


“Jó idők gyenge embereket szülnek, 
Gyenge emberek nehéz időket teremtenek, 
Nehéz idők erős embereket kovácsolnak, 

Erős emberek jó időket hoznak.”



Több mint 10 évvel ezelőtt kezdtük el  
megalkotni ezt a történetet, egy a Galaktika 
által meghirdetett steampunk képre-
gény pályázatra. Sajnos az antológiába  
beválogatott műveket nem jelentette meg a 
kiadó. 2 év múlva szerzői kiadásban megjelen-
tettük végül a képregényt. Úgy tűnt, nagyon 
szerették az olvasók a művünket, így immár 
feltöltődve elkezdtünk gondolkodni a folytatáson.

Építettük a világot, és jó néhány oldal el is készült 
a következő részből, azonban az élet nagyon 
más irányokba sodort mindannyiunkat, így 
hamarosan a munkálatok leálltak, és a KOHO 
fejlesztése hibernálódott pár évre.

A változást Barta Szabolcs és Ilia Zsolt 
munkássága hozta meg. Létrehozták az 
Original Comixot, rengeteg képregényt és videós 
tartalmat készítettek. Nagyon inspiráló volt látni 
a munkájukat, ekkor kezdett el motoszkálni a 
gondolat a fejemben, hogy talán a KOHO-t 
újra ki lehetne adni. Több mint egy év eltelt, 
mire ebből a gondolatcsírából végül elhatározás  
született. Így tavaly év vége felé elkezdtünk 
tervezni, dolgozni. Mindennel időben is voltunk, 
amikor megjelent a koronavírus. Elhatároztuk, 
hogy ha a világ forgása meg is áll, ha nem 
lesz képregény fesztivál, mi akkor is megosztjuk 
veletek alkotásunkat. A KOHO egy 10 éves 
történet, nem mai darab, nem is tökéletes, de 
megtettünk mindent, hogy egy élvezhető képre-
gényt kapjatok. Bízunk benne, hogy ti is így 
gondoljátok majd.

Kedves olvasó!



Jelentős átalakításokat igényelt a képre-
gény, hiszen legfőbb hibája a túl sűrű 
panelkiosztás volt. Ez a pályázat által megszabott  
oldalszám-korlátozásból származott. Ez volt az 
első, amit orvosoltunk. Így a kiadvány duplá-
jára duzzadt, a történetmesélés levegősebb, 
végre a jelenetek megfelelő méretben látha-
tóak, az élmény így teljesebb lesz. Felújítottuk 
a panelokat, a szövegezést és buborékozást, 
valamint bekerült 5 teljesen új oldal. Ezen kívül 
előálltunk egy viszonylag új, kísérleti extrával. 
Összeállítottunk egy saját zenei lejátszási listát, 
amit hallgatásra javaslunk, miközben olvas-
sátok a képregényt. Ezeket Spotify-on és 
YouTube-on is elérhetővé tesszük a számotokra. 
Erről bővebben a következő oldalon. Mint azt 
már említettem, a KOHO világát folyamatosan 

fejlesztettük, ebből mutatunk egy kis betekintést 
nektek a kiadvány végén.

Reméljük tetszeni fog nektek ez a felújított 
verzió. Osszátok meg velünk véleményeteket 
Facebookon, Instagramon. Mondjátok el, mi 
tetszett és mi nem a történetben. Ki a kedvenc 
karakteretek, kíváncsi lennél-e további történe-
tekre ebben az univerzumban.

Jó szórakozást kívánunk nektek!
Nóthóf Ferenc Attila

és az Original Comix csapata

Felújított változat, extrákkal



Az átfogóbb élmény kedvéért összeállítottunk egy aláfestő  
zenei listát, melyeket az alábbi linkeken tudtok elérni   

/ Klik a logóra /:

Javasoljuk hogy a számokat az eredeti sorrendben 
 játszátok le, keverés bekapcsolása nélkül.

https://open.spotify.com/playlist/43LzxpvlOETC8DHNgEM01X?si=m1tqH9T7Ql-G1ZbXN5wqiQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRbWu8VnrWeFECQJBw3YkLOoIXc7R7m54


BUKOTTAK VÁROSA - 09-11 OLDAL (2:34)
01 - Death is a Disease - The Fountain OST / Clint Mansell

JUPITER A HÍDON - 12-13 OLDAL (2:06)
02 - Dead end alley - Red Dead Redemption OST / Bill Elm & Woody Jackson

KÉK MESSIÁS - 14-15 OLDAL (3:13)
03 - The Beast - Sicario OST / Jóhann Jóhannsson

ZUHANÁS - 16-20 OLDAL (2:33)
04 -To Victory - 300 OST/ Tyler bates 

SÁMÁN - 21 OLDAL (1:00)
05 - Death by Exile - The Dark Knight Rises OST/ Hans Zimmer

06 - A Storm Is Coming - The Dark Knight Rises OST/ Hans Zimmer

IMA - 22 OLDAL (1:37)
07 - Sapper’s Tree - Blade Runner 2049 OST / Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch

FELKÉSZÜLÉS - 23-28 OLDAL (5:24)
08 - Triggernometry - Red Dead Redemption OST / Bill Elm & Woody Jackson

VÁLASZCSAPÁS - 29-41 OLDAL (6:50)
09 - Hollow bones Pt. 2 - Hollow Bones / Rival Sons 

UTOLSÓ VÉRIG - 42-52 OLDAL (3:18)
10 - Somebody like me - Warcub Ep / Warcub 

FÁTYOL VILÁG - 53-57 OLDAL (4:42)
11 - Rise - Arrival OST / Jóhann Jóhannsson

OUTRO / HAZE VILÁG BEMUTATÓ - 58-71 OLDAL (10:54)
12 - Turncoat -  Sometimes / Goldmund

13 - Non Zero Sum Game - Arrival OST / Jóhann Jóhannsson

14 - One Of The Twelve-  Arrival OST / Jóhann Jóhannsson
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“Holnaptól új időszámítás veszi 
kezdetét az emberiség számára...

...Egy új energiahordozót 
találtunk, melyneK ereje 

hatalmas és forrásai 
kimeríthetetlenek!

Az új tudás birtokában 
egy jobb világot 
építhetünk...

...Egy világot, mely  
nem ismeri a szegénység 

és a nélkülözés fogalmát.

Az Istenek a kezünkbe 
adták a tudás almáját...

...Használjuk hát bölcsen!”

Ezek voltak Alset Noside 
szavai, mielőtt szabadjára 

engedte a Fátyol-energiát.

Mindannyian jól ismerjük 
ezeket a szavakat.

 És mind tudjuk azt is...

...hogy mekkora ára volt 
az idealista álomnak.



Az új energia alig egy emberöltő alatt  
az egész világot behálózta. Eleinte minden 
úgy ment, ahogy azt Alset megjósolta.

Majd egy szörnyű szeptemberi éjszakán 
lángba borult az ég. A szülővárosom a földdel 
lett egyenlővé. Még aznap két másik városban is 
hatalmas erejű robbanás történt.

Hamar világossá vált, hogy a világ összes többi  
Fátyol-reaktora is az égbe repült aznap este. 
Mint egy nagy, pokoli szimfónia, az egész világ 
kék lángokban úszott.

A tragédia után felgyorsultak az 
események. Lázongások, háborúk  
robbantak ki mindenhol, s a totális  
káosz átvette az irányítást  
ké nyelmes kis világunk felett.

Hosszú évek teltek el, míg újra kialakult 
némi rend a káoszban, de megváltoztunk... 

A “napról napra lét” Elvadított minket.

Az emberiség nagy része odaveszett.  
A Föld legalább fele élhetetlenné vált  
a módosult Fátyol-gőz jelenléte miatt...

...a másik felében éldegélünk mi, 
akár egy nagy csótánycsalád...

Tudom, milyen veszélyes 
a Fátyol-energia.

Mindannyian tudjuk.



Három napja hoztam egy döntést, aminek  
senki sem fog örülni a Zónában.

Szerinted működik?

Szerintem jobb, ha 
rá sem lépünk erre 

az ösvényre.
Miért ne?

KAPITÁNY!

Nem hiszem, hogy a 
Tanács és a Zóna lakói 

repesnének…

Egyre több  
bajunk van a kékekkel, 
ez megoldás lehetne...

Az utóbbi időben valóban  
volt egy-két incidens...

van ott lent valami!?

Nem is kicsi,  
szóval készüljetek 
fel a kiemelésre!

Egyelőre egy  
szót se senkinek, 

ezt bízd rám!

Igenis... 
Kapitány!

...de vajon ez elég ok arra, 
hogy egy ötös besorolású 
K.O.H.O.-t hazacipeljünk?



Az embernek gyakran az ördöggel  
kell táncolnia a túlélés érdekében...

...és én tudok bánni az ördöggel.

Már megint a  
növényeiddel töltötted  
az éjszakát, nem igaz?

Jó reggelt, Zoey..

Kialvatlannak  
tűnsz...

Mindannyiunknak megvan  
a maga bogara. 

Mellesleg a 
Bonadea-kutatások 

nem várhatnak.

Ugyan, Zoé, ez egy 
Bonadea-szivar…  

örülnöd kéne.

És különben is,  
néha éreztetnem 

kell a legénységgel, 
hogy: “amit szabad 

Jupiternek...”

“...azt nem szabad  
a kisökörnek.” Hogy is  

felejthettem el…

A legénység tagjai is büszkék, hogy itt lehetnek.

Emberek,  

Jupiter Kapitány  

a hídon!!!

Szép jó reggelt, 
legénység!

Lehet, kegyetlenül zord az élet,  
ha az embernek célja van.

Már megint bent 
füstölsz, Kapitány. 
Nem most jöttél az 

erkélyről?

Öt hete vagyunk kint. Épp itt volt  
az ideje, hogy vége legyen. 

A Fátyol-zónában két nap után adrenalinszagú 
lesz az izzadságod. Elfáradtunk, de megérte...



Nemsokára hazaérünk, emberek,  
nyugtassanak meg, hogy minden rendben.
Bejelentkeztünk már a Zónába, Malek?

Próbálkoztam, de egyelőre  
nem reagálnak. Lehet, hogy  

a Fátyol túlszennyezte a  
vevőinket, uram.

Hmm… Nem jellemző... 
Próbálkozzon tovább!

Igenis, uram.

Mi baj lehet a 
vevőegységekkel, 

gépész?
Műszakilag semmi, letisz-

togattuk és teszteltük 
is őket. Lehet, hogy Tib 

elbóbiskolt a toronyban… 
nem ez volna az első 

alkalom.

Ha így van, Tibet  
át kell helyezni valami 
intenzívebb pozícióra. 

Lehet, legközelebb  
kihozom portyázni.

Ha meglátja az új  
szerzeményed, többé 

nem fog jól aludni, arra 
mérget vehetsz.

Még a legjobb emberek is 
könnyedén ítélkeznek.

Ha jól alakulnak a dolgok, 
mindenkinek egyértelmű, hogy 

ez volt a jó döntés, ha rosszul, 
egy életre megbélyegeznek.

Kapitány, S.O.S.  
jelzés a Zónából!

Másnap hajnalban a legrosszabb 
ébresztőórára keltünk.



Nyolcas Zóna, Sáskának!  

S.O.S.! A Zónát 

megtámadták!!! Nyolcas, itt Sáska.  
Hallgatjuk!

istenem, 
de jó hogy visszatértek!
Megöltek mindenkit aki a 

legkisebb ellenállást 
mutatta…

  Azok az ocsmány Fátyol 

zabá ló kék disznók. Egy egész 

horda több tucatnyian lehetnek! 

Állig fel vannak fegyverkezve! 

Fátyol fegyverekkel támad tak 

ránk, esélyünk sem volt. Kapitány 

nem volt itt ütkö zet. 

Ez  mészár lás volt , 

jöttek, láttak, győz-

tek. Min denkit bete-

reltek a Népházban, 

úgy tűnik mintha 

valamit

keres nének.

A rohadt életbe!

 Itt a kapitány, Azonosítsd 
magad Zóna lakó.

Rife Domer 
vagyok, a 

Földművesek 
közül.

Rendben Rife, jól figyeljen 
rám, eddig mindent nagyon jól 

csinált. Most el kell mondania 
mindent, amit csak tud, hogy 

hatékonyan tudjunk segíteni. 
Kik a támadók és hányan 

vannak? mennyire 
felszereltek?

 Szükségünk 
van egy kis 
időre, hogy 
odaérjünk. 

Minden rend-
ben lesz, jön 
a segítség.

istenem! jönnek! Kapitány, 

kérem, siessenek…

Ktshh…

Vörös riasztás, emberek!  
Tudjátok, mi a dolgotok...

Kormányos,  
balra fordulunk 

90 fokkal.

Fegyverbe!

Beúszunk a hegyek közé, amíg még 
lőtávon kívül vagyunk, a bányák 

felől fogunk támadni.

Úgy látszik, a kék 
martalócok kimerész-
kedtek az odúikból, és 

megtámadtak minket 
az otthonunkban… Ez 

háború. vért a vérért!

Odo, Kovalsky, Colt... 
Rendezzétek össze  

a csapatokat!

Értesítsék a hajó 
teljes legénységét a 

helyzetről! 3 perc 
múlva eligazítás! 

Maga 
mindig mond-

ta, kapitány 

hogy egyszer 

meggyűlik 

a bajunk 

velük, de 

nem hittek 
magának… 



Nagy Vezér, elkaptunk 
egy bujdosó férget!

Kicsit puhítottuk Kezessel... 
Heh-he. De vigyáztunk, 
hogy csiripelni azért 

még tudjon.

A kis drága a barátait 
figyelmeztette.

Ez igazán 
romantikus!

Kérem, ne bántson…  
miért csinálják ezt??? 

Élhetnénk együtt is, 
békében.

Rosszul állsz a problémához, ember. 
Ti csináltátok ezt. Ti hoztatok létre min-
ket. Azt hittétek, kordában tarthatjátok 

a kék istent, és csak magatoknak 
sajátíthatjátok ki 

az erejét.

Végtelen önelégültségetekben 
dekadenciába süllyedtetek.

Elhagytátok isteneiteket,  
gyökereitek elrohadtak, miköz-

ben mi csendben erősödtünk.  
Mi vagyunk az új gyermekei és 

urai ennek a világnak. Ti pedig a 
nyájunk lesztek, amíg hasznosak 

vagytok…
Tehát a kérdésed  

alap vetően hibás... mi azt 
tesszük, amit tennünk kell. 

A jó kérdés az, hogy 
ti miért tettétek ezt  

magatokkal?

VEZÉR! Elfordulnak 
a mocskok. Cserben 
hagyják a társaikat.

Akkor kénysze-
rítsétek őket 
leszállásra!

Igenis!

Viszlát 
a Pokolban!



Szedd a lábad, 
Kezes!!

Ne olyan hevesen, Nem te  
cipeled a Tűzokádó sárkányt!  

Amíg te szerelsz,  
én bemérem a 
galambunkat.

Most jön a  
csókjelenet…

...Véres nyelves puszit 
Habcsóknak!!!



Micsoda  
tűzijátééék!

Kazánszektor 
megsemmisült!

Nincs hajtóerőnk!

Azonnali 
  lekapcsolódás!

A bekötő 
hidraulikákat 
kiengedtük.

Kettes fázis 
folyamatban!!!

Leválunk, emberek! 
Mindenki horgonyozzon! 

Ez rázós 
landolás lesz.

Harmadik fázis!!!

Vedlés aktiválva.
Utánégetők behevítve.

Szárnyak 
kiengedéséig 

hat másodperc.

Gyerünk 
már, Kisanyám!

Szárnyak 
kiengedve! 
Sikerült!

Már csak landolni 
kell egy erdőbe...

3-as, 4-es  
zsilipek 
lezárva!





Mit művelsz, 
te ostoba?

Keressük a fegyvert, 
és lehet, hogy azon a 
hajón van… te pedig 

apró darabokra 
lövöd?!?

De-de... Mester, azt 
mondtad, szedjem 

le a gépet.

...Láttam, merre 
zuhantak le!

Egyelőre 
megteszi!

A Sámán 
megjósolta, 

hogy itt talál juk 
meg a fegyvert, 
amivel az új faj 
elfoglalhatja 
méltó helyét a 

világban

“Ellenőrizzétek a roncsokat. Ha nem találjátok meg 
rövidesen, te leszel az első, akin példát statuálok...”

Szedjetek össze két hordát… kimegyünk, 
megnézzük a roncsokat. Meg kell találnunk 

a Próféciák fegyverét.

A francba... és az meg 
hogy néz ki? Van itt 

minden. A raktárak tele 
vannak mindenfélével, 

de fegyverük, 
az nincs...Akkor keress 

tovább, te 
senkiházi!

ez a nagy
 lehetőségünk.

 Ne 
csesszétek 

el!

Mondj egy 
okot, hogy miért 
ne robbantsam 

le a fejed a 
nyakadról!



Te elhiszed ezt a 
sok maszlagot 

a Próféciáról?

Nekem mindegy. 
Ahol a Vezér, ott 

vagyok én is.

De, haver, jobb, 
ha mások előtt nem 
kérdőjelezed meg 

a Próféciákat.

Láttam már 
a Vezért csúnyán 

elbánni olyanokkal, 
akik nem hittek...

Ssshh… maradj csendben, 
lányom! Azt kell tennünk, amit 
mondanak, ha együttműködünk, 

talán életben hagynak.

Nem erről volt 
szó, Sámán! Hol 
a fegyverem???

Nyugalom, hamarosan 
meglesz, érzem 

a Fátyolban.

Kitépem a 
szíved, ha...

Nyughass, 
Karneg!!!

Semmi értelme 
egymás torkának 
esni, ilyen közel 

a célhoz. Rendben... 
Kapsz még egy 

kis időt... 

De ha még egyszer 
rámförmed az öcséd, 
végleg elválasztalak 

titeket egymástól.

Ostobaság. 
Ezek nem 

kegyelmeznek...

Megölték! Miért 
történik ez?



“Istenek 
az égi 

kupolán...

...tárjátok ki ős 
kapuitok Testvéreink 
előtt! A bölcs bagoly 

az ő kísérőjük, s a 
farkaskirály a bírájuk.

Áldassék, ami 
maradt e kék ég 

alatt!” Áldassék!

Itt állunk, és társainkat 
lélegezzük be, minden egyes 
elhullott emberrel kicsit közelebb 
kerülünk a teljes kihaláshoz.

Mi lesz 
most a 

Zónával? 
Mi lesz az 

otthonunkkal 
és a testvé-
reinkkel?

Tudtuk, hogy élnek odakint túlélők... 
Túlélők, akik megváltoztak. Sosem 
értettük, hogy működik a fátyol köd. 
Valakit megöl, valakit eltorzít.

Tisztán emlékszem 
az első találkozásra. 

Ijesztő látvány, amikor 
egy egykor civilizált 

lény döghúst marcangol.
főleg, ha emberit...

Sejtettük, hogy erre 
egyszer sor kerül 
majd. Időről-időre 
egyre agresszíveb-  

 bekkel találkoztunk, 
egyre gyakrabban.

De erre nem számí tottunk. 
Fátyol fegyve  rekkel támad-

nak ránk. HORDÁIK EGYRE 
SZERVEZETTEBBEK.

Az istenek, 
mindenesetre 
most úgy tűnik, 

mégis figyeltek 
ránk. Az egyet-

len dolog, ami 
fordíthat a 

helyzetünkön, 
itt van velünk, 
és láthatóan 

épségben van.

Hagyd abba a 
siránkozást! A könnyeid 
senkin nem segítenek.

 Nem  jók az esélyeink, de 
ha vesztesként állunk hozzá 
azt a keveset is elveszítjük. 
Indulás emberek nincs sok 

időnk. Ne csüggedj Zoey 
megmentjük őket.

Nincs ezen a sárkupacon 
semmi, ami áldott volna. 

Az isteneink elhagytak 
minket vagy inkább 

mi őket. 



Jöhettek! 
Tiszta a levegő!

Sáskák, üdvözöllek 
benneteket az F szektorban.

Ezt a bányarészleget 
kevesen ismerik.

Ez az egyik fő ok, 
amiért hagynak minket 

portyázni. Kell a 
berendezés.

Zárjuk le a kaput 
magunk mögött!

Semmi gond. Pár év 
és hozzászokunk 

a vaksötéthez...

Arra nem lesz 
szükség, Colt. 
A generátorok 
töltöttségére 

mindig ügyelünk.

Le a 
kalappal 
MArshall. 
Ez igen!

Menjünk, emberek, 
bemutatom nektek 
az építők legújabb 

szenzációját.



Elképesztően nagy ez a 
rendszer. Hallottam, hogy 
keményen dolgoztok rajta, 

de nem gondoltam volna, 
hogy ekkora fába vágtátok 

a fejszéteket.

Úgy gondoltuk, hogy 
a hegy gyomrában 

nagyobb biztonságban 
lehetünk, mint a lábánál. Nem kis időbe telt, 

míg rávettem a 
tanács tagjait, hogy 

áldozzunk erre a 
fejlesztésre.

Ha előbb elkészülünk 
talán a jelen helyzet is 
másképp alakult volna. 
Ez a fő alagút átvezet 
az 5-ös bányába a hegy 
túloldalán. Egyenest 

a Zóna szívébe.

Rengeteg raktárral 
készültünk, ez az egyikük. 

Ide rakhatjuk a gépet.

Ha már itt tartunk, mi 
az a gép egyáltalán?

Egy Fátyol-meghajtású 
ostromváz… A részleteket 

elmondom később. 
Haladjunk!

Mi ez az egész, 
gépész? Tilos 

Fátyol-eszközöket 
behoznunk.

Nem túl nagy 
kockázat ez?

Egy pár órával 
ezelőtt magam is ezt 

kérdeztem.

AZ egész 
alagútrendszer 
alkalmas, hogy 

befogadjon még 
egyszer annyi 

embert ahányan 
jelenleg élünk 

a Zónában.

Valószínűleg a kékek közül 
senki nem keveredhetett 

ide, hiszen a csak két titkos 
járattal fúrtunk el a barlangig, 

amiket belülről zártunk.

Jobb félni, mint megijedni... 
Colt, Kov, Odo, minden sötét 

zugba nézzetek be!

Odo, mi a 
helyzet 

odabent?

Tiszta!

Most hálát adok az 
isteneknek, hogy Jupiter 
a vezetőnk, és nem én…



Ez a központi terem. Magunk között 
csak az Octopus vermének becézzük. 

Az Octopus egy speciális teleszkóp, 
amely szemmel tartja a Zóna 

legfőbb pontjait.

Derék 
munka, 
gépész!

Bár a bánya még nincs 
befejezve, örömmel közlöm, 

az Octopus tökéletesen 
működik, és készen áll 

az első bevetésére.

Ezzel tökéletesen 
meg tudjuk szervezni 
a mentőakciónkat...

Ne 
szemte lenkedj, 

küklopsz!

Ajh, de 
kínos...

Nyugalom 
emberek, nem 

kell heveskedni!

Tudom, 
hogy nagy 

a nyomás...

...De nem 
rohanunk 
fejjel a 
falnak.

A bosszúvágy 
még senkit nem 

tett golyóállóvá. 
Először...

 ...feltérképezzük 
a helyzetet. Össze -

hangoltan, a meglepetés 
erejével támadunk.

Azért meglepetéseket 
még ők is tartogathatnak.

Mint például az elfuserált 
Fátyol-ágyú, amivel dara-

bokra lőtték a Sáskát.

Hidd el, hogy 
olyanjuk nincs, 
ami felérne egy 
ostromvázzal.

Odo és Kovalsky! 
Ti kimentek egy 

terepszemlére!

Miért nem 
támadunk 

már!?! 

Ragadjunk 
fegyvert és 

menjünk!



“Felméritek az ellenséges erőket. 
Hányan és hol őrzik a Zóna-lakókat.
Észrevétlenül, mint a szellemek.”

Zoey! Te rögtönözz 
egy gyengélkedőt 

valamelyik kamrában. 
Szükségünk lesz rá.

Colt és Gerard! Alkossatok 
osztagokat, az osztagokon 

belül pedig tűzpárokat! “És persze le kell ellenőrizni 
az idevezető összes kaput.”

“Ha megvan minden szükséges stratégiai 
információ, elmondom a haditervet.”

Mi pedig 
Marshallal...

...nos, mi megnézzük, hogy 
duruzsol az öreglány. 

Meglesz, 
főnök!

“Készülj a 
legrosszabbra!”



“Napnyugta előtt 
ugyanitt gyülekező! 
Este támadunk!”

Marshall…

Igen?

Nem tudom, hogy mi 
lesz este, de lehet, hogy 

ez lesz az utolsó 
akciónk, és...

Csak el akartam mondani, 
hogy megtiszteltetés volt 

veled szolgálni.

Ne búcsúzkodjunk, 
Jupiter.

Nézd meg ezt a 
szörnyeteget! Egy 

ajándék az istenektől.

A frászt 
hozza rám 
ez a gép.

Sose felejtem el a ’71-es 8/13-
as incidenst... a gép túlhevült, a 

sofőrje pedig szublimált... Akkor 
tették parkolópályára ezt a 
projektet. Biztos vagy ebben, 

Kapitány? Lehet más út is.

Nincs más út, öreg barátom. 
Vagy ez, vagy elbukunk és 

kékzombi-guanó formájában 
végezzük az elveszett város 

Fátyol-ködös flaszterén.

Micsoda költői kép… 
Tudod, mit jelent az, hogy 
szublimálni? Mindegy, te 

vagy a főnök. Ha jól tudom, 
kezeltél már ilyet...

Akkor azt is 
tudod, hogy Fátyollal 
működik, és azzal is 
kommunikál a gép. 

Nap végén elég heves 
Fátyol-mérgezést 
kaphatsz, ha nem 
végzel időben.

Nem egyszer. 
Kisebb hadseregeket 

kényszerítettünk 
megadásra egy
 pár ilyennel.

Pontosan tisztában 
vagyok vele. Ha esetleg 

olyanná válnék, mint ezek a 
mocskok... szólj Kovalskynak, 

hogy tegye a dolgát. No, 
halljuk, mire jutottál 

az átvizsgálásakor!

Lássuk csak: hadránium-ötvözet 
védőlemezek, gyakorlatilag elpusz-
títhatatlan. A landolás közben nem 
sérült. Fátyol-cellái tele vannak, 

úgyhogy még Fátyol-mentes 
környezetben is hónapokig 

működőképes lenne…

Fegyverzete elég csekély, 
azonban a tenyérbe épített 

negatív Fátyol-ionizátor elég 
pusztító. Viszont maximum 3 
kisülést bír el, aztán letilt.

Indítsuk 
már be...

Vááárj!

Mire?



Szép munka, 
működik, látod!

Ez egy nagyon fele-
lőtlen húzás volt. Még 
egy csomó mindent nem 

ellenőriztem.

Tisztelem a precizitásod, 
de lejárt az idő. Harcba 

indulunk, most!

Beállt az 
éjszakai őrjárat.

Hé! Legénység!

Kapitány 
a hídon!

Lassan itt az idő. Hol van 
már a Kapitány?



Pihenj! Beüzemeltük 
a K.O.H.O.-t. Emberek, 

mindenki ismeri a tervet, 
itt az ideje, hogy akcióba 

lépjünk...

...Persze, csak 
miután felszedtétek az
 állatokat a padlóról.

Hihetetlen mozgásban 
látni ezt a Monstrumot!

Kevesen vagyunk, 
de ha az akartunk 

erős, akkor 
győzni fogunk!

Tudjátok, hogy nem vagyok 
épp a szavak embere, szóval 

csak annyit mondok, legyetek 
még erősebbek, még Szívósabbak, 
mint eddig bármikor, mert ha most 

elbukunk, minden oda veszik.

Tökéletes! 
Akkor a pszicho-
lógiai fölény már 

a miénk!

Így szólunk mind!!! 
Nem is rossz beszéd, 

Kapitány!

Részünkről 
indulhat 

a bál!

Aughhhh... 
A fene essen 

bele!

A rohadt Fátyol megkezdte 
romboló munkáját.

Felkészítettem 
az egyik kamrát 

a sebesültek 
fogadására. 
Veled minden 

rendben, 
Kapitány?

Jól vagyok, 
Zoey... soha 
jobban...



Az észak-keleti 19-es járat 
a legjobb választás. Sötét, 
kietlen pontja a Zónának.

Tökéletes a kiáramláshoz.

Kovalsky és Marshall a 4-es párkányra 
vezető útvonalon mentek.

A szervizállványokon fel 
tudtok mászni a sztalaktitokhoz.

Odóék elhelyezik 
a bombát pár száz 

méterre a Népháztól, 
Bagon Fraze tárolóinál. 

Széthúzzuk őket.

Colt a Népház köré szervezi 
az embereket, hogy amikor 

beüt a káosz...

...gyorsan és hatékonyan 
tudjuk szórni a halált rájuk.

Én a Népház 
északi feléről 
fogok támadni. 
Körbezárjuk 
őket.

Nem sok hely marad 
a hibalehetőségnek.

Miután a bombák 
is helyben vannak...

Kovalsky a Népház 
tetején fog várakozni 
a megfelelő 
pillanatra.

Ha mindenki 
helyben van, Kov 
indítja az akciót.

Ok, mehet!

Kész!
Mehet!

Akkor, 
hölgyeim 

és uraim...
Dobpergés 

és...

Pjuh. Éhen veszek!
A Vezér azt ígérte, ma 

este húst eszünk…



Sikerrel 
jártatok?

Megtaláltuk 
a roncsokat, de 

pár hullán és egy-
két kihűlt nyomon 
kívül semmit nem 

találtunk.

De nem kell aggódnod, 
mester, még a raktárak 

felét sem néztük át.

Megtámadtak 
minket!!!

Mire vártok, 
mihaszna 

torzszülöttek?!?! 
Támadjatok!

Szereljétek fel a 
Fátyol-ágyúkat! Itt vannak 

a hajótörötteink!

Szétdarabolom 
a gedvákat!

ÁÁÁÁhh!



Sokan vannak, így valószínűleg 
gondolkodás nélkül rohamozni kezdenek.

Vigyázz!!

Elővigyázatlanságukért a vérükkel fognak fizetni.

hö?

Támadásunk feltüzeli őket. 



Kovalsky.

A kemény sors kemény 
embert faragott belőled.

Téged sosem fogadott be a Zóna...
Mindig is 

szörnyetegként 
kezeltek.

Milyen ironikus, hogy pont te leszel...

Höh! Mit 
tördeltek ott 

a sötétben, 
Peef?



...a Szabadság angyala.

Behatoltak! 
Lőjétek péppé 
a mocskokat!

Mi a 
francos 
 ördög?!

Halott. 
Cseszettül 

halott.

A rohadalom essen 
bele, ez Gorgo baszod!

De akko’ 
ki van 
fenn?

Nem to’m… 
valami 

eszelős...



A gyíkomat!!!
Itt mi vagyunk 
az eszelősök!

Gyere elő, 
te rohadék, me’ 

lepuffantgatom 
a haverjaidat!!!

Nyugalom, emberek! 
Mindenki szedje össze magát, 

és tegye, amit mondok. Ha minden 
a terv szerint alakul, lehet, hogy 

megérjük a holnapot.

Kovalsky?!
Kovalsky?! 

Oh ...istenem… 
>hüpp< ...el se 

hiszem… 
>hüpp<



Innen
hat vas... 

...hat 
fej!

Ez aaaz, 
galambocskák!



Fedezékbe, 
mindenki!!!

 

Beizzottak a 
fátyol-ágyúk!!!

 

Akkor 

TŰZ!!!
 



Ne!

 

Ne!

Ne!

Hi-hiiij! 
Kicsit  

odaégettük 
a vacsit 
heheh!

Legyőzhetetlenek 
vagyunk ezekkel a 
Fátyol-motyókkal, 

főnök!

És ha minden 
igaz, van itt valami, 

ami mindent 
felülmúl.



Nézzenek 
csak oda... 
egy szívós 
példány.

Nemsokára a társaid is 
feladják a küzdelmet, 
te kis féreg... de azt 

te már nem éred meg!

Hallod ezt 
a hangot? 

Ugh... közeledik 
a végzetetek. 

He-he-he… Meglepetés, 
baromarcúak! 

He-he-he!

Mi?

Mi a franc ez a 
dübörgés???



Meg se 
kottyan neki 

az ágyú!!!



Végre

MEGVAGY!

Futás! 
A többiek 
várnak 
ránk!



Augh!

Gyere, 
kisember!!!

Hiába ugrálsz! 
Egyszer csak 

elkaplak.



Azt hiszitek, egy új 
lépcsőfok vagytok 

a teremtésben, 
nem igaz?





Minden mozdulattal egy 
nagy adag Fátyol kerül 
a szervezetembe.

Feltartom őket, vezesd ki 
az embereket a megbeszélt 

pontra!

Készen 
állunk!

Fedezékbe, 
nyitom az utat!

Ki kell tartanom.



Ez az!!

Erre 
gyertek, 
emberek!

Örülök, hogy 
egyben vagy, Kov!

 Még 
nincs 
vége...

Tűnj el, 
Kovalsky!

Még mindig itt 

vagytok?!?!?

Vissza kell 
vonulnunk, hogy 
újra rendezzük 

sorainkat. Keresd 
meg a többieket, én 
feltartom őket.



Nem védi 
teljesen a páncél!

Ne bámészkodj, 
lődd ki! Igenis, 

Vezér!



Vége!

Nem bírom tovább.

meg sem mozdul 
a jobb karom.

HÖH?!





Kifelé a 
páncélomból!

Végre! 
Valóra válik 

a Prófécia!



Mind közül te vagy a legbosszantóbb! 
Legszívesebben most szétroppan-

tanám a gerinced, de inkább még élet-
ben tartalak, hogy végignézhesd, ahogy 

lemészárolom a néped!

Mi leszünk a föld új 
urai, beteljesítem a 

jóslatot!

Remélem, Marshallnak 
igaza volt...

...az instabilitással 
kapcsolatban…

De mielőtt mindenkit 
kivéreztetsz, lenne itt egy 

mondás, amit jól véss 
az eszedbe:

“Amit 
szabad Jupiternek, 

nem szabad a...”





A halál, akár egy megállított pillanat.

A létezés egy éles vágással megszűnik...

...hirtelen 
minden zaj 
elcsendesül…

...az élet érthetetlen 
kirakós darabjai 

a helyükre pattannak…

...mintha minden eddig 
eltelt és eljövendő idő 
egy pillanatba sűrítve 
lenne jelen…

...és egy pillanatra mindent 
megértek.

A csendből újra sikító hangzavar...



Anyaggá válásom ismét 
határt szab elmémnek. 

Elhalványul mindaz, ami eddig 
oly tisztán látható volt.



A születés fájdalmasabb a halálnál.



Minden zavaros. A dolgok új értelmeket keresnek maguknak a fejemben...



Csak egy ismerős dolog van...

Jelenlétét érzem mindenben...

FÁTYOL.



haze concept artok



E G Y  B U K O T T  C I V I L I Z Á C I Ó  M E S É J E

S U M M A R I U M
A hatalmasra duzzadt civilizációk természetszerűleg bukásra 
vannak ítélve. Önnön súlyuk alatt omlanak össze. 
A HAZE ennek a katartikus eseménynek a hullámverését 
mutatja be a régi és az új harcáról, életről és halálról, a túlélés 
ősi, vad táncáról szóló drámai ívű eposzban.

Egy minden eddiginél jelentősebb energiahordozó, a  
fátyolenergia, a mennyekbe emelte, majd letaszította az  
emberiséget. Eközben egy új, szívós mutáns faj jelent meg, 
amely alkalmazkodott a kataklizma során kialakult mérgező 
ködhöz, így uralja a világ fertőzött régióit, de ennél is többre 
vágyik. Az emberiség maradéka kis kolóniákba tömörülve 
próbál napról-napra túlélni a hirtelen megváltozott világban. 
Hőseink, egy maroknyi roncsvadász baljós, régi emlékre talál 
a szellemvárosban, ennek hatására pedig minden megváltozik.

Hamarosan eldől, hogy a Primopolisban szerzett csodafegyver 
egy utolsó esély, vagy az utolsó szög az emberiség koporsójába.



P r i m o p o l i s
Primopolis egy közepes méretű kereskedő városból nőtte ki 
magát a világ legbefolyásosabb városállamává. 
Itt élt Alset Noside, a fátyolenergia felfedezője. Ez a tech-
nikai áttörés volt minden idők legjelentősebbike és a városból 
egy-kettőre a világ hatalmi és technológiai központja lett. 
A gazdagság és az életszínvonal olyan ütemben emelke-
dett a városban, és azt követően a világon mindenhol, amire 
azelőtt nem volt példa. A legfőbb exportcikkük a Fátyol-
technológia pedig alig egy emberöltő alatt elterjedt az egész 
világon. Minden iparág a földműveléstől a gépiparon át a 
gyógyászatig használni kezdte az új találmányokat, az 
emberek életvitelszerűen fátyol-fogyasztókká váltak. Milliók 
költöztek a fejlett városokba, ami szép lassan egyre növekvő 
társadalmi feszültségekhez vezetett. Mindenki részesülni 
akart az új energia jelentette gazdagságból és kényelemből, 
de az igényekkel nem lehetett lépést tartani. 
Bár eddig soha nem tapasztalt bőség jellemezte a 
világot, a tömegek mégis elégedetlenek voltak, többet 

és többet követeltek. A városi vezetők ennek ürügyén  
átvették az irányítást a Fátyol Társaság felett, hogy 
a hatalmasra duzzadó igényeket ki tudják elégíteni. 
Valahol itt indult meg a szép új világ zuhanó repülése.  
Lassan, láthatatlanul megkezdték a javak újraelosztását az 
egyenlőség nevében, ezzel rövid időre enyhítve a nép 
felkorbácsolt haragját. Valami új és veszélyes szerve-
ződés kezdett alakulni a Primopolisban, majd egyre több 
helyen a világon. Egy új erő, mely a Fátyol köré szer-
vezte önmagát, és annak még intenzívebb használatát 
népszerűsítette, akár annak emberi fogyasztását is, úgy 
gondolták csak idő kérdése, hogy ez az anyag legyen 
mindennek az alapja a földön.. Primopoliszban a feszültség 
nőtön-nőt, sokan támogatták az új mozgalmat, de legalább 
ugyan annyian ellenezték. Végül az utolsó városállambeli 
választásokon kisebbségben maradtak a fátyol pártiak, és 
úgy tűnt talán a józanság visszatér a város mindennapjaiba.  

Nem sokkal ez után veszett oda szinte minden a Fátyol 
Kataklizma során.



S Z e l l e m v á r o s
A túlélők csak találgatnak arról, mi okozta a láncreakciót, 
de az bizonyos, hogy az esemény derékba törte az emberi 
civilizációt világszerte.
Senki nem is sejtette, de a fátyol-reaktorok valamilyen felfog-
hatatlan módon összeköttetésben voltak, ezáltal az összes 
reaktor egyidőben felrobbant. Az egykori ragyogó városok 
helyén pedig romos, elhagyatott fátyol-ködbe temetett szel-
lemvárosok maradtak.
Rengetegen odavesztek, és még többen eltűntek a detonáció 
során, és bár maga a robbanás nem törölte el a városokat a 
föld színéről, de tömény, mérgező fátyol-köd lepte el azokat. 
Aki tudott, elmenekült és a szennyezetlen, városoktól távoli 
területeken próbálta újrakezdeni az életét.
Néhányan mint hőseink is, visszamerészkedtek a városok 
területére, hiszen rengeteg hasznos erőforrás maradt ott 
érintetlenül. Bár a levegő hosszútávon mérgező, megfe-
lelő felszereléssel és felkészültséggel kezelhető a helyzet. A 
szennyezés nem éri el a magasabb épületek tetejét, ezért 
Jupiter kapitány a léghajójával viszonylag kockázatmentesen 
meg tudja közelíteni a város legtöbb pontját. Az expedíciók 
azonban egyre veszélyesebbnek tűnnek, a fátyol-ködben 
rejtélyes alakok kísértenek. A köd által eltorzított túlélők egy 
csoportja új törzseket alakított ki, testük alkalmazkodott a 
ködhöz, sőt függőjévé vált. 

Egy új, az embertől elkülönült fajnak tekintik magukat, és nem 
nézik jó szemmel a territóriumukat megsértő “kincsvadászokat”.



C o l t
G i l b e r t  S a m u s  F o n t a i n e

J u p i t e r
V e s p a r  B o w m a n

g é p é s z
V i c t o r  m a r s h a l l

Úgy 500 kilométerre a várostól keletre, egy 
sziklás kiszögelés lábánál fekszik Antrum, egy 
nyolcszázfős túlélő kolónia. A település félig 
egy barlangrendszerbe épült a fátyol-viharok 
esetére. A tavaszi esőzések során a hegyről 
leömlő vízesés egy közepesméretű tavat táplál, 
mely elegendő vizet biztosít a kolónia számára. 
A zóna népe vadászatból, gyűjtögetésből  
és portyázásból tartja fenn magát, amit a Jupiter 

kapitány által vezetett különleges alakulat, 
gúnynevükön a Sáskák bonyolítanak minden 
évben egyszer-kétszer. Bár mindenki nagy 
becsben tartja a kapitány és csapata munkáját, 
a zóna tanácsának egy része egyre aggályo-
sabbnak tartja ezeket az akciókat. A kapitány 
viszont kitart, még nem tett le arról, hogy megtalálja 
elveszett családját a város ködös tornyai közt.
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A  K é k  K a p t á r
A rejtélyes kékek, Primopolis centrumában tanyáznak mélyen a 
vastag fátyol-köd óvó takarásában. Történetük egészen a bukás 
előttig vezethető vissza. A fátyolenergia térhódításával, lassan de 
biztosan a gyógyászatba is kezdte beszőni magát ez az új technológia. 
Egyes orvosok állították, hogy súlyos betegségeket lehet sikeresen 
kezelni kék koncentrátummal. Hivatalosan csak Primopolisban 
engedélyezték a kísérleti használatát a gyógyászatban. Idővel meg 
is jelent egy társadalmi és politikai csoport, akik az új kék matéri-
ában látták a megoldást a világ minden problémájára. Ők voltak az 
első Kékek. Hangadójuk és vezetőjük Calin Maath, az egyik legré-
gebbi fátyol-kristály fogyasztó. Calin sokat tud a robbanást okozó 
eseményekről, és talán ő tud a legtöbbet a fátyol valódi miben létéről. 
A “bukás” után Calin összegyűjtötte a fertőzötteket és egy közös-
séggé kovácsolta őket. Most az első Góliát romjainál tanyáznak, a 
Robbanás epicentrumánál. Itt gyűjtögetik a lecsapódott fátyol-kris-
tályokat, és próbálják megjavítani a fátyol-reaktort.
A közösség a fátyol-istenség megszállott imádata köré épül, Calint 
pedig a messiásuknak tartják, akit különleges képességekkel ruházott 
fel a Kék Isten. 
A Kékek számára az emberek a tegnap teremtményei, és hiszik 
hogy a jövő a Kék Isten kegyeire van bízva. Idő kérdése csupán, hogy 
köztük és az emberek között kitörjön a háború.
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