GOD OF WAR COMIC #5
Fordította: Gora
Lektorálta: dlizi
1. oldal

ea
m

Jóval azelőtt, hogy Kratos legyőzte Árészt és helyébe lépett a Háború
Istenének egyike volt azon hat bajnoknak akik az Istenek nagy
versenyében részt vettek. Egy versenyben mit Aszklépiosz gyógyító erejű
Ambróziájáért vívtak. Hét brutális csata után már csak két bajnok maradt
talpon.

ók
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Hadész bajnoka Alrik, a Barbár herceg, aki az Ambróziával haldokló apját,
a királyt akarta meggyógyítani...
...És a spártai harcos Kratos, Árész bajnoka, aki szeretett lányának
Calliopénak megmentéséhez volt szüksége az Ambróziára.

sít

Ennek a véres versenynek a következményei egy napon talán az Olümposz
legendás termeiben visszhangoztak volna...

No

...És befolyásolták a halhatatlanok utját oly módon mit el sem tudtak
képzelni.

HU

Türelmesen vártam, míg bejártad utad. Végig néztem ahogy megcsapolod a
gyógyító Ambróziát az Élet Fájáról.
És most tisztelgek kitartásod előtt, Kratos. Remek munkát végeztél.
De ezekkel a feladatokkal alaposan kifárasztottad magadat. És most
gyengén és megkopottan állsz előttem...
... Készen állva a halálra. Az Ambrózia az enyém lesz.
2. oldal
Hazudsz!
Még a halál küszöbén is az én spártai harcosaim több mindenen mennek
keresztül mint a tiéid.

Az embereim levágják a tiéidet. Az esélyeink kiegyenlítődnek. A harcosok
meghalnak. De pontosan ezért születnek.
3. oldal
Kratos, általában szívesebben használom a saját pengémet de az apám
életének lángja egyre pislákol.
Íme Danaus feje, még holtában is maradt némi célja.
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Gyere csak közelebb és meglátjuk igaz-e ez a tiédre is.
Ostoba vagy, Kratos. Danaus képes volt irányítása alá vonni a vadakat.
És még most is képes rá.

ók
T

4. oldal
Végezzetek vele!

Marjatok a húsába és falatozzatok a beleiből. Semmi sem maradt ami
mentené büdös véredet.

sít

Vannak akik eszükkel nyerik csatájukat, a többiek tervekkel.

No

Így gratulálnom kell az Ambrózia megszerzéséért.

5. oldal

HU

Mégis, sikered ellenére én leszek az, ki learatja győzelmed.

Remélem jobb lakoma leszel mint ellenség.
Haza!

Ám mikor Kratos élete végéhez közeledett...
... látomások jöttek újszülött lányáról Calliopéról, kit halálos betegség
sújtott...
Ments meg apám, ments meg...
6. oldal
Reklám

7. oldal
És ekkor eszébe jutott miért vállalta ezt a veszélyes utazást.
Nem... Nem!
Még utolsó lélegzetemmel sem---fogom hagyni, hogy meghalj!
Kratos életben van?
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8. oldal

Lehetséges, hogy jövője hosszabbra íródott még Prométheusznál is...
... de nem fogom csak úgy hagyni, hogy megállítsa a bajnokomat.
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Talán sokkal szórakoztatóbb módon is megnyerhetem a fogadásunkat...
"... Árész bajnoka elbukik és mi kedves neki, követi."

9. oldal

sít

Az Istenek a Barbár oldalán állnak.

10. oldal

No

Nem! Semmi sem állíthat meg! Még maguk az Istenek sem.

HU

Ezek a karok lehúznak minket a pokolba! Kapitány, vissza kell vonulnuk!
Tartsatok ki. Ezek a démonok nem állhatnak ellen a spártai acélnak!
Nem foglak elveszíteni, apám!
11. oldal
Calliope...
Lassan elveszítem az Ambrózia útját. Azonnal indulnom kell.
Ha elmész, a halál kezére játsszol minket.
Harcban hagyom hátra a spártai harcosokat. Ha meghaltok, jó halált fogtok
hallni.

12. oldal
De... De sosem kértem, hogy kísérjetek el.
13. - 14. oldal
Reklám
15. oldal
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Miközben emésztette társai tragikus végzetét, Kratos gondolatai szeretett
segítségre szoruló lányának ábrándja körül jártak...
... ki miatt harcosai vére mélyen a földbe ivódtak.
Arra... Gyorsabban te bestia.
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... Nikos utolsó kísértő szavai visszhangoztak fejében. "Egy kapitány
felelős társai életéért. Most már a te kezedben vannak. Ahogy bánsz velük,
úgy fognak veled is.

sít

Abban a rövidke pillanatban hallani lehetett Kratos haragosan lüktető
szívét, és érezni az egyre erősödő csomót gyomrában...

16. oldal

No

... De miután száműzte ezen gyötrelmeket, visszatért küldetéséhez...

Add át az Ambróziát és ígérem halálod gyors és fájdalommentes lesz.

HU

Én viszont nem fogom ugyanezt felkínálni számodra. Csúszni és mászni
fogsz a földön miközben nevetek azon, hogy törékeny testedből elszáll az
élet.
És miután meghaltál tudd meg. Pestises lányod, kiért annyit küzdöttél,
szenvedni fog és meghal, míg királyom... az apám... csapatainkat szeretett
Spártád meghódításáért és földig rombolásáért fogja vezetni. Miénk lesz a
győzelem!
17. oldal
Az Ambróziát-- Te átkozott bolond! Csak az időmet vesztegeted.

És mégis te fogsz elesni.
18. oldal
Vé...Vége van. Meghaltál.
Nem.
É... Életben vagyok? Az Ambrózia...
19. oldal
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A többi már nálam van.

Mit kell még elvennem ahhoz, hogy végre meghalj?
20. oldal
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Amint Kratos gondolati elhagyták a múltat a fájdalmas igazság
egyértelművé vált előtte, Isten és Halandó számára is az Ambrózia kutatása
még mindig egy veszélyes vállalkozás.

21. oldal

No

Ki a fene vagy te?

sít

Kratos! Már vártam visszatértedre!

A testvéreim és én... a nagy világ születése előtt születtünk.

HU

Apánk Uranosz volt, a világegyetem atyja.
Szakadt ágyékából születtünk Gaiának, ki minden teremtés anyja.
Mi vagyunk a Khaosz óriásai... Az ötven fejű Százkarúak.
22. oldal
Atyánk, förtelmes kínézetünk miatt száműzött bennünket Tartaroszba.
De mi utat törtünk Aszklépiosz fájához, hogy újjászülethessünk.
Készen álltunk megragadni jutalmunkat, ...
... hogy fellázadhassunk az óriásokért...

...és e világot meghódíthassuk...
... de amikor eljöttél évekkel ezelőtt. Eloroztad előlünk az Ambróziát. ...
... Felégetted százkarunkat majd elmenekültél oda hol már nem érhettünk
el.
De most ismét itt vagy, Halandó...
23. oldal
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... és Brareus és Cottus testvéreim nevében kész vagyok visszavenni azt,
ami jogosan minket illet!
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No

sít

ók
T

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK

