GOD OF WAR COMIC #2
Fordította: Gora
Lektorálta: dlizi
1. oldal
Kratos életében másodjára szánta el magát Aszklépiosz gyógyító erejű
Ambróziájának felkutatására.

Fejezd be a küzdelmedet te ember...
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És miképpen ezt az utat már egyszer megtette, a fiatal Isten biztos volt
abban, hogy a sorsnak még tervei vannak vele.
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... hamarosan úgy is mindennek vége lesz.
Igen, vége lesz...
... Amint megöltelek!

sít

2. oldal

Én drága gyermekeim. Hogy merészeled!

No

Megteszem amit akarsz csak kímélj meg.

3. oldal

HU

Én vagyok a Háború Istene!

Ki küldött, hogy végezz velem? Beszélj te nyomorult szörnyeteg! Áruld el!
Nem, Kratos. Te csupán egy trónbitorló vagy! Saját magad tetted célponttá
magadat.
Honnan jöttél?
Kratos nem mindig küzdött azért, hogy elvegyen egy életet...
... Volt idő mikor a megvédéséért küzdött.
Ember fia, a lányod nem megmenthető. És te örökké szenvedni fogsz

Hadész Tüzében.
4. oldal
Nem!
Sem ember, sem szörny, sem Isten nem állíthat meg a gyermekem
megmentésében.
Te megfogsz halni...
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... És Calliope életben marad!
5. oldal
Reklám
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6.oldal

Lysandra, esküszöm neked mindent megteszek azért, hogy lányunk életben
maradjon.
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... A szavamat adom.

No

Ígérete megerősítése után, Kratos csak remélni tudta, hogy Aszklépiosz
gyógyító erejű Ambróziája megmentheti Calliope törékeny, gyenge testét
mielőtt a többi beteg és nyomorék gyermekkel együtt...

Harcos!
7. oldal
Ki az--?

HU

...Tajgetosz hegyének véres mélyébe hajítanák.

Nyugodj meg, Kratos. Ha csak nem akarod kihívni kapitányodat.
Nikos kapitány? Miért jöttél--?
Hallgass. A király azt akarja, hogy Aszklépiosz Ambróziáját minden
spártai javára használd...
... Nem csak arra, hogy megments egy beteg csecsemőt.

Tehát, folytathatod küldetésed de csak az én parancsnokságom alatt.
Megértetted?
A király szava törvény. Mint mindig. Azonnal indulnunk kell. Jó pár
napnyi utazás áll még elöttünk.
Miközben Kratos a homokdúlta sivatagon át vezette spártai társait fogalma
sem volt arról, hogy messze tőlük keletre egy újabb fenyegetés vár rájuk.
Alrik herceg...
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Hol van? Mondd el.

Az apád odabent van a gyógyítónál. Napok óta nem tért magához.

Mi folyik itt?
Kómában van hercegem.
Mondd, hogy ez segít rajta.
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8. oldal
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Ha-Hallottam egy hangot... Nem tudom kiét... De azt mondta meg kell
találnod Aszklépiosz Kútját...

No

... És merítened kell az Istenek gyógyító erejű Ambróziájából. Egy korty is
visszahozatja apádat Morpheusz földjéről.
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De figyelmeztetlek, hogy mások is a keresésére indultak már. És ha a
birtokukba kerülne a király meghal.
Figyeljetek hát szavamra harcosok. Az Ambrózia engem illet.
... És bárki aki az utamba merészel állni...
... Megfürödhet véres haragomban.
9. oldal
Ezt a szánalmas halandót nevezed te bajnoknak?
Csak nem félelmet érzek a hangodban Árész? Most, hogy láttad a
harcosomat, Alrikot akcióban nem kell később szégyenkezdnek majd a

fizetségemkor.
Álmodozz csak győzelmedről amíg még teheted, Hadész. Kratos nem fogja
hagyni, hogy bármi vagy bárki feltartóztassa. A gyermeke életéért küzd.
Ha! Egy gyermekért! Az én bajnokom az egész falujáért küzd.
Annyira sajnálom őket, Artemisz. Egyiküknek sincs esélye. Az én
harcosom sokkal nagyobb dologért, Hermész dicsőségéért küzd.
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Szerintem midannyiunknak elege van már a dicsőségedből, Hermész.
Az ösztönzések kicsit sem fognak számítani amikor találkoznak Alrik
fejszéjével. A győzelmem garantált.
Szóval csalásra vetemedsz? Tudod, hogy csak azzal nyerhetnél.

ók
T

Elhallgatnátok végre? Épp a halandókat figyelem. Ők még nálatok is
mulatságosabbak.
10. oldal
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Poszeidón, ő lenne a bajnokod?

No

Igen. Ő lenne a thérai Herodius. Pestissel átkoztam meg az egész szigetét.
Nem volt valami kellemes.
És ez akkor sem lesz elegendő. Nézd csak.

HU

Árész halandója most már fenyegetést jelent számodra, nem igaz?
Ezt bizzuk csak a tengeremre. Meg kell állítanom. Nem hagyhatom, hogy
Árész győzzön... Többé nem.
Hmmm. Lenne egy ötletem. De attól tartok az sem működne.
11. oldal
Sosem adjuk fel.
Szembenézünk az ellenséggel...
... megküzdünk vele!

És levágjuk mind egy szálig!
Ez lehetetlen. Hogyan végezhetett egy halandó a Szatírokkal?
Beszélnem kell Herodiussal. A bajnokomnak végezni kell vele.
12. oldal
Bajtársaim ti is halhattátok Istenünk Poszeidón szavait.
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A spártaiak el akarják orozni Théra elől Aszklépiosz gyógyító erejű
Ambróziáját.
De mi életünket anyáinkért, apáinkért, asszonyainkért, gyermekeinkért
tettük fel. Végezzünk hát velük!

--Akkor tőlünk megkaphatod.
Spártaik végezzetek velük!
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Ez a hajó a miénk!
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Ha mindenáron csatát akarsz--

13. oldal

No

Halottál te egyáltalán engem? Ez a vadember minket théraiakat
tehetetlennek hisz! Mutassuk meg a spártaiaknak milyen tehetetlenek is
vagyunk. Ha csak egyetlen emberré lehet Aszklépiosz Ambróziája.--
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--Akkor az a miénk lesz!

Nem! Az Ambrózia engem illet!
Spártáért! (3x) Spárta! (3x)
Théraáért! Théra! (3x)
Soha! Nem fogsz te semmi mást csak a halálodat lelni itt!
14. oldal
Az embereimet... egytől, eggyig levágtad. Halálra ítélted a népemet...
... A szeretteimet. Miatattad mind megfognak hallni.

15. oldal
Akkor csatlakozz hát hozzájuk!
16. oldal
Bátor harcos vagy te spártai. Annyira... Annyira sajnálom, hogy
ellenségekként kell szembenéznünk. De a csatád önző érdekeket szolgál.
Csak egyetlen életért küzdesz...
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... Velem szemben, aki rengetegért. A népem ad nekem erőt ahhoz, hogy
megmenthessem őket.
Akkor bukj el velük együtt!
17. oldal
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Hol van Nikos kapitány?

Megsérült a csata során. Azonnal gyógyítóhoz kell vinnünk.
Megleszek.
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Siessetek ha még szükségetek van rá. Lássátok el ha szükséges. De lassan
kifutunk az időből és még megkell találnunk az Ambróziát is.

No

Mindenki vegye fel pozícióját. Hajóra fel!

18. oldal
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Nem! Nem! Nem! Ez... Ez a vadember nem fogja elorozni előlem a
győzelmet!

Ezért megfog hallni!

El kell hajóznunk Leucas szigetére. Ott vár ránk díjunk.
Kapitány!
Tehát nem csak az emberek akarják megakadályozni győzelmünket.
19. oldal
Törjétek át a hullámokat!

Nem pusztíthatnak el minket! Spárta győzedelmeskedni fog!
Kratos és vitéz társai eltökélték, hogy feltartóztatják az embertelen súlytást
mi őket érte. De nem dacolhattak a haragos Poszeidónnal.
És a hajó min építői hónapokig lelkiismeretesen dolgoztak, percek alatt
vállt a tenger martalékává.
20. oldal

Poszeidón nem végezhetett velünk.
Tartsatok ki emberek! Sosem adhatjuk--
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A tenger most már nyugodttá vállt. Túléltük!
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No

sít
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FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK

