiders 2 Death's Door #2
Szövegkönyv

Írta és fordította: Gora
1. oldal
Nem volt neve.
Legalábbis nem árulta el senkinek.
Lovasmesterként ismerték.

Hol megpihent, senki sem látott hatalmasabb békességet.
S mikor cselekvésre kellett elszánnia magát...
... senki sem volt oly gyors, hogy tartós sötétséget hozzon.

Te

2. oldal

am

A Messzeség Mezőinek őrzőjeként.

Neki köszönhetlek.

ók

3. oldal

Elég közel kerültél mielőtt észrevettelek volna. Most vagy én öregedtem meg vagy óvatosabb lettél.
Megöregedtél.

No
sít

Szervusz, Despair. Látom nem sikerült jobb lovasra cserélned.

Mi szél hozott a mezőimre? A bestia nem hajlandó tovább szolgálni az apokalipszis hatalmas lovasát?
Szükségem van rád egy féreglyuk megnyitásához.

Bizonyára jó okkal fordulsz hozzám ilyen kéréssel?

HU

Á, és beavatnál a kis cselszövésedbe?

Az utazásomat nem hagyták jóvá. Életek forognak kockán.
Neved rá a bizonyíték, hogy mindig fognak.
Emlékszem a napra amikor először látogattatok el hozzám testvéreiddel.
Egy fiatal lovasnak...
4. oldal
„ ... lóra volt szüksége.”
Tegyétek félre a fegyvereiteket.
Ezen bestiák megszelídítése jóval hatalmasabb eszközt igényel.
Ősiek. A Teremtő vére folyik az ereikben. Az örökkévalóság szele csapkodja sörényüket.
Nem zabolázhatóak meg sem acéllal sem ostorral, lőfegyverrel vagy pengével.

Csak akarattal.
5. oldal
Kössünk fogadást arra, hogy ki szelídíti meg az elsőt?
Már megint kérkedsz a győzelmeiddel, Háború.
Mégis egymagam kényszerítettem térdre Anubisz hordáit.
És a feldühítésük véletlenül sem a te hibád?
Elég legyen ebből! Úgy civakodtok mint a halandó gyermekek.
Kétségbeejtő, hogy egyikőtök sem rendelkezik elég lelkierővel a feladathoz.

am

6. oldal
Mikor vált ilyen meggondolatlanná?
7. oldal

Te

Ne...
8. oldal

ók

A vakmerő fellépés hatásosnak bizonyul ezeknél a káprázatos teremtményeknél. Ennek még nincs
neve. Te nevezheted el.

9. oldal

No
sít

Despair (Ford: Kétségbeesés).

Úgy tűnik még mindig meggondolatlan vagy.

Találok módot egy féreglyuk megnyitásához a segítséged nélkül is.
Még mindig elég meggyőző vagy, Lovas. Nincs okom kételkedni a szavadban.

10. oldal

HU

De te is tudod, hogy a Tanács kicsit sem elnéző az engedetlenséggel szemben. S mikor a Mennyet
átjárja a düh...

Annak mindig a Föld fizeti meg az árát.

Folytatása következik

