GOD OF WAR COMIC #4
Fordította: Gora
Lektorálta: dlizi
1. oldal
A Háború Isteneként, Kratos számtalan ellenséggel szembenézett már...

... mint maguk a holtak.
Vissza fogsz térni közénk, Kratos...
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... de még sosem vívódott két kíhívás között. De azt mondják senki sem
jobb a halálosztásban...

ók
T

... És sosem fogsz többé minket elhagyni!

Te nem az a férfi vagy kit egykor ismertem!
2. oldal

sít

Térjetek vissza Hadészhoz ostoba démonok!

Megfogsz halni.

No

Végzeted azóta meg van írva, hogy elárultál bennünket!

3. oldal

HU

Ahogy a sötétség körülzárta Kratost, elméje évekkel korábbra sodródott,
erre a szégyenteljes kiegyenlített síkra. Sorsa akkor teljesen máshogy
alakult...

Üres
4. oldal
Tartson ki, Nikos kapitány. Egy spártai még akkor is talpon marad, ha
magavál a halállal néz farkasszemet. Megfogjuk találni Aszklépiosz
Ambróziáját ami gyógyírt nyújthat majd sebeire is...
... És megmentheti a lányomat.

Árész bajnoka életben van? Ha győzni szeretnék...
... akkor a saját kezembe kell vegyem ezt az ügyet.
5. oldal
Ezt éld túl, halandó.
Kratos!

Végeztünk... Most merre tovább?

ea
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6. oldal

ók
T

Emberei jó ideje cipelték a fáradság terhét, nagy szükségük volt már egy
kiadós alvásra, de Kratos távol akarta tartani magát ettől a horrortól
ameddig csak tudta. Ám emlékezett még Nikos kapitány szavaira: "Egy jó
vezér az embereit maga elé helyezi."
Indulunk...

7. oldal

sít

...a hajnal beköszöntével. Most viszont hatalmas szükségünk van a
pihenésre, hogy visszanyerhessük erőnket.

No

Ha, ha. Erős egy nő volt. Mégis puha, érett és mindig készen állt.
Beza. Mennyire is hiányzik már Anthea. Az ajkai... azok a bestiák...

HU

A suhancaitok még nem ismerik az igazi boldogságot.
Dehogy nem, Ajax. Mindannyian ismerik már Antheát. Nem igaz, fiúk?
Egy hete fordultam meg nála utoljára. Háromszor is.
Én meg négyszer. És az még csak szerdán volt.
Szerdán? Ugyanazon a napon volt velem is. Elfoglalt egy nő, Ajax.
Egy elfoglalt nő is több a semminél, nem igaz Ortho?!?
Életében először Kratos ostobának tartotta társait......
... ám elméje már messze Lysandránál járt...

8. oldal
Apám! (3x)
Nyugodtan pihensz miközben én haldoklom?
Eleget pihentetek. Indulunk!
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Nagyon úgy fest, hogy ezek a spártaiak is az Ambróziát keresik. Az
Istenek esélyt adtak, hogy megmenthessem az apámat. De ennek az az ára,
hogy letaroljuk a gyenge ellenfeleket.
9. oldal

Alrik herceg, nézze csak meg ezeket a férfiakat. Teljesen kimerültek, most
kéne lecsapnunk rájuk!

ók
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Rengeteg akadály állhat még köztünk és az Ambrózia között. Hadd
vezessenek csak minket. Ha eljön az idő elvesszük tőlük. ...
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...Könnyű prédák lesznek. A türelem adja majd kezünkbe a győzelmet.
Felség, délfele nézzen.

No

Hmmm... Úgy tűnik még több harcos figyelmét keltette fel az Ambrózia.
Remek, az ellenségünk ellensége a barátunk.
Aztán, aki túléli már nem fog különösebb problémát jelenteni számunkra.
Az Ambrózia a miénk lesz, királyunké, megfogom menteni vele az apámat.

10. oldal

HU

Hadd küzdjenek csak meg egymással, miközben mi figyelemmel kísérjük
minden lépésüket.

Kratos! Fent a hegyeken... A sziklák! Azt mondják azok védik az
Ambróziát.
Ha a legendák igazak akkor közel járunk.
Igazak. Annak kell lenniük.
Őrízzétek a bejáratot ha élni akartok.

Apollón lángja Kratost az áthatolhatatlan sötétségbe vezette, irányt mutatva
számára Aszklépiosz Ambróziájához.
Végre kezében tarthatta Calliope megváltását.
11. oldal
Calliope, betartom az ígéretemet.
Spártai! Az Ambrózia engem illet!
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Soha!
12. oldal

Ha ez a te műved harcos--
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A fülem!

-- Akkor nem öllek meg, csak kivágom az átkozott nyelvedet.

Égj el a Pokolban!
Égjek?

sít

13. oldal

14. - 15. oldal

16. oldal
Kratos!

HU

Nincs Szöveg

No

Azt hiszed, hogy a nap Istene hagyná elégni a bajnokát?

Az Ambrózia--?
Ideje visszatérnünk Spártába.
Ne olyan gyorsan.
Azok után amiken keresztül mentél, te és társaid elég fáradtak lehettek.
Ezért megadjuk nektek... az örök nyugalmat! Végezzetek velük!

17. oldal
És Kratos emlékei a múlt veszélyeiből ismét a jelenbe csöppentek át.
Pusztulj!
Holt, ki...
... elálja ezt az utat!
És semmivel sem...
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.... állíthat meg.
18. oldal

Az Ambrózia már közel van.
19. oldal
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Ismertél mikor még csak halandó voltam. De ma már egy Isten erejét
birtoklom!

sít

Ettől tartottam. A tűz mindent elpusztított... Kivéve az Ambrózia fáját.

Kratos!
20. oldal

HU

Micsoda?

No

És ezért tértem vissza ide.

Már vártam a visszatérésedre!

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK

