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Első rész 
 
 

Prológus 
 

Az idők kezdetén nem létezett semmi más, csak az Egyetlen és az Idősebb Istenek. Az 
Egyetlen, elégedetlen lévén saját hatalmával, el akarta nyelni magába az Idősebb Istenek energi-
áját, ám azok, miután észrevették szándékát, egyesítették erejüket ellene. Megalkották a hat 
Kamidogut, az Istenek Fegyvereit, amik segítségével győzelmet arattak az Egyetlen felett. Miu-
tán legyőzték, több darabra szakították szét az Egyetlen tudatát, ezek a töredékek alkották meg a 
különböző Birodalmakat. 

De az Egyetlen nem pusztult el teljesen. Tudata katatónikus állapotba került, hogy az év-
milliók során meggyógyítsa elméjét. Sokkal később, miután újra tudatára ébredt, elhintette saját 
akaratának magvait kiválasztott harcosokba, hogy azok a Birodalmakat egyesítve újra visszahoz-
zák őt a létezésbe, elpusztítva ezzel minden életet és lelket, mi valaha is élt ezeken a földeken. 
 

Első fejezet: Shinnok amulettje 
 

Az Egyetlennel való küzdelmet követően a legambíciózusabb Idősebb Isten, Shinnok, hogy 
kielégítse mérhetetlen hatalomvágyát, megalkotta amulettjét az Egyetlennel való csata után 
megmaradt isteni enrgia felhasználásával. A folyamat majdnem minden erejét felemésztette. Ez a 
tény, és hogy olyan energiákat használt fel az ereklye megalkotásánál, amik idővel eltűntek, fel-
szívódtak, az amulett alkotását egyszeri és megismétetlhetetlen folyamattá tették. 

Maga az amulett egyfajta fókuszként szolgált használója számára, lehetővé téve számára, 
hogy addigi erejét megtöbbszörözze. Az isten a Földi Birodalomba ment, hogy kipróbálhassa új 
erejét, leigázza a legfontosabbnak tarott birodalmat, hogy az később hódításai központjaként 
szolgáljon. 

Az Idősebb Istenek ezt nem hagyhatták. Mivel az Egyetlen legyőzése után szent fogadalmat 
tettek, hogy nem avatkoznak be a fiatal Birodalmak életébe, ezért Shinnok megfékezésének terhe 
egyedül egy alacsonyabb rangú istennek, a Föld védelmezőjének, Raidennek a vállaira neheze-
dett. A villámisten megküzdött Shinnokkal, és legyőzte őt, miután sikerült elvenni ellenfelétől az 
amulettet. Bár Raiden sose tudta meg, de a csatában titokban segítették őt az Idősebb Istenek, 
akik tartottak társuk hatalmától. 

Raiden a hatalmától megfosztott Shinnokot az Árnybirodalomba száműzte, az amulettet 
pedig elrejtette a föld egyik havas pusztaságának legmélyére, hogy soha senki se találhassa meg 
és használja fel saját gonosz céljaira. Őrzését négy alacsony rangú istenre bízta, miután az 
Shinnokkal vívott csatában a Föld addig domináns faja, a szaurinok majdnem teljesen kihaltak. 
Raiden felelősnek érezte magát a bolygó első intelligens faja által épített civilizáció pusztulása 
miatt, ezért segített a néhány túlélőnek Zaterra Birodalmába menekülni, hogy ott új életet tudja-



nak kezdeni. Ezek az események szilárdították meg az elhatározását, hogy ezentúl mindent meg-
tesz, hogy megvédje a Földi Birodalmat, bármekkora árat is kelljen fizetnie érte. 
 

Második fejezet: Shinnok száműzetése 
 

Shinnok, a bukott Idősebb Isten évmiliókig raboskodott az Árnybirodalomban. Évezrede-
ken keresztül tűrte az ott lakók, és vezetőjük, Lucifer kegyetlen kínzásait, miközben lassan, titok-
ban erőt gyűjtött magába. Újabb ezredek múlva ereje egy részét visszanyerve megküzdött Luci-
ferrel és megölte őt, így ő maga vált az Árnybirodalom legfőbb uralkodójává. A Föld birtoklása 
utáni vágyát kifejezve Shinnok átalakította a végtelen birodalmat, hogy az sokkal jobban hason-
lítson a Földre. A lakosokat: démonokat, szellemeket és árnyakat az emberekhez tette hasonla-
tossá. Korlátozott rálátását a Földre kihasználva többfajta technológiát is meghonosított, még 
inkább az ottani civilizáció sötét tükörképévé kialakítva kényszerű otthonát. 

Ekkortájt érkezett először a Földre Quan Chi, a nekromantává vált egykori oni (árnybiro-
dalmi démon). A birodalmak közti utazás képességét Shinnoktól kapta cserébe a szolgálataiért, 
amik segítségével az isten legyőzte Lucifert. Mivel Shinnok maga nem tudta volna elhagyni az 
Árnybirodalmat, ezért a varázslónak adta a képességet, amivel egyedüli lényként tudott kénye-
kedve szerint utazni a Birodalmak közt észrevétlenül. Röviddel utazásai megkezdése után Quan 
Chi találkozott Shang Tsunggal, a Külső Világ teljhatalmú császárának, Shao Kahnnak legfőbb 
varázslójával. Mindkét mágus a manipuláció nagymestere volt, és mindketten felismerték egy-
másban a lehetséges szövetségest és ellenfelet. Mind a ketten kidolgozták a saját tervüket, hogy 
megszerezzék maguknak a Birodalmak feletti irányítást. Ám a bekövetkező események miatt a 
varázslóknak későbbre kellett halasztaniuk terveik megvalósítását... 
 

Harmadik fejezet: Egy császár ambíciói 
 
Mióta csak megalakult, a Külső Birodalmat Onaga, a Sárkánykirály uralta. Örökkévalóság-

nak tűnő uralkodása alatt sok birodalomban vette át az irányítást, mágikusan csatolva azokat a 
Külső Világhoz. Ebben nem kis szerepe volt legfőbb tanácsadójának és legelső generálisának, 
akinek azonban nagyobb álmai voltak, mintsem mindörökké Onagát szolgálni. Ezért legnagyobb 
mágusával elkészítetett egy mérget, ami még a Sárkánykirályt is képes  volt megölni, vagy leg-
alábbis ő azt hitte. Ura halála után átvette a Külső Világ feletti uralmat, és magát ezentúl a Shao 
Kahn, a Szent Császár névvel illette. Uralkodása alatt folytatta elődje művét, további birodal-
makkal növelte a Külső Világ területét. Köztük volt Zaterra is, az a föld, ahová a szaurinok me-
nekültek Shinnok és Raiden csatája után. A császár, félve a faj különleges alakváltó képességétől, 
mind egy szálig lemészároltatta őket, sok harcosukkal személyesen végzett. Végül csak egy ma-
roknyi túlélőt, köztük egy szaurin csecsemőt hagyott meg, hogy az felnőve legügyesebb kémei 
egyike legyen, a többieket rabszolgasorba taszította. 

Legnagyobb és legmeghatározóbb győzelme azonban az Édeniai Birodalom elfoglalása 
volt. Az éden birodalmát akkoriban Jerrod király és felesége, Sindel uralta. Shao Kahn az Idősebb 
Istenek által felállított törvény értelmében kihívta Édeniát egy viadalsorozatra, ahol amennyiben 
a külső világi harcosok egymás után tízszer győzedelmeskednek az édeniaiak felett, úgy a csá-
szárnak joga van átlépni a síkok közötti átjárót és megtámadni a birodalmat. Az édeniai harcosok 
nem voltak képesek egyszer sem győzni, így a császár megkezdhette hadjáratát. Az édeniaiak hő-



siesen ellenálltak, ám az utolsó csatában seregüket végleg felmorzsolták, a király maga is meghalt 
Shao Kahn keze által. 

Hogy újonnan szerzett hatalmát megszilárdítsa, Shao Kahn feleségül vette a megözvegyült 
Sindelt, és örökbe fogadta az újszülött Kitana hercegnőt, akit később legfőbb orgyilkosává kívánt 
nevelni. Sindel nem bírta elviselni, ahogy a császár bánt szeretett világával, ezért önkezével vetett 
véget életének. Shao Kahn, mikor ezt megtudta, haragjában megparancsolta legfőbb varázslójá-
nak, Shang Tsungnak, hogy a királynő lelkét kösse a Külső Világhoz, megtagadva tőle a Men-
nyekbe jutást. Shang Tsung eleget tett ura óhajának. 

Shao Kahn, miután megszilárdította hatalmát Édeniában és sikeresen összeolvasztotta az 
egykor virágzó birodalmat a Külső Világgal, figyelmét a Birodalmak keresztutára, az Univerzum 
Gyöngyszemére, a Földi Birodalomra fordította. Így, több mint 1000 évvel az utolsó földi Halá-
los Viadal előtt megkezdődtek a szervezkedések az emberiség otthonának elfoglalására... 

 

Negyedik fejezet: Sub-Zero és az amulett 
 
Shao Kahn bejelentette igényét a Földre, így az Idősebb Istenek kihirdették az újabb Halá-

los Viadal-sorozatot, amikben a Földnek lehetősége adódott megvédenie önmagát. A szabályok 
az ősiek maradtak: amennyiben a támadó fél egymás után tízszer győzedelmeskedik, megtámad-
hatja a kiszemelt Birodalmat. ha azonban ez a védekezőnek sikerül, úgy a támadónak végleg le 
kell mondania hódítási szándékairól. 

A császár Shang Tsungot, tanácsadói és varázslói vezetőjét bízta meg a Tornák megnyeré-
sével. Tsung örömmel vállalta a feledatot, mivel így friss lelkeket tudott magának szerezni. A 
varázslónak folyamatosan új lelkeket kellett magába nyelnie, ha élni akart, ezzel átkozát meg az 
Idősebb Istenek korábbi bűneiért. Tsung ugyanis valójában egy földi ember volt, aki egyszer ré-
gen kapcsolatba került a Külső Világgal és annak mágiájával. A hatalom utáni vágya felborította 
a birodalmak közti egyensúlyt, ezért sújtottak le rá az istenek: teste folyamatosan öregedett, ha-
csak nem tudott magának friss lelkeket szerezni. 

Tsung kezdetekben sikeresen teljesítette feladatát, sorra nyerte a viadalokat, rengeteg har-
cos lelkét szerezve meg. Ám az egyik viadalon szembetalálkozott a Fény Rendjének bajnokával, 
a nagy Kung Laoval, aki a Torna döntőjében legyőzte őt, megtörve a Külső Világ nyerési soro-
zatát. A következő Tornán  Kung Laot azonban legyőzte Goro, Shang Tsung legerősebb harcosa. 
Miután a négykarú shokan herceg megölte őt, Tsung magába szívta a lelkét. 

Shang Tsung egy harcos lelkének megszerzésével nem csak saját életét tartja fenn, hanem 
magáévá teszi annak minden emlékét és tudását is. A varázsló így szerzett tudomást Shinnok 
amulettjének hollétéről, amit Raiden réges-régen egy szibériai kolostorba zárt el, és azóta is a 
Fény Rendjének egy kis csoportja őrizte. Kung Lao egyike volt ezeknek az őrzőknek. 

Shang Tsung, bár birtokában volt ennek az információnak, nem tehetett semmit, mivel nem 
tudta elhagyni a szigetét, ami a két szembenálló birodalom közt terült el. A varázsló csak a Külső 
Világba térhetett vissza, a Földre nem tehette a lábát. Ekkor találkozott Quan Chivel, Shinnok 
szolgájával. Mivel Quan Chi szabadon és teljesen észrevétlenül mozoghatott a Birodalmak közt, 
Tsung remek lehetőséget látott benne, hogy megszerezhesse az amulettet. Felajánlotta a 
nekromantának, hogy elárulja az ereklye rejtekhelyét, ha cserébe az segít neki majd visszahozni 
Sindel királynőt az élők közé, amikor Tsung majd megkéti rá. Quan Chi beleegyezett az alkuba, 
mivel tisztában volt vele, hogy mire lehetne képes, ha birtokába kerülne az amulett. 



Miután megegyeztek, Shang Tsung visszatért a Külső Világba, hogy előlészítse a rituálét 
amivel majd Sindel visszatérhet egykoron, Quan Chi pedig elutazott Szibériába, hogy elvigye a 
kolostorból az amulettet. Ám legnagyobb megdöbbenésére a kolostort négy, őselemeket irányító 
isten őrizte, akiken nem fogott a varázslata, így kénytelen volt letenni arról, hogy személyesen 
szerzi meg az ereklyét. Ezért új tervet ötlött ki. 

Földi tartózkodása során a nekromanta tudomást szerzett egy Lin Kuie nevű szervezetről, 
akik megfelelő díjazás ellenében hajlandóak voltak bármilyen feladatot végrehajtani. Azt is meg-
tudta, hogy a klánnak akkoriban problémája volt egy egykori rebellis, Takeda által alapított rivá-
lis klánnal, a Shirai Ryuval. Quan Chi felajánlotta a Lin Kuienek, hogy leszámol a Shirai Ryu 
klánnal, amennyiben ők segítenek neki. A klán Nagymestere elfogadta az ajánlatot, és legjobb 
harcosát, Sub-Zerot küldte ki elvégezni a feladatot, hogy szerezze meg a templom hollétét meg-
mutató térképet. Sub-Zero egy shaolin kolostor kincstárában bukkant rá a tekercsre. Mielőtt 
azonban elvihette volna, szembe találta magát Hanzo Hasashival, kódnevén Scorpionnal, a 
Shirian Ryu klán legnagyobb harcosával, akit Quan Chi ugyancsak a térkép megszerzésére bérelt 
fel. A nekromanta ugyanis titokban ugyanazt a segítséget ajánlotta fel Shirai Ryunak, amit a Lin 
Kuienek is: ha segítenek neki, eltörli a másik klánt. Így elintézte, hogy mindkét szervezet legjobb 
harcosa egyszerre induljon el, és elkerülhetetlenül megküzdjenek egymással, eldöntve, kinek is 
fog végül segíteni. A két harcos összecsapásából Sub-Zero került ki győztesen, hidegvérrel meg-
ölve a harcot feladó Hasashit. 

Miután sikeresen visszavitte a térképet, Quan Chi újabb magbízást adott a harcosnak: sze-
rezze meg a térképen látható kolostorból Shinnok amulettjét. Sub-Zero elfogadta a megbízást, és 
míg ő úton volt Szibériába, addig Quan Chi a Lin Kuie-el való egyezség értelmében megölte a 
Shirai Ryu klán összes tagját, köztük Scorpion családját is. 

Sub-Zero sikeresen megérkezett a templomba és legyőzte az amulettet őrző négy istent: 
Fujint, Onohát, Kumarit és Hinokát. Miután visszavitte az ereklyét a megbízójának, az bevallotta 
neki, hogy amit megszerzett, az valójában a száműzött isten, Shinnok amuletje, ami segítségével 
Quan Chi mestere visszatérhet az Árnybirodalmoból, hogy elfoglalja a Földet. A nekromanta 
ezután visszatért mesteréhez, Sub-Zerot pedig felkereste Raiden, aki a varázsló után küldte a har-
cost, hogy szerezze vissza az amulettet. Sub-Zero kénytelen volt engedelmeskedni. 

Az Árnybirodalomba való érkezése után Sub-Zerot rögtön fogságba ejtette egy ottani bér-
gyilkos szervezet, az Áryéktestvériség, akik bezárták őt a Lelkek Börtönébe. Itt találkozott újra 
Hanzo Hasashival, pontosabban a lelkével, aki megvádolta őt a családja megölésével, majd rátá-
madt. Sub-Zero megmenekült a dühödt Scorpion elől és sikeresen kitört börtönéből is. A harcos 
ezán eljutott Quan Chi árnybirodalmi erődjéhez, ahol megküzdött a nekromanta személyi test-
őreivel, három női démonnal. Sub-Zero megölte Kiát és Jataakát, de Sareenát éltben hagyta, mi-
vel számára is furcsa módon vonzalmat érzett a szépséges démon iránt. Az életben hagyott nő 
viszonozni látszott az érzést, mert segített a harcosnak legyőzni Quan Chit, aki kénytelen volt 
visszaadni az amulettet. Sareena ezután vissza akart menni Sub-Zeroval a Földre, de Shinnok 
megakadályozta ebben elpusztítva emberi alakját. Sub-Zero dühében rátámadt az istenre, de 
Raiden ekkor, érezve, hogy a harcosnál van az amulett, visszahozta őt a Földre. Sub-Zero vissza-
adta az istennek az ereklyét. Bár sose tudta meg, de Sareena nem halt meg, a démon évekkel ké-
sőbb visszanyerte emberi alakját, és segítséget nyújtott a harcos egy közeli ismerősének. 

Eközben az Árnybirodalomban Quan Chi nekiállt, hogy megfejtse Shinnok amulettjének 
rejtélyét... Mivel sejtette, hogy Raiden, a villámisten utána fog küldeni valakit, készített egy tö-
kéletes másolatot az amulettről. Ezt adta oda Shinnoknak, aki nem vette észre a különbséget, mi-
vel a nekromanta önmagánál tartotta az eredetit, és hagyta, hogy az kisugározza az erejét az is-
tennek. Sub-Zero ezt a hamisítványt szerezte meg, ez került vissza Raiden birtokába. Quan Chi 



pedig Shinnok oldalán türelmesen várt, hogy a Földi Birodalom és a Külső Világ közti Tornákon 
ki fog győzedelmeskedni. Ő csak nyerhetett ezek, mivel mindenféleképp egy erős ellenfél bukott 
volna el, megkönnyítve ezzel gonosz tervei megvalósulását. És örökéletűként Quan Chi megta-
nult türelmesnek lenni… 

 

Ötödik fejezet: Sárkányok háborúja 
 
Még az ősi időkben, amikor a távol-keleti civilizációk is fiatalok voltak, alakult meg a Vö-

rös Sárkány Társaság. Tagjai mind képzett harcosok voltak, akik azért szövetkeztek, hogy titok-
ban, észrevétlenül átvegyék a hatalmat a régióban. Szigorú szabályrendszert alkottak meg, leg-
főbb céljuk a háttérben maradás volt. Tervük lassan haladt azonban előre. Az eltelt évszázadok 
során rengeteg ellenfelüket ölték meg titokban, bármilyen nyom hátrahagyása nélkül. Politikai 
manipulációik nagyszabásúak voltak, de a saját szabályzatuk megkötései és a titokzatosság min-
denáron való fenntartása miatt sosem vált belőlük meghatározó erő, bár mindig is nagyon közel 
jártak hozzá. Ezt a tényt felismerve vezetőik úgy döntöttek, hogy megváltoztatják a társaság ősi 
céljait: továbbra is a háttérben maradnak, de inkább a saját céljaikra, vagyonuk gyarapítására 
használják a Vörös Sárkány kapcsolatait. Így vált a Vörös Sárkány a Távol-Kelet, később pedig 
az egész bolygó legmeghatározóbb alvilági szervezetévé. 

A Vörös Sárkány nevét csak a tagjai ismerték, a társaság létezéséről rajtuk kívül senki se 
tudott. Csak néha lehetett kósza híreszteléseket hallani róluk, ám az ezeket terjesztők mindig hir-
telen tűntek el és sose hallottak felőlük. A tagok jórésze gazdagságban élt, élvezte a társaság által 
felállított bűnbirodalom bevételeinek gyümölcsét. De voltak olyanok, akiknek ez nem volt elég. 
Akadtak elégedetlenkedők, akik nehezen viselték az ősi szabályok szigorúságát és azt, hogy nem 
tehetik nyilvánosan azt, amit akarnak. Ezek az emberek végül a 1947-ben egy karizmatikus tag, 
Morihei Ueshiba, az aikido harcművészeti stílus megalapítójának vezetésével kiváltak a Vörös 
Sárkány Társaságból és megalapították a saját szervezetüket, a Fekete Sárkányt. Az új szervezet 
szakított a Vörös Sárkány hagyományival: tagjai nyilvánosan vállalták kilétüket, és gátlástalanul 
építették a Fekete Sárkány új alvilági birodalmát, ami pár évtized alatt akkorára nőtt, ami már 
vetekedett a Vörös Sárkányéval. Az eredeti szervezet tagjai természetesen ezt nem hagyhatták. 
Bár már az elszakadás pillanatától halálra ítéltek minden egyes szakadárt és bárkit aki összeáll 
velük, de egészen a század végéig ez nem járt nagy sikerrel. Ekkor a társaság akkori vezetője, 
Mavado egy új taktikát vetett be. 

A Fekete Sárkány tevékenysége – mivel már nem az árnyékokból ügyködtek – természete-
sen felkeltette a világ kormányainak figyelmét. Sokuk próbált lépéseket tenni ellenük több-keve-
sebb sikerrel. A legnagyobb és legsikeresebb szervezetet a Fekete Sárkány megállítására az USA 
állította fel. A Különleges Alakulat néhány év alatt jelentősen visszaszorította a társaság tevé-
kenységét, emiatt engedélyt kaptak a világ országainak kormányitól, hogy az ő területükön is 
folytathassák az alvilági elemek üldözését. 

A Különleges Alakulat sikerei nem csak a tagok kivételes képességén múltak. Valójában 
jelentős segítséget kaptak a Vörös Sárkánytól. Ez volt Mavado legjelentősebb húzása. Amellett, 
hogy az ő tagjaik is üldözték a szakadárokat, rengeteg információt szivárogtattak a Különleges 
Alakulathoz, ezáltal kétfrontos háborúra kényszerítve a Fekete Sárkányt. A taktika remekül be-
vált. A bűnszervezet tagjainak száma jelentősen megfogyatkozott, sokukat vagy megölték vagy 
bebörtönözték. Látva a Fekete Sárkány helyzetének kilátástalanságát, a társaság vezetője, Kano 
egy kétségbeesett tervet eszelt ki. 



Bűnözői karrierje során Kano találkozott egyszer egy titokzatos figurával, aki magát Shang 
Tsungnak nevezte. A varázsló ugyanis annak ellenére, hogy elvileg soha se lett volna szabad a 
Földre lépnie, titokban néha elszökött oda, hogy különböző módokon meggyengítse az ellenséges 
birodalmat. Sokáig nem tudott maradni, mivel a varázslat, amivel elrejtette magát az istenek elől, 
sok erejét felemésztette. Egyik ilyen utazása alkalmával úgy rendezte, hogy találkozzon a Fekete 
Sárkány vezetőjével, akiben egy lehetséges szövetségest látott. A találkozó alkalmával nem mon-
dott el sok mindent Kanonak, csak annyit, hogy egy másik birodalomból, a Külső Világból érke-
zett, és hogy hamarosan rendez egy nagyszabású harci tornát a saját szigetén. A beszélgetés alatt 
ügyesen megemlített egy ereklyét, ami a saját birodalmában van, és állítólag a tulajdonosának 
hatalmas erőt ad. Tsung természetesen nem önzetlenségből mondta ezt el. Az ereklyét, Shitian 
Szemét olyan varázslat védte, ami nem engedett át egyetlen külső világi lakost sem, így ő nem 
tudta volna magának megszerezni. Viszont ha Kano megteszi, akkor az új erőivel jelentős segít-
ség lehetne a számára, vagy legfeljebb megölhetné utána és magának szerezhetné meg a Szemet. 

Kano természetesen rögtön meg akarta kaparintani az ereklyét, de ekkor éppen az USA-ban 
tartózkodott, nyomában szorosan a Különleges Alakulattal, akik már elfogták négy emberét: No-
Face-t, Tasia-t, Jareket és Tremort. De Kano nem hiába volt a Fekete Sárkány feje: kitalált egy 
tervet, amivel eljuthat a Külső Világba. Megmaradt emberivel megtámadta az Alakulat bázisát és 
kiszabadította az embereit, megölve az akcióban egy egész szakasznyi ügynököt. A valódi célja 
ezzel az volt, hogy amíg az Alakulat az embereit üldözi, addig ő észrevétlenül eljuthat egy átjáró-
hoz, ami a másik birodalomba vezet. Terve majdnem sikerült, ám nem számított ara, hogy a meg-
támadt bázison életben marad valaki. Pedig így történt, és az egyetlen túlélő, Jackson “Jax” 
Briggs őrnagy bajtársai lemészárlása miatt feldühödve üldözőbe vette a Fekete Sárkány tagjait. 
Jax sikeresen megtalálta és legyőzte a négy szökött rabot, ebben nagy segítségére voltak azok a 
kísérleti bionikus implantátumok, amiket még indulása előtt csatolt a karjaira a Különleges Ala-
kulat kutatólaborjában. Az implantátumok hatalmas fizikai erőt adtak neki, így könnyedén győ-
zelmet aratott mind a négy bűnöző felett. De itt nem állt meg, ő Kanot akarta, aki ezalatt sikere-
sen átjutott a Külső Világba. Jax utána ment, és mikor Kano nagy nehezen megtalálta Shitian 
Szemét, ő is felbukkant. Egy hosszú csata után legyőzte Kanot is, viszont amikor visszajötek a 
Földre, hogy Jax bebörtönözhesse és bíróság elé állíthassa bajtársai gyilkosát, annak sikerült tőle 
megszöknie. Jax visszatért a bázisra és visszaadta az implantátumokat, ám ezután rögtön beleve-
tette magát a munkába, hogy újra megtalálhassa Kanot, hogy az az igazságszolgáltatás elé kerül-
hessen végre. 

 

Hatodik fejezet: Shujinko küldetése 
 
Shujinko egy fiatal tanítványa volt a Külső Világból a Földi Birodalomba emigrált mester-

nek Bo’ Rai Cho-nak. A mester azért jött a Földre, mert elégedetlen volt Shao Kahn uralmával, 
azonban félt, hogy ha nyíltan szembeszáll vele, akkor az a népén fogja ezt megtorolni. Ezért eljött 
onnan, és a Földön tanítani kezdett ifjú tehetséges harcosokat hogy azok sikerrrel vehessék fel a 
harcot a Külső Világiak ellen a Halálos Viadalon. Sok ígéretes tehetséget tanított, ám sajnos 
egyik sem maradt nála túl sokáig, mivel Bo’ Rai Cho-val nem volt könnyű az élet. A mester nem 
vetette meg az italt, és gyakran fordult elő vele, hogy tanítás helyett részeg álmát aludta valahol. 

Shujinko alig lépett a kamaszkorba, amikor felkereste Bo’ Rai Cho-t, hogy az tanítsa meg 
harcolni. A külső világi tehetségesnek tartotta a fiút és a szárnyai alá vette. A tanítás azonban 
nem tartott sokáig, mert Shujinkot pár hónappal az érkezése után felkereste egy Damashi nevű 



lény, aki magát az Idősebb Istenek követének mondta. Shujinko mesterétől hallott már a külön-
böző birodalmakról, arról hogy milyen küzdelmeket rendeznek meg ötven évenként a két biro-
dalom közti viszályt eldöntendő, és arról is, hogy ezeket a küzdelmeket nagy hatalmú lények, az 
Idősebb Istenek felügyelik. Az ifjú ezért elhitte Damashinak, hogy ő az istenek követe. Az idegen 
ekkor azt mondta neki, hogy az Idősebb Istenek valójában nem akarják, hogy a Föld Shao Kahn 
kezére kerüljön, de mivel nyíltan nem szabad tenniük semmit, ezért egy halandót – Shujinkot – 
bíznak meg azzal a feladattal, hogy gyűjtse össze a hat Kamidogut, az Istenek Fegyvereit és he-
lyezze azokat a Szent Amulettel együtt egy Külső Világi oltárra. Ezzel véget vethetne a Földet 
fenyegető veszélynek. Hogy küldetését biztosan teljesíthesse, Damashi felajánlotta az istenek 
nevében, hogy megajándékozza Shujinkot azzal a képességgel, hogy útja során észrevétlen ma-
radjon a birodalmak közti átjárást figyelők számára. Az ifjú elfogadta az ajánlatot. Damashi ek-
kor még egy képességet adott neki: képessé tette arra, hogy azonnal megtanulja az összes ellen-
felének mozdulatait és harci technikáit, akikkel csak harcolt. 

Shujinko megköszönte Damashinak az ajándékokat és megígérte neki, hogy bármi áron 
treljesíti az Idősebb Istenek akaratát. Ezután otthagyta Bo’ Rai Cho mestert és elindult hosszú 
útjára, hogy megszerezze a hat Kamidogut. Először is megpróbált minél több harcossal össze-
futni, hogy bővítse saját tudását, évekig barangolt a különböző birodalmak között, több csapathoz 
is beállt. Egy rövid ideig csatlakozott a Lin Kuiehez is, hogy megtanulhassa egy legendás tagjuk, 
Sub-Zero mozdulatait. Miután megszerezte a kívánt tudást, továbbállt, elhagyta a Földi Birodal-
mat és hosszú évekig nem is tért vissza. 

 

VÉGE AZ ELSŐ RÉSZNEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Második rész 
 
 
 
 

Első fejezet: A vak harcos története 
 
Az utolsó Torna ideje közeledett. A Külső Birodalom Sahng Tsung legyőzetése óta ismét 

megnyert kilenc Halálos Viadalt egymás után, a császár tervének megvalósulása közel volt. 
Shang Tsung viszont nem akart semmit se a véletlenre bízni. Egyszer már ő is eljutott ilyen kö-
zel, de akkor a túlzott magabiztossága lett a veszte, a nagy Kung Lao legyőzte őt és megmentette 
a Földet. Tsung most hasonló elbizakodottságot tapasztalt a jelenlegi bajnoktól, a shokan her-
cegtől, Gorotól. Mivel a mágus tartott attól, hogy a négykarú óriás most legyőzőjére fog találni, 
ezért mindent megtett, hogy ha ez bekövetkezik, akkor ő a lehető legjobb formájában legyen, 
hogy megküzdhessen azzal a harcossal, aki ezt eléri. Mint egykori bajnoknak, joga volt ehhez a 
kihíváshoz. 

Tsung hallott egy sírboltról, ahol egy régen élt király volt eltemetve sok követőjével együtt. 
A legenda szerint a királlyal együtt nyugvó ősi kard miatt állítólag az ott pihenő emberek lelke 
nem távozott el onnan, hanem még mindig ott vannak. Ezekkel a lelkekkel a mágus jelentősen 
megerősödhetett volna. A legendák azonban csapdákról is beszéltek. Tsung nem akart kockáz-
tatni, de nem is kellett neki. Kiterjedt információs hálózatától ugyanis hallott egy férfiról, aki 
fiatal kora ellenére jelentős kardforgató volt, ugyanakkor a tehetségénél nagyobb önbizalommal 
is rendelkezett. Tsung egy remek tervet eszelt ki, amivel megszerezhette a lelkeket, és ebben 
nagy szeerepe volt ennek az embernek. 

Az ifjú harcos, Kenshi a vidéket járta, olyan harciosokat keresett, akiket ő méltónak talált 
arra, hogy megküzdjön velük, ezzel is fitogtatva erejét és táplálva egóját. Útja során összefutott 
egy öregemberrel, Songgal, aki megkérdezte tőle, hogy egy ilyen nagy harcos miért nem egy 
hozzá méltó kardot forgat. Az öntelt Kenshi igazat adott az öregnek, aki elmondta, hogy a közel-
ben van egy legendás sírbolt, ahol egy rég elfeledett király van eltemetve a mágikus kardjával 
együtt, és hogy ő megmutathatta volna neki, hogy hol van ez a sír. Kenshi azonnal kapott az öt-
leten és elment az öreggel egy labirintushoz, amin átverekedve magát eljutott a király nyughelyé-
hez. Itt az öreg mutatott neki egy öreg kutat, amiben szerinte a kard volt elrejtve. Kenshi levette a 
kútról a fedelet, ám ekkor a kútból kitörtek az ott raboskodó lelkek. A kitörő áradat súlyosan 
megsebesített Kenshit, aki elvesztette a látását. Az öregember ekkor felfedte előtte igazi valóját: ő 
Shang Tsung, egy másik világból való varázsló, aki becsapta a fiatal harcost, hogy megszerez-
hesse a sírban raboskodó lelkeket. Tsung ezután magára hagyta Kenshit abban a hitben, hogy az 
úgy is meg fog halni. A lelkek elég erővel látták el ahhoz, hogy szerinte megküzdjön bárkivel, aki 
még Gorot is le tudná győzni. 

Kenshi azonban nem halt meg. Bár erősen legyengült, de miközben vakon tapogatózott a 
sírban, a keze megakadt egy kardon, a legendás fegyveren amit tényleg a sírban helyeztek el az 
egykori gazdája mellé. A kard elég erővel látta el ahhoz, hogy kijusson a sírból egészen egy kö-



zeli faluig, ahol az ott élők a gondozásukba vették őt. Kenshi ekkor megfogadta, hogy ha egyszer 
felépül, a vaksága ellenére is bosszút fog állni az őt becsapó Shang Tsungon. 

Második fejezet: A gyülekezés 
 
A Halálos Viadal ideje elérkezett. 500 év telt el azóta, hogy a nagy Kung Lao legyőzetett, 

félezer éve uralta a Tornát a shokan herceg, Goro. Kilenc viadalt nyert meg egymás után, ezzel 
már csak egy győzelem választotta el a Külső Világot attól, hogy lerohanhassa a Földet. Ám előt-
te még meg kellett nyerni az utolsó Tornát, ahol a szabályok értelmében a birodalmak legjobb 
harcosainak kellet részt vennie. Ezért a viadalnak helyt adó sziget tulajdonosa, a Külső Világból 
érkezett varázsló, Shang Tsung elküldte a meghívókat a Föld legnagyobb harcosainak. Persze 
csak azoknak, akik tudtak a Torna létezéséről. Voltak olyanok is azonban akik nem hallottak sose 
a Halálos Viadalról vagy nem hittek benne. Az ő részvételüket Tsungnak egy kis fortéllyal kellett 
elérnie. 

Az egyik legesélyesebb földi harcos a Tornán a Fény Rendjének küldötte, Liu Kang volt. 
Egész életében azt tanították neki, hogy le kell győznie a varázslót, különben az othona örökre 
egy gonosz birodalom részévé válik. Éveken át tanulta a nagy Kung Lao tanításait és harci tech-
nikáját. Szilárd elhatározása volt, hogy győzedelmeskedik a Tornán és visszaszerzi a viadalnak 
azt a méltóságot, ami még akkor jellemezte, amikor még nem a két birodalom közti ellentétek 
megoldására használtak, hanem arra, hogy a legnagyobb harcosok egy nemes vetélkedésben mér-
hessék össze erejüket. 

A második földi meghívott nem sokban hasonlított Liu Kanghez. Johnny Cage egy holly-
woodi mozicsillag volt, aki csak egy okból akart részt venni a Tornán: hogy bebizonyíthassa 
minden egyes kritikusának, hogy minden egyes akciófilmjében ő maga játsza el az összes jele-
netét, nem használ kaszkadőröket. Cage-t fiatal kora óta a leghíresebb harcművész mesterek 
edzették, amíg ő maga is jelentős tudással rendelkező harcossá nem vált. Tehetségét kung-fu fil-
mek készítésére fordította, ahol ő játszotta el minden egyes veszélyes jelenetét. Ám ezt sokan 
nem hitték el neki. Hogy elhallgattassa az ellenkezőket, Johnny kapva kapott az alkalmon, ami-
kor egy titokzatos meghívót kapott egy szigetre, hogy részt vegyen egy nagyszabású harcművé-
szeti tornán. 

A harmadik és egyben utolsó ember aki meghívót kapott Tsungtól nem volt más, mint a 
Fekete Sárkány elvetemült vezetője, Kano. Kanot nem a dicsőség vagy az otthonának megmen-
tése iránti vágy vezérelte. Valójában két másik ok miatt fogadta el a meghívást a Tornára. Az 
egyik az volt, hogy a szigeten annyi kincset kaparintson meg magának Shang Tsung állítólag 
legendás mennyiségű vagyonából, amennyit csak tud. A másik ok egy kicsit sürgetőbb volt: a 
Jaxtől való szökését követően nem tudta lerázni magáról az őt üldöző Különleges Alakulatot, 
köztük is Sonya Blade hadnagyot. Sonya akkor csatlakozott Jax csapatához, amikor megtudta, 
hogy az őrnagy sikeresen Kano nyomában tudott maradni annak a szökése után is. Sonyának ko-
moly elszámolnivalója volt Kanoval, mivel az megölte régebben Sonya akkori társát. A fiatal nő 
teljes hévvel vetette magát bele az üldözésbe, de szerencséjére ott volt Jax is, aki remek párt al-
kotott Sonyával: a férfi testesítette meg a higgadt tervezést, míg a nő a temperamentumot. Sike-
rült három kontinensen át követniük Kanot, aki mindenáron el akart jutni arra a hajóra, ami a 
résztvevőket szállította a Tornának otthont adó szigetre. Az utolsó pillanatban érte el a járművet, 
de az üldözőit nem sikerült leráznia. Sonya egy kis csapatnyi ügynökkel szintén feljutott a hajóra 
mielőtt az elindult, bár a csapat nagyobb része a felettesével, Jax-szel együtt a parton maradt. 



Az első nem-emberi meghívott nem volt más, mint Sub-Zero, a Lin Kuie klán legnagyobb 
harcosa. A ninja először nem akarta elfogadni a meghívást, mivel az nem a klánja hivatalos pa-
rancsa volt. De ekkor a szervezet kapott egy megbízást egy ismeretlen embertől, hogy küldjék ki 
legjob emberüket, hogy az ölje meg a Torna házigazdáját, Shang Tsungot. A titokzatos megbízó 
valójában Quan Chi volt, aki ezzel a lépéssel mindenféleképp csak jól járhatott: ha a harcos telje-
síti a feladatát, akkor a nekromantának eggyel kevesebb veszélyes ellenféllel kell számolnia; ha 
meg Sub-Zero elbukna, akkor így sikerülne bosszút állnia azért, hogy az legyőzte őt és majdnem 
visszaszerezte Shinnok Amulettjét. Így a ninja a Nagymester parancsára kénytelen volt elindiulni 
a szigetre. 

Sub-Zero nem tudhatta, hogy Shang Tsungnak is különleges tervei voltak vele. A varázsló 
tudott ugyanis a közte és a meggyilkolt Shirai Ryu-harcos, Hasashi között lévő viszályról; hogy 
Scorpion bármit megtenne azért, hogy visszafizesse Sub-Zeronak az ő és a családja megölését. 
Ezért Tsung meghívta az Árnybirodalomból a ninja szellemet, aki engedélyt is kapott arra, hogy 
elhagyhassa a poklot és beteljesítse a bosszúját. Így a harcosok listája egy újabb taggal bővült: 
egy halálon túlról érkezett dühös árnnyal, aki bármit megtett volna, hogy megölje egykori gyilko-
sát. Shang Tsung egy erős szolgával akarta bővíteni személyes hadseregét, és - mint két évvel 
ezelőtt Quan Chi -, ő is a két ninja egymásnak eresztésével akarta eldönteni, hogy melyiket fogja 
máltónak tartani a feladatra. 

Az utolsó jelentősebb meghívott különbözött az összes többitől. Ő volt Raiden, a villámok 
istene, akit azért hívott el Tsung, hogy felügyelhesse a Tornát. A varázsló is tudta, hogy a vihar-
isten nem vehet részt közvetlenül a viadalon, de ha ő is jelen van, akkor győzelmük esetén 
Raiden nem panaszolhat el később semmiféle szabálytalanságot az Idősebb Isteneknek, hiszen ő 
is ott volt felügyelőnek. Raiden elfogadta a meghívást, de az ő oka egyszerűbb és önzetlenebb 
volt. Segíteni akart a földi harcosoknak bármilyen módon. Remélte, hogy lesz ott néhány harcos, 
akiknek lesz esélyük legyőzni Gorot és Tsungot, ő pedig tanácsokal tudta volna ellátni ezeket az 
embereket. 

 

Harmadik fejezet: Shang Tsung szigete 
 
A csapat, miután mindenki összegyűlt a hajón, elindult a Torna színhelye, Tsung szigete fe-

lé. Bár a hajón szigurúan tilos volt mindenféle harc, az út nem telt összetűzések nélkül. Sonya 
Blade és kis csapata már a megérkezésük pillanatától kezdve folyamatosan kutatta a hajót Kano 
után, de az mindig sikeresen elkerülte a őket. Nem a találkozástól félt, hanem attól, hogy a kiala-
kuló harc miatt kidobhatják a hajóról, és ez a lehetőség nem volt túl kecsegtető a számára. 

Igaz, hogy a hajó személyzete mindent megtett a rend megtartásáért, de attól még előfor-
dultak kisebb összetűzések. Kano összefutott Johnny Cage-el, és megkérdezte tőle, hogy az mit 
keres ott. A színész elmondta az okot, de Kano nem hitt neki, sok máshoz hasonlóan kóklernek 
tartotta Johnnyt. Hogy fitogtassa az erejét, megtámadta a színészt. A harchoz csatlakozott az ek-
kor felbukkanó Liu Kang, és a filmcsillaggal közösen elkergették Kanot. Ekkkor kötött a mozi-
sztár és a shaolin szerzetes barátságot. 

Sub-Zero útja sem telt el incidens nélkül. A harcos találkozott a hajón Scorpionnal, aki leg-
nagyobb meglepetésére nem támadt rá, hanem közölte vele, hogy a Lin Kuie-harcossal ellentét-
ben ő becsületes küzdelemben fog végezni ellenfelével – vele. Scorpion ezután magára hagyta a 
meglepett ninját, és nem is bukkant fel egészen a viadalig. Sub-Zero számára Scorpion felbukka-



nása egy igen jelentős problémát okozott. Tudta, hogy kevés esélye van a szellemmel szemben, 
de bízott a tudásában, és abban, hogy már kétszer is sikerült legyőznie Scorpiont. 

Ezen apró kellemetlenségek dacára a csapat hamar megérkezett Shang Tsung szigetére, egy 
helyre, ami a Földi Birodalom és a Külső Világ között helyezkedett el. Valójában hagyományos 
eszközökkel nem lehetett megközelíteni, csak a sziget tulajdonosának hajója által vagy pedig a 
Wu Shi Akadémián található portál segítségével lehetett a szigetre jutni. Mióta csak Shao Kahn 
bejelentette igényét a Földre majdnem ezer évvel ezelőtt, ez a sziget adott otthont a két birodalom 
közti viszályt eldöntő Halálos Viadalnak. 

A kikötést követően a Különleges Alakulat csapatát Shang Tsung rögtön fogságba ejtette; 
így kényszerítette rá a varázsló Sonyát arra, hogy a nő a Kanoval való viszályát a Torna keretein 
belül rendezze le. Sonya kénytelen volt beleegyezni, ha élve akarta viszontlátni a csapatát. 

A harcosok megérkezésének másnapján felbukkant Raiden is a szigeten. Shang Tsung az 
isten megérkezésekor tartotta éppen az eligazítást a résztvevők számára. Elmagyarázta, hogy a 
Torna kieséses alapon játszódik, a harcosokat kisorsolják egymás ellen, aki legyőzi ellenfelét, az 
továbbjut. A legyőzött ellenfél élete a küzdelem végén a győztes kezébe helyeződik, amennyiben 
az úgy kívánja, megölheti ellenfelét. Ha pedig elegendő mennyiségű viadalt nyer meg valaki, úgy 
joga van megküzdeni a bajnokkal, Goroval. Azt is közölte, hogy a küzdelmek másnap fognak 
kezdődni. 

Raiden a beszéd alatt kihasználta, hogy mindenki a varázslóra figyel, és isteni hatalma se-
gítségével megnézte minden egyes résztvevő lelkét. Meg akarta tudni hogy kik azok, akik jó 
eséllyel vehetik fel a harcot a Külső Világból érkezett ellenfeleikkel, hogy a tanácsaival segít-
hesse azokat. Végül három embert talált rá méltónak: Liu Kanget, Johnny Cage-et és Sonya 
Blade-et. Ők lettek ennek a Tornának a Kiválasztott Bajnokai, azok az emberek, akiket egy isten 
személyesen vett a gondozásába. 

 

Negyedik fejezet: A Torna 
 
Maga a Torna a Shang Tsung beszéde utáni napon kezdődött. Minden harcos csak egy küz-

delemben vehetett részt egy napon, ám a résztvevők száma miatt az első fordulók több napig is 
eltartottak. A Kiválasztottak harcosok mind jól haladtak előre, nagyban köszönhetően a viharisten 
segítségének. 

Sonya Blade kitartóan küzdött azért, hogy végül találkozhasson a Fekete Sárkány üldözött 
vezetőjével, és ez hosszú küzdelmek után sikerült is neki. Egy elhúzódó harcban sikeresen Kano 
fölé kerekedett, majd végül kiütötte őt. Nem ölte meg ellenfelét, azt akarta, hogy Kano az igaz-
ságszolgáltatás elé kerüljön. Éppen meg akarta bilincselni a bűnözőt, amikor hirtelen elszabadult 
a pokol a szigeten… 

Sub-Zero igyekezett az egész Torna folyamán megfeledkezni a nyomában lévő dühödt szel-
lemről és a feladatára, Shang Tsung likvidálására koncentrálni. Hírnevéhez méltóan sikeresen 
küzdötte magát előre a ranglétrán, amikor megtörtént az, amitől a ninja életében először félt: 
Scorpion volt az ellenfele. Sub-Zero teljes erejéből harcolt, de nem volt esélye sem egy halott 
megölésére. Scorpion legyőzte őt, majd elvette az életét: új tstének adottságát kihasználva ha-
muvá égette a Lin Kuie klán harcosát. Miután tettét bevégezte, visszatért az Árnyvilágba, így 
nem vett részt a Tornát közvetlen követő eseményekben. A harcnak és Sub-Zero halálának csak 
egy szemtanúja akadt; a viharisten, Raiden. Sose mondta el senkinek, hogy mit látott, mivel nem 
tartotta jelentőségteljesnek. 



Liu Kang volt valójában Raiden és a Föld legnagyobb reménysége. Mivel már fiatalkora 
óta arra készítették fel, hogy visszavegye a bajnoki címet Gorotól és megállítsa a Külső Világ 
támadásait. A Fény Rendjének bajnoka méltónak is bizonyult az elvárásokhoz. Sorra nyerte meg 
a mérkőzéseit, és a shaolin tanításoknak megfelelően egy ellenfelét se végezte ki. Végül elnyerte 
a jogot, hogy megküzdhessen Goroval. A mérkőzés előtt Raiden igyekezett minden tudását meg-
osztani Liu Kanggel a shokan herceggel kapcsolatban, ezek a tanácsok végül nagyon is hasznos-
nak bizonyultak: Liu Kang egy hatalmas csatában végül legyőzte Gorot, köszönhetően a viharis-
ten tanácsainak és a shokan elbizakodottságának. Shang Tsung szemtanúja volt szolgája bukásá-
nak, és félvén, hogy a birodalma elveszti a viadalsorozatot és a jogot, hogy megtámadja a Földet, 
kihívta az újdonsült bajnokot egy küzdelemre. Azonban nem a szigeten akarta megtartani a végső 
összecsapást, hanem a saját külső világi palotájában. Hogy elcsalja oda Kangot, megjelent Sonya 
és Kano küzdelmének végén, és foglyul ejtette mindkettőjüket, hogy túszként használva őket 
maga után tudja csalni Liu Kanget. 

A terve sikeres volt, a shaolin szerzetes nem hagyhatta, hogy a varázsló elmeneküljön, ezért 
követte őt a Külső Világba. Indulása előtt azonban Raiden még elláta pár tanáccsal Shang 
Tsunggal kapcsolatban. Kang eztán átment a két világot elválasztó átjárón, majd megküzdött 
Shang Tsunggal. Tsung minden tudását bevetette a harc során, de végül ő is kevésnek bizonyult 
Liu Kang tudása ellen. Kang legyőzte őt, és ezzel az Idősebb Istenek hivatalosan is őt tették meg 
a Halálos Viadal új bajnokává. A két birodalmat összekötő átjárókat lezárták, Liu Kanget pedig 
visszateleportálták a Földre mielőtt az kiszabadíthatta volna a foglyokat. Sonya és Kano így a 
Külső Világban ragadtak, elzárva a Földtől. Sonyának csak annyi ideje maradt a portálok bezá-
rulása előtt, hogy elküldjön egy segélyhívó jelet és reménykedjen, hogy a Földön valaki vette az 
adást… 

 

Ötödik fejezet: A Torna után 
 
Miután Liu Kang visszatért a Földre, Raiden közölte vele, hogy most már ő lett az új baj-

nok, az ő feledata lesz, hogy a következő Tornán ismét megvédje a Földet. Amikor Kang meg-
kérdezte, hogy mi történt a két tússzal, Kanoval és Sonyával, az isten közölte vele, hogy sem ő, 
se Liu nem tudnak már semmit se tenni értük, valószínűleg ott ragadtak örökre. Bár a hír hallatán 
Kang csalódott és dühös volt, elhitte Raiden szavait és megesküdött, hogy a következő Tornán a 
két harcos emléke miatt is győzedelmeskedni fog. Ezután elindult haza, a Fény Rendjének temp-
lomába. 

Johnny Cage kitartóan harcolt a viadal alatt, de mivel Liu Kang már előtte legyőzte Gorot, 
esélye sem volt, hogy igazán bebizonyíthassa a tudását. A shokan legyőzése utáni zűrzavarban 
megjelent előtte Raiden, és mielőtt a sziget örökre eltűnt volna Shang Tsung távozása és bukása 
miatt, az isten kimenekítette őt a néhány megmaradt földi harcossal együtt. Bár nem sikerült vé-
gül bebizonyítania a nyilvánosság előtt a harcművészeti tudását, Cage remek alkalmat talált arra, 
hogy végül hasznot húzhasson a Tornán szerzett tapasztalataiból: filmet forgatott a szigeten tör-
tént eseményekből, amiben ő játszotta a főhőst, aki végül megmenti a világot. A film, amelyet 
stílszerűen a Halálos Viadal címet kapta, lett Johnny Cage adigi legnagyobb kasszasikere. 

Miután Scorpion megölte, Sub-Zero lelke ugyanoda távozott, ahová egykor Hasashié is: az 
Árnybirodalomba, a birodalmak poklába. Itt a démonok és az árnyak addig kínozták a lelkét, 
amíg az elvesztette minden maradék emberi vonását és átalakult valmai mássá… A harcos ekkor 
minden emlékét elvesztve felvett egy másik nevet és beállt az Árnybirodalomban tevékenykedő 



Árnyéktestvériség soraiba. A szintén ebbe a birodalomba visszatért Scorpion ezekről az esemé-
nyekről közben mit sem tudot… 

Miután Gorot és urát, Shang Tsungot legyőzték, a Földi Birodalom sikeresen átvette a baj-
noki címet a Külső Világtól és ezzel megtette az első lépést, hogy örökre megszabaduljon Shao 
Kahn támadásaitól. Bár az út addig még hosszú volt, de Raiden úgy gondolta, hogy most egy 
időre béke köszönthet majd a Földre, ezért visszatért a Mennyekbe, hogy egy ideig csak onnan 
kísérje szemmel a védelme alatt álló birodalomban történő eseményeket. Viszont még ő sem tud-
hatta, hogy Shang Tsung valójában arra is gondolt, hogy mi történik ha még ő sem lesz képes 
megállítani Goro legyőzőjét, és már kész terve volt arra, hogy hogyan tudná mégis megszerezni a 
Földet nagyravágyó császára számára... egy terv, aminek a megvalósítását már el is kezdte titok-
ban. Így a Földnek hamarosan ismét szüksége lett a Kiválaszott Harcosokra hogy felvegyék a 
küzdelmet a Külső Világból érkező fenyegetéssel… 
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Harmadik rész 
 
 
 
 
 

Első fejezet: A kihívás 
 
Shang Tsung, a külső világi császár, Shao Kahn legfőbb varázslója elvesztette az utolsó 

Halálos Viadalt, és ezzel 500 év munkája veszett kárba a császár számára. Shao Kahn dühödt 
volt, amikor Tsung a színe elé járult, hogy jelentse a bukását. A varázsló tudta, hogy Kahn azon 
nyomban meg fogja ölni, hacsak nem áll elő egy tervvel, amivel ura is egyetért. Szerencséjére ő 
már sokkal a Torna előtt készen volt egy ilyen tervvel. 

Tsung meggyőzte a császárt, hogy rendezzenek egy viadalt a Külső Világban, amire meg-
hívják az összes jelentős földi harcost. Egy ilyen kihívást az Idősebb Istenek által lefektetett sza-
bályok értelmében nem lehetett visszautasítani. És a Tornán Tsung szerint remek alkalmiuk nyíl-
hatott arrra, hogy megölhessék az ellenséges birodalom legjobb harcosait, akik így többé nem 
jelenthenének akdályt a terveiknek. Shao Kahn rövid megfontolás után elfogadta a varázsló tervét 
és intézkedéseket hozott a megvalósítására.Visszaadta Tsung fiatalságát, hogy az még jobban 
tudja szolgálni őt az új Tornán. 

Először is kiküldött egy csapat harcost a Földre, hogy támadják meg a Fény Rendjének 
templomát és a Wu Shi Akadémiát. Ezzel egyrészt megakadályozta, hogy a rendből ne emelked-
hessen fel még egy harcos, aki győzhetne a Tornán, másrészt okot adhatott a bajnoknak, Liu 
Kangnek, hogy eljöjjön a Külső Világba. Tsung megnyitott egy átjárót a másik birodalomba, 
amin átküldött egy csapat tarkata harcost a nép egyik vezetőjének és Shao Kahn egy generálisá-
nak, Barakanak az irányításával. A tarkata sereg betört mindkét helyszínre és megölt minden 
egyes ott talált embert. A Fény Rendjét és a Fehér Lótusz Társaságot ezzel gyakorlatilag kiirtot-
ták. 

A Tornáról hazatérő Liu Kang nem sokkal a mészárlás után érkezett vissza otthonába. Meg-
látva testvéreinek holttestét, bosszút esküdött Shang Tsung és Shao Kahn ellen. Viszont haragját 
nem tudta csillapítani, mivel a birodalmak közti átjárók elvileg még mindig le voltak zárva, leg-
alábbis a Földről egy sem nyílt a Külső Világ felé. Így a bajnok egyelőre nem tudott tenni sem-
mit, csak készülni a harcra a császár ellen. Dühével azonban nem volt egyedül, mivel a mé-
szárlásoknak volt egy túlélője: Kung Lao, aki névrokonának, a nagy Kung Laonak volt az utolsó 
leszármazottja. Ő épp az akadémián kívül tartózkodott a támadás alatt, ezért maradt meg. Bár a 
béke és a shaolin értékek elkötelezett híve volt, ő sem hagyhatta megtorlatlanul a tarkaták tettét, 
ezért csatlakozott Kanghez annak bosszúhadjáratában. 

Mivel a legfőbb rivális részvétele immár biztosítottá vált, Shao Kahn bejelentette az Idő-
sebb Isteneknek kihívásának szándékát, akik elfogadták azt. Visszaküldték Raident a földre, hogy 



gyűjtse össze a harcosokat akik képviselik majd a Földi Birodalmat az új, Külső Világban rende-
zett Halálos Viadalon, ahol magával Shao Kahnnal kell majd végül megmérkőzniük. 

 

Második fejezet: Raiden hívása 
 
Még csak alig egy év telt el az utolsó viadal óta, de a viharistennek megint össze kellett 

szednie egy csapatot, akiknek meg kellett védeniük otthonukat. Nem volt sok ideje, az újabb Tor-
na már csak napokra volt, a pontos időpontot a császár az előző viadal után egy évvelre adta meg. 

A Földre érve Raiden megtudta, hogy mi történt a Fény Rendjével és a Fehér Lótusszal. 
Tudta, hogy Liu Kang mit érezhetett, ezért személyesen is felkereste, hogy figyelmeztesse, hogy 
a dühe veszélyes lehet a számára. Kang először nem törődött az istennel, de idővel az le tudta 
nyugtatni a bajnokot annyira, hogy Liu képes legyen higgadtan részt venni az új megméretteté-
sen. Ezután elküldte őt is és Kung Laot is a Külső Világba, hogy készüljenek fel a rájuk váró 
megpróbáltatásokra. A csapathoz csatlakozott az indulás előtt Johnny Cage is, aki egy régi meste-
rétől hallotta, hogy mi történt Kínában, és ezért odautazott, hogy segítsen a barátjának ahogy csak 
tudott. Raidennek ezzel nem kellett megtennie egy újabb utat, a csapat, amelyet el ekart indítani a 
viadalon, magától is összeállt így. Már ő is majdnem elindult a harcosai után, amikor eszébe ju-
tott Sonya, aki a Külső Világban raboskodott Tsung börtönében, és hogy a nőnek volt egy társa, 
aki egyszer már ejutott a császár birodalmába egy bűnözőt üldözve… 

Jackson Briggs őrnagy, vagyis Jax már hónapok óta próbálta megtalálni elveszett társát. 
Mióta csak megkapta a segélyhívó jelzést, minden energiáját abba fektette, hogy eljusson a Külső 
Világba. Megpróbálta azt az átjárót, amin régebben Kano után eredt, de az is le volt zárva, akár-
csak a többi portál ami a Földről vezetett a császár világába. Újabb átjárókat kezdett ekkor ke-
resni, amivel a társa után eredhetne, amikor megjelent előtte Raiden. Az isten közölte vele, hogy 
át tudja őt vinni a Külső Világba, de ehhez részt kell vennnie egy viadalon, ahol könnyen lehet, 
hogy az életét vesztheti. Jax soha sem hagyta még egy társát se magára, és a kockázat amit a Tor-
nán való részvétel jelentett sem akadályozta meg a segítésben. Ezért elfogadta az ajánlatot. Ha-
marosan újra a Külső Világban találta magát a többi Kiválasztott Harcossal együtt. 

 

Harmadik fejezet: A hercegnő igaz története 
 
Kitana hercegnő csecsemőkora óta Shao Kahn udvarában nevelkedett. Mindig is úgy tudta, 

hogy a császár az apja, az anyja pedig nem sokkal születése után betegségben halt meg. Élete első 
évezredeit az uralkodó szolgálatában töltötte, személyes orgyilkosnak kiképezve ikertestvérével, 
Mileenaval és legjobb barátjával, Jade-del együtt. Hűségesen szolgálta apját, aki mindig is őt tar-
totta a kedvenc harcosának. Emiatt testvére az évek során egyre jobban meggyűlölte őt, bár 
Kitana ebből nem sejtett semmit. Jade-del és vele mindig is összehangoltan tudták elvégeni a 
feladatukat, Mileena jól tudta leplezni érzelmeit. Testvére iránt érzett gyűlöletéről egyedül a sze-
retője, Baraka tudott csak, legalábbis ő úgy hitte. Nem tudta, de a császár és Shang Tsung is tisz-
tában volt a nő pontos gondolataival. 

Közel tízezredik születésnapjához, Kitanát különös álmok szállták meg. Ezek az álmok a 
régmúltba vezették őt vissza, megmutatták neki az igazi származását. Látta bennük a régi ottho-
nát, Édeniát még a megszállás előtti pompájában; látta az apját, Jerrodot és az anyját, Sindelt és 
látta a háborút amiben az apjának hitt császár megölte apját és házasságra kényszerítette anyját. 



Látta amint az anyja öngyilkos lesz és Shao Kahnt, amint megparancsolta a varázslóinak hogy 
ejtsék rabul a királynő lelkét a Külső Világban, megtagadva tőle a halál békéjét is. És látta ben-
nük testvérének, Mileenának a születését is… azt, hogy a császár, félve attól, hogy Kitana egy-
szer rájön az igazságra megbízta Tsungot, hogy készítse el a hercegnő tökéletes, mágikusan életre 
keltett másolatát, hogy az mindig is hűségesen szolgálja az érdekeit. Megelevenedett előtte a ritu-
álé, amiben a főmágus összekeverte az ő életesszenciáját egy tarkata harcoséval, hogy meg-
alkossák a tökéletes klónt. Álmában szemtanúja volt a rituálé alatt az egyik Árnyékpap által elkö-
vetett baklövésnek, amitől az elkészült teremtmény arca eltorzult, egy tarkatáéhoz lett hasonló. 
Ezért, bár minden más szempontból tökéletesen hasonlítottak egymásra, az újonnan született 
lénynek egész életeben el kellet kendőznie az arcát, hogy elrejtse csúfságát. Látta az álomban, 
amint Tsung ás Kahn úgy döntenek, hogy a klónt nem ölik meg, hanem Kitana mellé rakják és 
azt mondják a hercegnőnek, hogy ő az ikertestvére, így szemmel tarthatják őt Mileena segítségé-
vel, akinek amint felnőtt, elmondták az igazságot származásáról. Azt is érezte, hogy a „testvére” 
az eltelt idő alatt mennyire meggyűlölte őt. 

Kitana először nem hitt, nem akart hinni az álmoknak. Azonban ahogy egymás után jöttek 
sorra, képtelen volt tovább tagadni maga előtt az igazságot. Dühödt volt, amiért egész életében 
hazudtak neki. Elhatározta, hogy mindent megtesz, hogy felszabadítsa az igazi otthonát, Édeniát 
és hogy megtöri a császár uralmát örökre. Mivel nem tudta, hogy egyáltalán hol kezdhete neki, 
ezért továbbra is hűséget színlelt Shao Kahnnak, közben pedig megpróbált egy tervet kieszelni 
ellene, és felmérni, hogy kik lehettek volna esetleg a segítségére, mivel köztudott volt, hogy a 
császárnak sok ellensége van, de túlságosan is féltek tőle, hogy bármit is tegyenek. Shao Kahn 
először nem vett észre semmit, de idővel feltűnt neki, hogy megváltozott a mostohalánya viselke-
dése, ezért utasította Mileenat, hogy az tartsa még jobban szemmel. Kitana azonba tudván klónja 
valódi természetéről, képes volt folyamatosan átverni azt, így egyelőre képes volt észrevétlenül 
szervezkedni. 

 

Negyedik fejezet: A harcosok érkezése 
 
A Földi Birodalom Kiválasztott Harcosai már megérkeztek a Torna helyszínére, köszön-

hetően Raidennek. Liu Kang, Kung Lao és Johnny Cage az érkezésük és a viadal közti pár napot 
edzéssel és az ismeretlen világ megismerésével töltötték, később csatlakozott hozzájuk Jax is. A 
Külső Világban való tartózkodásuk alatt senki se mert az ottani harcosok közül rájuk támadni, 
mivel ezt maga a császár tiltotta meg nekik. Ennek természetesen megvolt a maga oka: ezt a Tor-
nát maguk az Idősebb Istenek felügyelték, akik mindent láttak, ha úgy akarták, és a viadal idején 
úgy akarták. Shao Kahn nem akart kockáztatni, a harcosokat mindenféleképp a Halálos Viadal 
keretei között kellett megölnie, ha valaha meg akarta még szerezni a Földet. Soha senki sem tudta 
még őt harcban legyőzni, ezért elég biztos volt magában, hogy ővé lesz az utolsó szó. 

Nem csak a Kiválasztott Harcosok érkeztek azonban a Földről. A Lin Kuei, miután meg-
tudta, hogy az ügynökük, Sub-Zero elbukta a küldetését, aminek Shang Tsung likvidálása volt a 
célja, kiküldött két újabb harcost, hogy végezzék el a feladatot. A Lin Kuei addig még minden 
egyes megbízást teljesített, ezért nem hagyhatták, hogy a legjobb emberük halála megakadályoz-
za a klánt a küldetés befejezésében. A két kiküldött harcos egyike nem volt más, mint Sub-Zero 
öccse, aki megkapta halott bátyja kódnevét, ő lett az új Sub-Zero, az ötödik a klán történetében. 
Kísérője a legjobb klánbéli barátja, a titokzatos ninja, Smoke volt. 



Bár nem tudták, hogy hol találhatnák meg a célpontjukat, a klán nem ismert kegyelmet, 
mindenféleképpen folytatniuk kellett a küldetésüket. Szerencséjükre megtudták, hogy Shao Kahn 
újabb Tornát rendez a Külső Világban és hogy a viadalon részt vesz a célpontjuk is. Elmentek a 
legközelebbi átjáróhoz, amivel abba a birodalomba juthattak. Klánjuk már régóta tudott ezek lé-
tezéséről, állítólag már többször végeztek is küldetéseket külső világi személyeknek. Az átjárók 
akkor már újra meg voltak nyitva, köszönhetően az Idősebb Isteneknek, akik azért nyitották ki 
őket, hogy azok a harcosok is eljuthasanak a Földről a Külső Világba, akik nem lettek kiválasz-
tottak, de attól még meg akarják mérettetni magukat. Így jutott el a két barát a Külső Világba, 
ahol Sub-Zero jelentkezett a viadalra, Smoke viszont csendben elrejtőzött, hogy ő meg kívülről 
meglepetésként tudjon majd rátámadni Tsungra. 

Kitana hercegnő szintén részt vett a Tornán. Nevelőapjának azt mondta, hogy ez kiváló al-
kalom a számára, hogy megölhessen pár földi harcost a császár nevében, valójában azonban fel 
akarta venni azokkal a kapcsolatot, különösen a bajnokkal, Liu Kanggel, akiben a legnagyobb 
reményt látta apja hatalmának megdöntésére. Ál-ikertstvére szintén jelentkezett a Tornára, hogy 
szemmel tarthassa „nővérét”. Csatlakozott hozzá a szeretője, Baraka is, Kung Lao és Liu Kang 
legnagyobb örömére. A két szerzetes bosszút akart állni rajta a társaik lemészárlásáért. Tár-
saságuk utolsó tagja, Jade is követni akarta őket, a császár viszont megállította, és megparancsol-
ta neki, hogy titokban figyelje meg a földi harcosokat, hogy a megszerzett információk segítségé-
vel minél jobb tervet eszelhessenek ki ellenük. 

Nem Jade volt az egyedüli a külső világiak közül, akit kémkedni küldtek a Tornára. Az 
egyik résztvevőnek is ez volt a feladata. Ő volt Reptile, Shang Tsung hű szolgája, egyike az utol-
só szaurinoknak, a Zaterrai Birodalom egykori lakosainak. Reptile már az előző viadalon is ott 
volt megbújva az árnyékok közt és figyelte a földieket, de akkor még nem vett részt a harcokban. 
Most viszont sikerült kikönyörögnie gazdájától hogy részt vehessen a viadalon vérszomját kielé-
gítendő. 

Az utolsó jelentősebb külső világi Kintaro volt. Gorohoz hasonlóan ő is a shokanok fajához 
tartozott, bár ő nem volt királyi házból való. Már évszázadok óta vezette Shao Kahn egyik hadse-
regét, amikor meghallotta, hogy mi történt Goroval. Kintaro, aki fajtársaihoz hasonlóan alapvető-
en hűséges volt az uralkodójához, a mindenkori shokan királyhoz és családjához, a Goro állítóla-
gos halálhírét hallva azonnal jelentkezett a császáránál, hogy az engedje őt részt venni a viadalon, 
hogy megbosszulhassa Gorot. Shao Kahn örömmel tett eleget kérésének, tudta hogy Kintaro leg-
alább olyan veszélyes harcos, mint Goro volt. 

A Föld és a Külső Világ közti összecsapásnak volt két olyan résztvevője is, akik egyik biro-
dalomnak se voltak a lakosai. Az egyikük Scorpion volt, aki csodálkozva vette tudomásul, hogy 
Sub-Zero újra részt vesz a Tornán. Mivel még régen a halálakor azért adta el a lelkét örökre a 
túlvilágra kötve azt, hogy bosszút álhasson saját és klánja gyilkosain, így az akkori egyezség ér-
telmében szabadon távozhatott ismét. 

A másik Árnybirodalmi résztvevő minden ízében maga volt a megtestesült titokzatosság. 
Senki sem tudott róla semmit, még a nevét se. A tetől-talpig fekete harcos valójában Noob Saibot 
volt, a Shinnokhoz hű Árnyéktestvériség egyik legújabb, ám leghalálosabb tagja. Azért küldték el 
oda, hogy kémkedjen az aktuális helyzetről mesterei, Quan Chi és Shinnok számára. Parancsai 
értelmében minden információt megszerzett amit csak tudott, ám amikor Sub-Zero nem sokkal a 
viadal kezdete előtt jelentkezett a Tornára, Noob Saibot hirtelen eltűnt, visszament az Árnyékbi-
rodalomba… 

 



Ötödik fejezet: Halálos Viadal a Külső Világban 
 
A harcosok összegyűlése után Shao Kahn kihirdette a Torna kezdetét. A szabályok ugyan-

azok maradtak mint az egy évvel azelőtti viadalon, csak ezúttal a legjobb harcosra magára Shao 
Kahn várt. Ironikus módon a résztvevők közül egyedül két embernek volt az a célja, hogy le-
győzze a császárt és ezzel megmentse a Földi Birodalmat: az új bajnoknak, Liu Kangnek és ba-
rátjának Johnny Cage-nek. Mindenki másnak egyéni tervei voltak. Baraka be akarta fejezni a 
Földön megkezdett munkáját és megölni Liu Kanget és Kung Laot. Jax ki akarta szabadítani az 
elrabolt Sonyát és letartóztatni Kanot. Kitana csatlakozni szeretett volna Liu Kanghez az apja 
elleni harcban. Kung Lao Baraka fejét akarta a társai megöléséért. Mileena remek alkalmat látott 
arra, hogy titokban megölje Kitanat; Reptile csak kémkedni jött. Scorpion be szerette volna végre 
teljesíteni a bosszúját Sub-Zeron, míg Sub-Zero ez alatt csak Shang Tsung likvidálására koncent-
rált, nem is tudott a nyomában lévő dühodt szellemről. Kintarot csak a vágy hajtotta, hogy bos-
szút álljon Liu Kangen Goroért. Shang Tsung pedig titokban reménykedett, hogy képes lesz még 
jobban kijönni a viadalból mint ahogy azt mindenki, még a császára is elgondolta. 

Sub-Zero az első körben nem tudott Shang Tsung közelébe férkőzni, ezért kénytelen volt 
részt venni a saját harcán. A küzdelemnek szemtanúja volt Scorpion is, aki a csata végén megle-
pődve látta, hogy Sub-Zero megkíméli ellenfele életét. A szellem tudta, hogy régi ellensége ezt 
soha sem tette volna meg, ekkor jutott eszébe, hogy hallotta, hogy a régi Sub-Zeronak volt egy 
fiatalabb öccse. Odament a Lin Kuei-harcoshoz és annak legnagyobb megdöbbenésére levette 
annak maszkját. Ekkor bizonyosodott meg róla, hogy az tényleg csak az öccse volt a régi Sub-
Zeronak. Mivel ottléte okafogyott lett, nyitott egy átjárót és visszatért az Árnyékbirodalomba. 
Sub-Zero felismerte Scorpiont, és szerette volna megkérdezni őt a bátyja eltűnésével kapcsolat-
ban, de az túl gyorsan tűnt el. A ninja követte a szellemet az átjáróba, azonban átlépve azon nem 
látta sehol sem Scorpiont. Napokig bolyongott az ismeretlen világban Scorpiont vagy egy átjárót 
kereseve. Eközben összefutott Noob Saibottal, akivel egy rövid harcba keveredett. A küzdelem-
nek gyorsan végett vetett Noob elmenekülése, viszont a távozása után Sub-Zero bizonytalan volt, 
mivel valami szörnyen ismerős volt neki a sötét harcosban... 

A Noob Saibottal történt találkozás után Sub-Zero talált egy átjárót vissza a Külső Világba, 
mintha az árnyék direkt vezette volna el oda őt, hogy kijusson az Árnybirodalomból. Visszatérése 
után Sub-Zero egy káosz közepén találta magát. Felbukkanása után Raiden jelent meg előtte és 
azonnal egy, a Földre vezető portál felé irányította, így a ninja csak reménykedhetett, hogy amíg 
ő Scorpiont kereste, barátjának sikerült elintéznie a feladatukat. 

Jax már az első naptól kezdve keveset törődött magával a Tornával. Minden szabadidejét 
azzal töltötte, hogy rájöjjön hol tartják fogva Sonyát és Kanot. Nem sokkal a Torna vége előtt 
próbálkozását siker koronázta, rájuk akadt Shang Tsung palotájának alagsorában. Miközben a 
végső csata zajlott, ő elintézte az őrséget és magával vitte a két foglyot. Visszatérve azonban ők 
is csak zűrzavart láttak mindenütt. Kano kihasználta ezt és elszökött Jaxtől és Sonyától, ám mie-
lőtt azok üldözőbe vehették volna, Raiden őket is visszaküldte a Földre. Kénytekenek voltak be-
leegyezni, látva, hogy mi tart feléjük... 

Kitana a viadal második napján, miután megbizonyosodott egy összecsapáson annak valódi 
képességeiről, felkereste Liu Kanget. Megmondta neki, hogy szeretne csatlakozni a Földi Biroda-
lom harcosaihoz és hogy képes volna rengeteg információval szolgálni Shao Kahnnal kapcsolat-
ban. Kang először természetesen nem akarta elhinni a hercegnő szavait, de a lelke mélyén érezte, 
hogy megbízhat benne. Gondolkodási időt kért, majd otthagyta Kitanat. Ekkor jelent meg a her-



cegnő előtt az állítólagos ikertestvére, aki megvádolta őt árulással. Ez remek alkalomnak mutat-
kozott Mileena számára, hogy végleg megszabaduljon gyűlölt testvérétől, rátámadt Kitanara. Mi-
vel gyakorlatilag tényleg ikrek voltak, ezért a harcuk hosszan elhúzodott, közel egyforma erősek 
voltak. Végül Kitanának sikerült felülkerekednie és megölte Mileenat, de a harc őt is súlyosan 
kifárasztotta. Baraka a küzdelem végén bukkant fel és ezáltal szemtanúja volt szeretője halálának. 
Viszont nem ölte meg a legyengült Kitanat, mivel félt a császár haragjától, hiszen Kitana mégis 
csak az ő lánya volt. Ezért foglyul ejtette a hercegnőt, hogy a császár elé állíthassa a másik her-
cegnő, a testvére meggyilkolásának vádjával. Baraka ezután a Torna végéig Kitanaval maradt és 
őt őrizte. Így Kung Laonak sose adódott alkalma, hogy megbosszulhassa társai halálát. 

Kung Lao és Johnny Cage is jól szerepeltek a Tornán, de a földiek legjobb harcosának is-
mét csak Liu Kang bizonyult. A shokan Kintaroval együtt ő haladt előre a leggyorsabban a via-
dalon. Harcmodora azonban láthatóan megváltozott: ezúttal már voltak olyan ellenfelei, akiket a 
küzdelem végén kivégzett, ellentétben az előző Tornával, ahol mindenkit életben hagyott. Kung 
Lao ekkor látta be, hogy társai lemészárlása mély nyomot hagyott Liu Kangben, akit ezentúl már 
nem lehetett igaz shaolin szerzetesnek tartani, mivel azok soha sem követnek el gyilkosságot. De 
a Fehér Lótusz egyetlen túlélője legalább abban nyugodt volt, hogy Liu Kang nem vált gonosszá, 
csak hajlandóvá arra, hogy világa védelmében akár öljön is. 

Ahogy az már a Torna közepétől várható volt, a döntő küzdelmet Liu Kang és Kintaro vív-
ta. Ők jutottak el a leggyorsasbban ilyen messzire. Akárcsak a Goro elleni harc, ez is igen meg-
próbáló volt Kang számára, de az egy évvel ezelőtti tapasztalatai és a bosszúvágy iránti eltö-
kéltsége miatt végül legyőzte a shokant. Mivel túl fáradt volt és nem volt semmi nézeteltérése 
Kintaroval, Liu Kang nem ölte meg óriási ellenfelét. Azonban mikor elhagyta volna az arénát, 
Kintaro feléledt, és hátulról egy tűzlabdát akart dobni az óvatlan Kangre. Raiden, aki egyike volt 
a nézőknek, villámot szórt a shokanra, végleg elintézve azt. Ekkor már csak egy akadály volt a 
Föld szabadsága előtt: Shao Kahn. 

A Kintaro bukása utáni napon került sor az utolsó összecsapásra a Halálos Viadal bajnoka 
és a Külső Világ császára közt. A küzdelmet, akárcsak az egész addigi Tornát, az Idősebb Istenek 
felügyelték, így Shao Kahnnak esélye sem volt a tisztességtelen harcra, de ő nem is nyúlt volna 
ilyen eszközökhöz. A császár ugyanis, annak ellenére, hogy a politikában és a csatamezőn elősze-
retettel alkalmazta a megtévesztést, a küzdőtéren nem tűrte meg azt, minden egyes ellenfelét tisz-
tességes küzdelemben győzte le mióta csak megszerezte a birodalom irányítását. És mivel még 
soha sem akadt legyőzőre azóta, a legteljesebb nyugalommal lépett az arénába Liu Kang ellen. 

Kanget azonban csakis két dolog hajtotta: hogy megszabadítsa a Földet Shao Kahn államdó 
támadásaitól és hogy bosszút álljon végre a Fény Redjéért és a Fehér Lótusz Tárasaságért. Epikus 
csatájuk során az ő elszántsága bizonyult jobbnak, és sikerült győzedelmeskednie Shao Kahn 
felett, bár a császár ahhoz túl erős volt, Kang meg túl legyengült ahhoz, hogy meg is ölje. Az 
Idősebb Istenek attól még őt hirdették ki győztesnek. A legyőzött császár haragjában ekkor meg-
parancsolta a seregének, hogy öljék meg az összes földit. Ekkor szabadult el a pokol a viadal 
helyszínén... 

 

Hatodik fejezet: A menekülés 
 
A földi harcosok egy egész külső világi sereggel néztek szembe. Egy olyan sereggel, ami 

ellen semmi esélyük se lett volna. Raiden ezért amilyen gyorsan csak tudott, nyitott egy átjárót, 
amin keresztül Kang, Lao és Cage is elmenekülhetett. Ők hárman voltak csak jelen az utolsó 



küzdelemnél. Pár percre rá jelent meg Sub-Zero az Árnyékvilágból, Raiden őt is visszaküldte. 
Tudta, hogy a ninja társa is ott van valahol, ám mielőtt érte mehetett volna, szembetalálkozott a 
Kanot üldöző Sonyával és Jaxszel. Ugyan azok folytatták volna a veszély ellenére is a hajszát, de 
Raident nem lehetett meggyőzni, nekik is menniük kellett. Visszatérésük után úgy döntöttek, 
hogy ha már Kanot nem üldözhetik, megpróbálják legalább figyelmeztetni a Föld kormányait a 
veszélyről ami Shao Kahn képében fenyegette a bolygót. Így elindultak haza, Washingtonba. 

Raiden a páros visszaküldése után rábukkant az életéért küzdő Smoke-ra is. Kiszabadította 
őt, majd a barátja után küldte. Csatlakozva Sub-Zerohoz a két ninja elindult vissza a Lin Kuei 
főhadiszállására, hogy jelentsék sikertelenségüket és hogy figyelmeztessék mesterreiket Shao 
Kahnra. 

Miután Liu Kang legyőzte Kintarot, Shang Tsung látta, hogy a harcosban megvan az, ami 
még talán a császár legyőzéséhez is elég, de természetesen tisztában volt azzal is, hogy Kang nem 
tudná megölni a császárt, de még annyira megsebesíteni sem, hogy ő, Shang Tsung átvehesse a 
helyét. Ezért úgy döntött, hogy életbe lépteti utolsó tervét, amivel még esélyük lehet megtámadni 
a Földi Birodalmat. Ehhez viszont fel kellett elevenítenie egy régi adósságot, amivel még jött 
neki valaki. Magához vette szolgáját, Reptilet és elindult az Árnybirodalomba. Mire visszatért, 
Shao Kahn már a hadseregét gyűjtötte a Föld ellen. 

Miután Baraka elfogta, Kitana egy cellában várta, hogy mostohaapja ítélkezzen felette. A 
császárt lefoglalták a támadás előkészületei, amihez a visszatért Tsung szolgáltatott remek okot. 
Viszont Baraka folyamatos kérése miatt végül időt szakított lánya tárgyalására, ahol is a Külső 
Világi Bíróság Mileena hercegnő meggyilkolása miatt halálra ítélte Kitanat. Kitana a tárgyalás 
alatt tudta meg, mire is készül a császár, ezért elhatározta, hogy mindenáron megszökik és fi-
gyelmezteti Liu Kanget a közelgő veszélyről és elintéz egy fontos dolgot ami a Földön volt ké-
szülőben... 

Miután a testvére megölte, Mileena lelke az Árnybirodalomba került. Itt Shinnok felajánlot-
ta neki, hogy visszatérhet az életbe, ha hajlandó lesz őt szolgálni. Mileena beleegyezett az alkuba. 
Shinnok felélesztette őt és megajándékozta azzal a képességgel, hogy halhassa volt testvére gon-
dolatait, kihasználva azt a köteléket ami Mileena termtésekort alkult közöttük. Egyelőre azonban 
még nem engedte el őt, megvárta amíg Shao Kahn terve beindul. Shinnok természetesen tudta 
hogy mire készül a császár és azt is, hogy a mostani sesmények után akárki is győz, el fog jöni az 
ő ideje. 

A Földre való visszatérése után Liu Kang és Kung Lao úgy hitték, hogy végre vége a fe-
nyegetésnek és nekiállhatnak a Fehér Lótusz újjászervezésének. Ekkor azonban megjelent 
Raiden, aki nyugtalanító híreket hozott nekik a Külső Birodalomból: elmondta, mire készül Kahn 
és Tsung. Így a két harcosnak el kellett halasztaniuk a terveiket és felkészülni a támadásra. Az 
hamarosan be is következett. Sokkal hamarabb, mint azt számítani lehetett... 

 
 
 

 
VÉGE A HARMADIK RÉSZNEK 

 
 



Negyedik rész 
 
 

Első fejezet: A királynő újjászületése 
 
Shao Kahnt legyőzték. A Föld bajnoka, Liu Kang végül legyőzte őt egy szabályos küzde-

lemben. Erre azóta nem volt példa, mióta csak a császár elfoglalta a Sárkánykirály trónját. Shao 
Kahn ezért mérhetetlenül dühös volt, és a sikertelenségért legfőbb varázslóját hibáztatta. Shang 
Tsung tudta, hogy a császár megöli őt, hacsak nem áll elő egy eddig mindennél jobb tervvel. Sze-
rencséjére már évekkel azelőtt kigondolta azt a tervet. 

Mikor Shao Kahn elé járult, Tsung azonnal belekezdett magyarázatába. Kahn különös mó-
don nem ölte meg azonnal ahogy meglátta, és miután a varázsló befejezte mondanivalóját, az 
uralkodó beleegyezett a kivitelezésébe. A terv maga egyszerű volt: a csapdába esett volt királynő, 
Sindel lelkét a Földi Birodalmon belül hozzák vissza az életbe, így a császár átlépheti a birodal-
makat elválasztó átjárókat, hogy visszaszerezhesse magának feleségét. Ezt még az Idősebb Iste-
nek sem tagadhatták meg tőle. 

Kahn, hogy csökkentse a bukás kockázatát, megnövelte Tsung erejét. A varázsló pedig rög-
tön munkához látott. Elment az Árnybirodalomba hűséges szolgájával Reptile-lal és felvette a 
kapcsolatot Quan Chivel. A nekromanta az évekkel azelőtti egyezségük értelmében köteles volt 
neki segíteni a halott királynő feltámasztásában. Chi találkozott vele és átadta neki a szükséges 
tudást, de nem ment el a Külső Világba elvégezni a rituálét. Tsung kelletlenül, de elfogadta a 
segítséget, ezzel pedig elismerte, hogy Quan Chi többé nem az adósa. Tsung visszatért saját biro-
dalmába, majd a császár legnagyobb varázslóinak, az általa vezetett Árnyékpapok segítségével 
visszahozta Sindelt az életbe. A királynő  a Földön éledt fel, pontosan olyan állapotában mint 
amilyenben volt a halálakor. Tsung azt is elintézte, hogy lelkét gonoszság fertőzze meg, lojális 
legyen Shao Kahnhoz, régi életéből szinte semmire se emlékezzen. 

Miután a rituálé befejeződött, Tsung jelentette a sikert urának. Shao Kahn elégedett volt, 
végre esélye lett megszerezni a Földet. A királynő feléledése után azonnal bejelentette igényét az 
Idősebb Isteneknek arra, hogy elhozhassa a feleségét a Földről. Az istenek nem tagadhatták meg 
tőle a kérését. Shao Kahn így elindult a Földre és útközben magával vitte a hadseregét is... 

 

Második fejezet: A vég kezdete 
 
A Külső Világban rendezett Torna után a földi harcosok aggodalmas hírekkel érkeztek: tud-

ták, hogy Shao Kahn meg akrja támadni a Földet, de nem tudták hogyan akarja ezt kivitelezni. 
Miután azonban Sindel feéledt, Raiden felismerte a császár tervét és ezért amilyen gyorsan csak 
tudta, figyelmeztette a harcosait. 

Először Liu Kangnek és Kung Laonak jelent meg. Tudatta velük a helyzetet, és utasította 
őket arra, hogy utazzanak az USA nyugati partjára, ahol Raiden a harcosait gyűjtötte egybe. A 
két shaolin szerzetes így kénytelen volt letenni azon terveikről, hogy újjászervezzék az elpusztult 
Fehér Lótusz Társaságot, és útra kerekedtek a megadott hely irányába. 

Másodikként Raiden Johnny Cage-et értesítette. A színész ekkor már újra egyik filmjét for-
gatta, bár tudta, hogy a Külső Világ fenyegetése nem múlt el. Viszont a szerződése kötelezte... 



Raiden felbukkanása után azonban felfüggesztette a forgatást és megkezdte az előkészületeket, 
hogy készen álljon a támadásra. Mivel a viharisten az ő tartózkodási helyét jelölte meg a Kivá-
lasztott Harcosok gyülekezőhelyéül, ezért erre bőven maradt ideje. Cage nem tudta, de valójában 
azért hívta oda Raiden a bajnokait, mert Tsung varázslatának köszönhetően arafele volt várható 
Sindel felbukkanása. 

Utolsóként az isten Jax és Sonya előtt bukkant fel. Őket már nem kellett fgyelmeztetnie, 
tudták azok anélkül is milyen veszély fenyeget. Sonya még a raboskodása alatt tudta meg Tsung 
tervét. Ezért visszaérkezésük után a páros azonnal Washingtonba utazott, hogy figyelmeztessék a 
kormányukat a közelgő veszélyre, de senki sem hitt nekik. Kénytelenek voltak saját maguk ké-
születeket tenni a támadás esetére. Jax visszament abba a bázisba, ahol először futott össze 
Kanoval és visszacsatoltatta a karjára az erőnövelő bionikus implantátumokat. 

Raiden már nem tudott több embert értesíteni a veszélyről, mert ekkor már Sindel új testé-
ben életre kelt a Földön, Shao Kahn pedig már elindult. A császár mindent egy lapra tett fel. Tud-
ta hogy gyorsnak kell lennie mielőtt az Idősebb Istenek közbeavatkozhatnának. Amint megnyílt 
előtte az átjáró, átküldte rajta Tsungot és az Árnyékpapokat, majd közvetlenül követte őket. Ab-
ban a pillanatban ahogy megérkezett a Földre, Shao Kahn azonnal elnyelte több milliárd ember 
lelkét, az Árnyékpapok pedig Tsung irányításával megkezdték a két birodalom eggyé olvasztását. 

Kísérletük sikerrel járt, az Idősebb Istenek nem tehettek semmit, mire feleszméltek, a két 
birodalom már megkezdte az egyesülést. Raiden, mivel már nem a Földön tartózkodott hanem 
félig-meddig a Külső Világban, kénytelen volt visszatérni a Mennybe. A viharisten megkérte 
felljebbvalóit, hogy engedjék visszamenni a Földre, de ezt megtagadták tőle. Ekkor azt kérte, 
hogy hadd válaszhasson ki pár harcost, akik képviselhetik a Földi Birodalmat egy utolsó, mindent 
eldöntő Halálos Viadalon. Az Idősebb Istenek beleegyeztek ebbe. 

Raiden átfésülte az egész bolygót, hogy a túlélők között megtalálja azokat, akik képesek le-
hetnek megállítani a külső világi inváziót. Alig egy maroknyi embert talált, akik alkalmasak vol-
tak erre. A viharisten látomás formájában közölte velük, hogy mi történt és azt, hogy ők mind 
Kiválasztott Harcosok lettek, Raiden megvédi a lelküket Shao Kahntól. Viszont az életükért ma-
guknak kell harcolniuk. Ennek ellenére mindenáron le kell győzniük a császárt, ha nem akarják a 
Földet örökre a Külső Világ részeként tudni. Az isten ezután bejelentette: lemond isteni voltáról, 
majd halandóként leszállt a Földre, hogy ő is segítse az embereket a végső háborújukban. 

 

Harmadik fejezet: A Kiválasztott Harcosok 
 
A Kiválasztott Harcosok közé választódtak az addigi résztvevők is: Johnyy Cage, Liu 

Kang, Kung Lao, Jackson Briggs, Sonya Blade, Sub-Zero és Smoke is. Közülük Cage helyzete 
volt a legsajátságosabb. A színész áldozatul esett Shao Kahn első támadásának, viszont a császár 
nem tudta elnyelni a lelkét, az védve volt tőle mivel Cage részt vett a győztes külső világi tornán. 
Teste viszont meghalt még mielőtt a két birodalom közötti egyesülés megkezdődött volna, vi-
szont amikor az Árnyékpapok megkezdték a folyamatot, érdekes módon a színész utat talált visz-
sza a Mennyből a testébe, ami még jóformán ki sem hűlt a támadás után. Miután így sikeresen 
visszatért az életbe, Cage mindent megtett, hogy segíthessen a barátainak megállítani a fenyege-
tést annak ellenére, hogy tudta, ha győznek, neki ismét vissza kell térnie a halottak közé. 

Az első új Harcos a Kiválasztottak közül egy olyan ember volt, aki sose hitte volna el 
Raiden mondanivalóját, ha nem látja a császár által okozott pusztítást a saját szemével. Ő volt 
Kurtis Stryker, egy New York-i rohamosztagos rendőr. Stryker értetlenül állt a városon végigsöp-



rő haláláradat előtt, amikor Raiden közölte vele mit kell tennie. Stryker ezért elindult nyugat felé, 
hogy csatlakozzon a társaihoz, de sosem ért el oda. Útja során többször is találkozott Kahn csapa-
taival, akiket mind sikeresen legyőzött, de ez annyira feltartotta, hogy mire elérte volna a nyugati 
partot, addigra már minden eldőlt... 

A második új Kiválasztott egy amerikai őslakos volt. Nightwolf egész életében népe törté-
nelmét és kultúráját tanulmányozta, történész diplomája melett ő volt törzse sámánja és egyben 
legkiválóbb harcosa is. Mikor az invázió megkezdődött, Raiden őt találta meg és figyelmeztette 
elsőként. Nightwolf a látomás után azonnal egy varázslatba kezdett, ami segítségével egy védő-
burkot vont népe földje köré, ez megvédte őket attól hogy Kahn felfedezze őket és elvegye a lel-
küket. Miután a varázslatot befejezte, Nightwolf elindult a többiek után, de Strykerhez hasonlóan 
ő sem érkezett meg mielőtt a viadal befejeződött volna. 

A harmadik amerikai harcos kevés hasonlóságot mutatott a rendőrhöz vagy a sámánhoz. 
Kabal a Fekete Sárkány tagja volt, akárcsak Kano. Soha életében nem volt olyan ember, akit hős-
nek lehetett volna mondani, nem is ezért csatlakozott a Fekete Sárkányhoz. Viszont amikor 
Raiden üzenete után Kahn csapatai megtámadták és majdnem megölték, megesküdött, hogy nem 
hagyja magát. Bár haldoklott, de sikerült csatlakoztatnia szervezetét egy légzőkészülékhez, ami 
segítségével életben tudott maradni, viszont egész hátralévő életében ehhez a géphez volt kötve. 
Miután összeszedte erejét elindult a kihalt Földön és megküzdött minden egyes külső világi osz-
taggal amivel csak szembetalálkozott. Nem sietett a találkozóhelyre, és nem is ért oda mielőtt a 
dolgok befejeződtek volna. 

 

Negyedik fejezet: Kiborgok és kitaszítottak 
 
A Földre való visszatérésük után Sub-Zero és Smoke kénytelen volt jelenteni a Lin Kuei 

Nagymesterének, hogy nekik sem sikerült megölniük a célpontjukat, Shang Tsungot. A Nagy-
mester dühös volt az újabb sikertelenség miatt, viszont a bukásért a hagyományos halálbüntetés 
helyett más sorsot szánt a két barátnak. Mivel nem akart elvesztegetni két ilyen jó adottságokkal 
megáldott harcost, ezért kötelezte őket, hogy vegyenek részt a klán kiborg-ninja programjában. 
Ezzel gyakorlatilag lelketlen gyilkoló gépezetté alakították volna őket, akik a programjuknak 
megfelelően mindenben engedelmeskedtek volna a parancsoknak. 

Sub-Zero és Smoke nem akart részt venni ebben, ezért elhatározták, hogy megszöknek. Si-
került elhagyniuk a Lin Kuei főhadiszállását, de nem jutottak messzire. Egy csoport ninja utolérte 
és megállítota őket. Visszavitték őket a bázisukra. Smoke-ot azonnal alávetették az átalakító fo-
lyamatnak, ő lett a harmadik kiborg a klán szolgálatában az első két önkéntes, Sektor és Cyrax 
után. Sub-Zeronak viszont sikerült újból megszöknie. Hogy biztosítsák az elfogását vagy likvidá-
lását, a klán ezúttal a kiborgokat küldte utána. Ez éppen csak az invázió kezdete előtt történt. 

Sub-Zeronak, mint Kiválasztott Harcosnak megmaradt a lelke és az élete is az invázió kez-
detekor. Legnagyobb sajnálatára azonban üldözői sem haltak meg, mivel az átalakítás következ-
tében már nem volt lelkük, így semmi sem akadályozta meg őket, hogy folytassák a programjuk-
ban meghatározott üldözést. Ezért Sub-Zeronak, mielőtt még teljesíthette volna Raiden utasítása-
it, meg kellett valahogy szabadulnia üldözőitől. 

A három kiborg közül a ninja először volt barátjával találkozott. Smoke a programjának 
megfelelően rátámadt Sub-Zerora. Küzdelmük alatt a renegát ninja folyamatosan próbálta meg-
győzni barátját, hogy küzdjön a program ellen, ez végül sikerült is. Smoke rátalált elveszett lelké-



re és felülírta a Lin Kuei utasításait. A kiborg csatlakozott barátjához, hogy segítsen megállítani a 
másik két üldözőt. 

Az első akivel szembekerültek, Sektor volt. Sektor volt az első önkéntese a programnak, és 
érdekes módon ő bizonyult később a legsikeresebb kísérletnek. Sektor meghalt az átalakítás alatt, 
lelke örökre eltűnt, csak a programja maradt. Ezért a két barátnak esélye sem volt, hogy le tudja 
beszélni szándékáról, kénytelenek voltak megküzdeni vele. Legyőzték Sektort, és úgy hitték, 
hogy sikerült teljesen tönkretenniük őt. Valójában csak kritikusan megsérült, de működőképes 
maradt. 

A második kiborg gyorsan bukkant fel az első után. Cyraxet, a program második önkéntesét 
egyesült erővel könnyűszerrel legyőzték, viszont nem semmisítették meg. Mivel Cyraxnek sem 
volt lelke, ezért Shao Kahn nem volt képes őt érzékelni. Ez adta az ötlete Sub-Zeronak, hogy 
Smoke rendszere segítségével programozzák át a kiborgot és küldjék el a császár megölésére. 
Smoke megtette amit a barátja kért. Cyrax az újraaktiválás után elindult hogy teljesítse az új pa-
rancsokat, azonban egy sivatagba érve beleesett egy homokcsapdába és mivel nem tudott kike-
rülni, leállította a fő rendszereit. 

Sub-Zero és Smoke az üldözőiktől való megszabadulás után elindultak hogy megállítsák 
Shao Kahnt. Útjuk során megtámadta őket a császár egyik tisztogató csapata és különválasztotta 
őket. Sub-Zero elmenekült ugyan, Smoke-ot viszont elfogták és trófeaként visszavitték a császári 
palotába. Itt elhelyezték egy kincstárban. Mivel nem tudott kijutni onnan, leállította a rendszereit, 
és úgy is maradt addig, amíg egy régi ismerőse évekkel később meg nem találta... 

Sub-Zero az elválásuk után tehetetlenül nézte, amint barátját elviszik, de nem tudott tenni 
ellene semmit. Ezért inkább folytatta útját Liu Kang felé, hogy támogassa a bajnokot a császár 
elleni küzdelmében. Sikeresen eljutott a császári palotához, ahol segített a Kiválasztottaknak el-
jutni Shao Kahn színe elé, és szemtanúja volt a végső összecsapásnak is ami eldöntöttte a Föld 
sorsát... 

 

Ötödik fejezet: Az áruló bukása 
 
A Fekete Sárkány vezetője, miután elszökött Jaxtől és Sonyától a külső világi Tornát köve-

tő zűrzavarban, egyedül találta magát ellenséges harcosoktól körülvéve. Elfogták, és a császár 
színe elé vezették, hogy az döntsön a sorsa felől. Shao Kahn megkérdezte tőle, hogy miért kelle-
ne őt életben hagynia, mire Kano azt felelte, mert ő segíthetne neki a Föld elleni háborúban. Meg-
taníthatná seregének hogyan kell használni a fejlett technológiájú földi fegyvereket, miáltal még 
hatékonyabbak lehetnének a harcokban. 

Shao Kahn először nem hitt neki, nem hitte el, hogy Kano hajlandó volna elárulni az egész 
faját. Shang Tsung viszont, aki már régebb óta ismerte Kanot, biztosította urát arról, hogy az ké-
pes lenne bárkit szolgálni, ha az érdeke úgy szolgálja. Shao Kahnt ez meggyőzte, szolgálatába 
fogadta a földit, aki szavát tartva megtanította a harcosainak a földi fegyverek kezelését. 

Az invázió alatt Kano vezetett egy tisztogató egységet a Földön. Egy őrjáratuk alatt össze-
futottak a két Különleges Alakulatból való ügynökkel, Sonyával és Jaxszel. Azok ketten azonnal 
megtámadták a külső világi csapatot, mivel mindkettőjüknek volt elszámolnivalója az áruló 
Kanoval. 

Jax az új karjainak köszönhető ereje segítségével feltartóztatta az ellenséges csapatot, míg a 
társa, Sonya bekergette Kanot egy banképületbe. Az üldözés egészen a tetőig folytatódott, ahol 
Kano már nem tudott tovább menekülni, kénytelen volt megküzdeni a nővel. A harc során Kano 



kerekedett felül a dühtől elvakult Sonyán, neki tudta lökni egy kőszobornak. Sonya ájultnak tet-
tette magát, és amikor Kano odament hozzá, hogy a hajánál fogva lehajítsa az épületről, Sonya a 
lábaival megragadta Kanot a nyakánál fogva, és áthajította ellenfelét a párkányon. Kano lezuhant 
a mélybe... 

Sonya visszaérkezve az utcára Jaxet a külső világi harcosok holttestei mellett találta. El-
mondta mi történt a tetőn. Szerette volna, ha megbizonyosodnak arról, hogy Kano tényleg meg-
halt-e, de Jax ragaszkodott ahhoz, hogy induljanak rögtön a császári palota felé. Sikerült meg-
győznie Sonyát, így a két társ elindult a végső összecsapás helye felé. Csatlakoztak Liu 
Kangékhez, ők is látták az utolsó küzdelmet. Nem tudták akkor még, de Sonyának volt igaza: 
meg kellett volna bizonyosodniuk arról, hogy a Fekete Sárkány vezére tényleg halálra zúzta-e 
magát... 

 

Hatodik fejezet: Kémek az árnyak közül 
 
Mint az előző kettő Halálos Viadalon, ezúttal is voltak olyan harcosok a félig Külső Világ-

hoz tartozó Földön, akik nem tartoztak egyik küzdő fél tagjai közé sem igazán. Közülük ketten 
parancsot teljesítettek, ketten pedig a helyüket keresték a káosz közepén. 

Az első harcos, aki nem akart beleavatkozni az eseményekbe nem volt más, mint a bosszú-
álló szellem, Scorpion. Mikor Shao Kahn megkezdte az egyesítést, rengeteg ember halt meg. So-
kuk lelkének az Árnybirodalomba kellett volna kerülnie, viszont a császár megakadályozta őket 
ebben, magába szívta őket. Viszont pár átjáró nyitva volt, hogy az elvileg hatalmas forgalmat ki 
tudja elégíteni. Scorpion a pokolban rátalált az egyik ilyen átjáróra és kihasználta az alkalmat, 
hogy visszatérhessen a Földre. 

Visszatérvén az élők világába a halott ninja céltalanul járt a világban, nem szövetkezett 
egyik oldallal sem. Visszatérését azonban megérezte az egyik Árnyékpap, aki értesítette erről a 
császárát. Shao Kahn tudta, hogy Scorpion személyében értékes harcosra tehetne szert, ezért fel-
ajánlotta neki, hogy ha szolgálja őt, visszadja az életét. Scorpion ráált az alkura. 

Shao Kahn kinevezte a szellemet az egyik tisztogatócsoport élére és elküldte Kínába. Itt 
Scorpion megtudta, hogy a célpontja valójában Sub-Zero lenne, régi ellenségének öccse. Mivel 
Scorpion az előző Tornán megfogadta, hogy nem engedi, hogy a Lin Kuie-harcosnak bántódása 
essék, a csapata ellen fordult és megölte őket. Ezután a császártól kapott új képessége segítségé-
vel nyitott egy átjárót Sub-Zero előtt, aki a Smoke-tól való elszakadás után egy utat próbált ke-
resni az invázió közepe, az USA nyugati partja felé. Sub-Zero átlépett a portálon, bár nem tudta, 
hogy az hogyan került oda, de azt érezte, hogy közelebb viszi a célja felé. Így tudott ő is és 
Scorpion is ott lenni a végső ütközetnél. 

Miután az Árnyékvilágban Shinnok érzékelte, hogy mi történik a Földön, kiküldte két ügy-
nökét, hogy gyűjtsön információkat az ott történtekről. Az első Noob Saibot volt, a sötét testtel és 
még sötétebb lélekkel rendelkező Árnyéktestvér. Noob azt a parancsot kapta, hogy segítse a Kül-
ső Világot az invázióban. A sötét harcos jelentkezett is a támadó hadseregbe, ahol gyorsan befo-
gadták, emlékeztek még rá az előző Tornáról és érezték rajta a gonoszságot. 

Noob kitartóan harcolt a császár hadseregének oldalán egészen addig, míg a támadók főpa-
rancsnokát le nem győzte Liu Kang. Ekkor azt a parancsot kapta Shinnoktól, hogy segítsen a föl-
dieknek az egyre gyengülő Kahn ellen. Noob elindult a palota felé és titokban, még a Kiválasztott 
Harcosok csapata előtt igyekezett minél jobban megtisztítani az utat, de közben ügyelt, hogy ne 



legyen túl feltűnő azok számára a megfogyatkozott őrség. Az utolsó összecsapást titokban, az 
árnyékok közül nézte végig. 

Shinnok második ügynöke Kitana klónja, a meggyilkolt hercegnő, Mileena volt. Őneki tel-
jes titokban kellett maradnia, a kitaszított isten szigorúan megtiltotta neki, hogy jelentősen be-
avatkozzon az eseményekbe, az Noob Saibot feladata volt. Mileenának legfőképp új adottsága, a 
„testvérének” gondolataiba való belelátás segítségével kellett tájékoztatnia gazdáját Kitana min-
den lépéséről. Shinnok így tudta meg amikor a háborúban bekövetkezett a döntő fordulat, a tá-
madó seregek parancsnokának bukása. Ekkor utasította Noobot a pálfordulásra. Mileena ezután 
visszatért az Árnybirodalomba, a végső ütközetnek csak Kitana gondolatain keresztül volt tanúja. 

Az utolsó renegát harcos nem az Árnybirodalomból érkezett. Rain a Külső Világból jött, de 
valójában Édeniából származott. Apja Jerrod király egyik tábornoka volt, akit egy csatában maga 
Shao Kahn ölt meg. Az akkor még csecsemő Raint Édenia megszállása alatta Külső Világba 
csempészték, itt nőtt fel. Az invázió alatt az egyesítés következtében a Földön találta magát. Itt 
megtámadta őt az egyik megszálló csapat, és felajánlották neki, hogy vagy közéjük áll, vagy 
meghal. Rain elfogadta az ajánlatot. Az invázió további részében azonban eltűnt és senki sem 
hallott róla utána évekig. 

 

Hetedik fejezet: Egy barát mindig barát marad 
 
Kitana a külső világi Tornán megpróbálta felvenni a kapcsolatot Liu Kanggel, hogy csatla-

kozhasson a földi harcosokhoz a mostohaapja elleni küzdelemben. Ezt látta a testvére, Mileena, 
aki megvádolta a császár elárulásával, majd rátámadt. Kitana megölte a húgát, de ennek szemta-
núja volt annak szeretője, Baraka is. A tarkata foglyul ejtette Kitanát és gondoskodott róla, hogy 
a külső világi bíróság elé álljon. A bíróság halálra ítélte őt. A tárgyaláson azonban megtudott egy 
fontos dolgot: évezredek óta halott anyját Shang Tsung felélesztette a Földön, és mostohaapja ezt 
akarja kihasználni, hogy lerohanhassa a birodalmat. 

Kitana miután ezt megtudta, sikeres szökést kísérelt meg a palotából. Elindult a Földre, 
hogy figyelmeztesse Liu Kanget, aki iránt romantikus vonzalmat érzett mióta csak megismerte. 
Ugyanakkor meg kellett találnia Sindelt is, mivel tudta, hogy csak neki van esélye visszahozni 
anyja emlékeit és kitörölni lelkéből a Tsung által belétáplált gonoszságot. 

Mikor megtudta, hogy a nevelt lánya megszökött, Shao Kahn utána küldte két szolgáját. 
Egyikük Jade volt, Kitana legjobb barátja, akinek azt mondta, hogy élve hozza vissza a herceg-
nőt. Kísérőjének Reptile-t adta. Jade viszont nem tudta, hogy valójában Reptile volt az igazi ül-
döző, aki azt a parancsot kapta, hogy ölje meg Kitanat. Jade csak azért kellett, mert ő ismerte 
legjobban a baráját, neki volt a legnagyobb esélye megtalálni a szökevényt. 

Kitana eljutott a Földre, de még távol volt attól, hogy megtalálja az anyját. Rögtön elindult 
Sindel újjászületése helyének irányába, de a rengeteg megszálló csapat miatt nem tudott gyorsan 
haladni. Mielőtt még elérhette volna a nyugati partot, barátja Jade utolérte őt. Reptile lemaradt 
tőle, a háttérből figyelte a két nőt. 

Jade nem tudta, hogy mit tegyen. Vívodott a császára iránti hűség és a legjobb barátjának 
elárulása között. Kitana látta barátjának habozását és kihasználta az alkalmat, hogy elmondja neki 
az otthonuk Édenia igaz történetét. Elmesélte neki az álmokat amiket látott: szülőföldjük bukását 
és a Külső Világba olvasztását, Jerrod király megölését, Sindel keserűségből elkövetett öngyil-
kosságát és lelkének meggyalázását. Hogy Shao Kahn miként fogadta örökba Kitanát és teremte-
tette meg az állítólagos ikertestvérét, akinek a megölése miatt ítélték a hercegnőt halálra. El-



mondta Jade-nek, hogy találkozni akar az anyjával, akit Tsung felélesztett a Földön és vissza 
akarja állítani az emlékeit. Miután elmondta mindezt, megkérdezte Jade-et, hogy hajlandó-e mel-
lé állni és elárulni Shao Kahnt. Jade hitt neki és elfogadta az ajánlatot. 

Reptile végighallgatta a beszélgetésüket és amikor Jade beleegyezett, hogy segít Kitanának, 
a szaurin megtámadta őket. A két nő ellen nem sok esélye volt annak ellenére, hogy faját tartották 
az egyik legveszélyesebbnek a birodalmakban. A két nő otthagyta a halottnak hitt hüllőt, majd 
elindultak Sindel keresésére. 

Bár Reptile csúnyán megsérült, de nem halt meg. Olyasvalaki találta meg, akiről sosem 
gondolta volna, hogy létezik. Megmentője magát Khameleonnak hívta, és közölte vele, hogy ő a 
szaurin faj utolsó nőstény egyede, míg Reptile az utolsó hím. Khameleon szerette volna, hogy 
fennmaradjon a fajuk, ezért magával vitte Reptile-t és meggyógyította őt. Reptile azonban nem 
maradt mellette. Miután felépült, visszament urához. Az elmúlt évek alatt elméje kezdett meg-
bomlani, és csak a gazdája mellett érezte jól magát, nem izgatta fajának utolsó nősténye. 
Khameleon Reptile eltűnése után a hím szaurin után indult és éveken át kereste tovább abban a 
reményben, hogy az meggondolja magát... 

 

Nyolcadik fejezet: Sindel megváltása 
 
Miután Kitana és Jade otthagyta Reptile-t, folytatták útjukat Sindel felé. Ketten együtt már 

könnyebben haladtak előre, az ellenséges csapatok nem jelentettek akadályt az összeszokott pá-
rosnak, akik ráadásul Shao Kahn legügyesebb orgyilkosai közé tartoztak. Hosszú útjuk során 
találkoztak a Kiválasztott Harcosokkal: Liu Kanggel, Kung Laoval és a halálból visszatért Johnny 
Cage-dzsel. Kitana elmondta nekik, hogy meg kell találniuk az anyját, ő jelentheti az egész invá-
zió kulcsát. A harcosok megértették, mi foroghat kockán, ezért beleegyeztek abba, hogy segíte-
nek az édeniai párosnak. Közös erővel elverekedték magukat Sindelhez és a hozzá kirendelt test-
őrséghez. 

Míg a csapat legnagyobb része az őrökkel harcolt, Kitana szembetalálkozott régen meghalt 
anyjával. Sindel nem ismerte fel őt, mivel emlékei nagy részét elzárta Shang Tsung az újjászüle-
tésénél. A királynő rátámadt a lányára. Kitana a küzdelem során kétségbeeseten próbálta őt emlé-
keztetni a több, mint tízezer évvel ezelőtt szörnyűségekre és meggyőzni a királynőt, hogy valójá-
ban Shao Kahn az ellenség. Sindel nem hallgatott rá, sikerült a harc alatt kiütnie a hercegnőt. Ek-
kor érkezett meg Jade, aki a barátja testét látva a padlón azt hitte, Sindel megölte Kitanát. Elkese-
redésében megvádolta a királynőt saját lányának megölésével. Heves érzelmei hatással voltak 
Sindelre: Kitanat maga előtt látva hirtelen megtört a rá bocsátott varázslat, visszatértek az emlé-
kei. Tudta, hogy ki ő és hogy mi történt vele. Az időközben magához tért Kitana ekkor gyorsan 
összefogalalta a királynő halála után történteket: a nevelését Shao Kahn alatt, Mileenat és a két 
birodalom között dúló háborút, ahol is Sindelt használta ürügyként a császár, hogy elfoglalja a 
Földi Birodalmat. 

Miután végighallgatta lányát, Sindel belegyezett, hogy segít nekik megdönteni Shao Kahn 
hatalmát és hogy visszaszerzik Édeniát a Külső Világ fennahtósága alól. A volt királynővel meg-
erősödve a csapat a császári palota felé vette az irányt, hogy befejezzék a harcokat egyszer s min-
denkorra. 

 



Kilencedik fejezet: Shokanok és kentaurok 
 
Sindel feltámadása már csak órák kérdése volt, és a császár tudta, hogy a volt felesége új 

élete kulcsfontosságú lesz eljövendő terveiben. Ezért elküldte a legjobb női harcosát, a shokan 
Sheevat, hogy legyen az újjászületett Sindel személyes testőrségének parancsnoka. 

Sheeva elfogadta a megbízást, de közben azon gondolkozott, hogy mi lehet a császár valódi 
terve vele és egész népével. Mióta egy évvel azelőtt Goro herceg elbukott a Halálos Viadalon, 
Shao Kahn kegyvesztetként kezelte a shokanokat, akik évezredek óta háborúban álltak a kentau-
rokkal. Azóta a Torna óta az uralkodó a kentaurokat részesítette a kegyeiben, így azok sorra nyer-
ték a csatákat a shokanok ellen. A Földre indított hadsereg élére is egy kentaurt nevezett ki, a faj 
legnagyobb harcosát, Motarot. Sheeva emiatt nem bízott az urában, de készséggel teljesítette a 
kapott parancsot, remélve azt, hogy így sikerül jobb színben beállítania faját Kahn előtt. 

Miután megérkezett a Földre, elindult Sindel királynőhöz, hogy átvegye a testőrségének pa-
rancsnokságát. Bár útja nem kellett volna, hogy hosszan tartson, Sheeva valójában sosem ért el 
Sindelhez. Érkezése után nem sokkal ugyanis megtudta, hogy Shao Kahn nyíltan támogatta a 
kentaurokat egy shokan közösség lemészárlásában, és ő ezt már nem hagyhatta. Ezért útra kelt 
vissza a palotába, hogy leszámolhasson a császárral... 

A Külső Világ seregének új főparancsnoka, Motaro a legnagyobb mértékben beváltotta az 
ura reményeit. Sikeres támadásokat tudtak intézni több ismeretlen Kiválasztott Harcos ellen, ez-
zel is gyengítve a Föld túlélésének esélyeit. A sereg megállíthatatlannak bizonyult egészen addig, 
amíg Motaro és egy kisebb csapata szembe nem került Liu Kanggel és a barátaival. A csapathoz 
ekkor már csatlakozott Sindel, Kitana, Jade és az istenségét feladó Raiden is. A csoport megütkö-
zött Motaro csapatával, és legyőzte azt. Motarot maga a bajnok győzte le, a kentaur alig tudott 
elmenekülni élve. 

Bár legyőzték, Motaro nem adta fel a harcot. Tudta hogy esélye sincs a Kivélasztottak el-
len, de az urát mindenáron értesíteni akarta Sindel árulásáról. Úton a palotába megtalálta az utcán 
heverve a súlyosan sérült Kanot, aki éppen csak túlélte a zuhanását a Sonya elleni harc után. 
Hogy csillapíthassa Shao Kahn dühét a bukása miatt, Motaro elvitte Kanot a palotába, ahol mágia 
segítségével meggyógyította a földi súlyos sebeit. Ekkor érkezett meg Sheeva is, aki látva a őt, 
dühében a faja elleni atrocitásokért rátámadt Motarora és megölte a meglepett kentaurt. 

Motaro bukása után Sheeva Kano ellen fordult, de az még mielőtt a shokan nő odaért volna 
hozzá, felajánlotta neki a segítségét a császár ellen. Sheeva megbízott benne, együtt elmentek 
Kahn trónterméhez. Kano előre ment, hogy elterelje az uralkodó figyelmét. Sheevanak egy meg-
beszélt jelre kellett volna megtámadni a figyelmetlen Shao Kahnt. Az utolsó pillanatban Kano 
azonban elárulta. Kevés esélyt látotta shokan győzelmére, ezért figyelmeztette Kahnt a nő árulá-
sára. Majd megadta a jelet. Sheeva berontott a trónterembe, de Kahn hátulról őt lepte meg, kala-
pácsával bezúzta a koponyáját. 

A császárnak még ideje sem volt letenni a fegyverét, amikor egyik szolgája értesítette őt, 
hogy Liu Kangék betörtek a palotába és közelítenek felé. Kahn úgy döntött, hogy a tróntermében 
fog sort keríteni a végső összecsapásra, Kano azonban ezt nem akarta kivárni. Bizonytalan volt a 
császár győzelmében, ezért inkább eltűnt onnan, hogy inkább a háttérből nézze végig az 
össecsapást. 

 



Tizedik fejezet: A Lótusz útja 
 
Liu Kang már az invázió első pillanatától kezdve Shao Kahn csapatainak legfőbb célpontja 

volt. A császár megérkezése óta eltelt rövid idő alatt több támadás érte, mint az összes többi Ki-
választott Harcost együttvéve. Kétségtelenül ő volt a Föld legnyagyobb harcosa és két Torna 
győztese is, de ha nem lettek volna társai, akkor könnyen meglehet, hogy elbukott volna a folya-
matos támadások alatt. 

Először csak shaolin társa, Kung Lao oldalán küzdöttek a túlélésrt és hogy eljuthassanak a 
céljukhoz, a Raiden által kijelölt gyülekezőhelyhez. A nyugati parthoz közel csatlakozott hozzá-
juk a meghalt, de újjáéledt Johnny Cage is. Mielőtt pedig elérték volna céljukat, összefutottak a 
két édeniai nővel, Kitanával és Jade-del. 

Kitana elmondta Liu Kangnek, hogy Sindel, akinek a feltámasztása szolgálta az ürügyet a 
császárnak a támadásra, valójában az anyja. A hercegnő biztosra vette, hogy képes lenne vissza-
hozni a varázslat alatt lévő királynő emlékeit és ezáltal megszabadítani őt a Tsung által 
belátáplált gonoszságtól. Ha pedig Sindel átállna a földiek oldalára és Shao Kahn is legyőzetne, a 
Külső Világ uralkodojának nem volna többé joga folytatni az inváziót, az Idősebb Istenek akara-
tának megfelelően vissza kellene vonulnia. 

Liu Kang elfogadta Kitana és Jade segítségét, együtt elindultak hogy megszabadítsák a ha-
lálból visszatért Sindelt. Eljutottak a királynőhöz, akit akkor már körülvettek a császár által kül-
dött testőrei. Shao Kahn sem volt bolond, tudta, hogy visszatért felesége életben maradásán sok 
múlik, ezért egy válogatott testőrcsapatot állított fel a védelmére. Az ő vezetőjük lett volna 
Sheeva, aki azonban végül nem fogadta el a feledatot. 

A csapatnak nem volt sok ideje taktikát kitalálni, a legegyszerűbb dolgot tették amit tehet-
tek: a csapat legnagyobb része lefoglalta a testőröket és elszakította őket Sindeltől, hogy 
Kitananak legyen alkalma beszélni az anyjával. A terv bevált, a hercegnő végül Jade segítségével 
visszahozta Sindel emlékeit. A csapat így egy újabb taggal bővült, és elindult végső céljuk, Kahn 
palotája felé. Az odavezető út alatt csatlakozott hozzájuk Jax és Sonya is, és legnagyobb megle-
petésükre Raiden is, aki az isteni voltát adta fel szért, hogy segíthessen harcosainak. 

A palotában a kis csapat szembetalálta magát Shang Tsunggal és az Árnyékpapjaival. A ki-
robbanó küzdelemből Kung Lao ki tudott törni, és mivel látta, hogy barátai jól boldogulnak 
Tsungékkal, egymaga indult el, hogy leszámoljon Shao Kahnnal. Megtalálta őt a trónteremben és 
kihívta egy küzdelemre. Kahn elfogadta azt. A csata rövid volt és kegyetlen. Az uralkodó gyorsan 
Kung Lao fölé kerekedett, kis híján agyonverte a szerzetest. Mielőtt azonban lesújthatott volna 
ájult ellenfelére, megjelentek Lao barátai is, akik végül átverekedték magukat Tsung szolgáin, bár 
a varázsló maga elszökött amikor látta hogy vesztésre áll. 

Látva barátja majdnem holt testét a földön, Liu Kanget ugyanaz az érzés töltötte el mint 
amit a teplomába visszaérkezve halott társainak látványakor. Eltökélt szándéka lett megállítani 
Shao Kahnt. Kihívta a császárt egy Halálos Viadalra, hogy ők ketten döntsék el a Föld végleges 
sorsát. Az ősi törvények értelmében Kahnnak el kellet ezt fogadnia vagy visszavonulnia a Föld-
ről. Kahn, bár a múltkor legyőzte őt Kang, ezúttal biztos volt a győzelmében, elfogadta a kihí-
vást. 

A Föld bajnokának nem volt könnyű dolga, élete addigi legnehezebb küzdelme várt rá, a 
császár a rengeteg földi ember lelkének megszerzése miatt erősebb volt mint valaha. Ráadásul a 
barátaira sem számíthatott, a küzdelemnek csak közte és Kahn között volt szabad lejátszódnia. 
Társai ezt nem akarták annyiban hagyni, segíteni akartak neki, Raiden azonban megakadályozta 



őket ebben, elmondta hogy minden csakis Liu Kangen múlik, vagy legyőzi a császárt vagy 
mindennek vége, nem tudnak tenni semmit. Így a végső küzdelem a Kiválasztott Harcosok és a 
nemrég megérkezett pár hívatlan vagy rejtőzködő szemtanú előtt zajlott le. 

Maga a csata hosszan elhúzódott. Kang kétségtelenül fejlődött, köszönhetően a folyamatos 
támadásoknak amik az invázió alatt érték, de a császár erejét is jelentősen megnövelték a földiek 
lelkei. Ám a legendákba illő küzdelemnek csak egy győztese lehetett. A küzdelmen maguk az 
Idősebb Istenek bíráskodtak, ők nem álltak egyik oldalon sem, pártatlanul kellett megítélniük, ki 
a bajnok. Az elhúzódó küzdelemben nagy nehezen végül Liu Kang kerekedett felül, sikerült kifá-
rasztania és megsebesítenie annyira a császárt, hogy az istenek végül őt tartsák meg a Torna baj-
nokaként. Shao Kahnnak fel kellet adnia az összes elrabolt lelket és a terveit is, amik a Földi Bi-
rodalom ellen irányultak. Az egyesítés félbeszakadt, a két birodalom gyorsan elkezdett távolodni 
egymástól. Az istenek mindenkit visszaküldtek abba a birodalomba, ahol az egyesülést megelő-
zően volt. A Föld megnyerte az utolsó Halálos Viadalt is. 

 

Tizenegyedik fejezet: Utójáték egy háborúhoz 
 
A Föld győzött, minden visszaállt a régi kerékvágásba. Az Idősebb Istenek kaput nyitottak 

a Kiválasztott Harcosoknak amin keresztül visszaküldték őket az immár különálló Földi Biroda-
lomba. Mielőtt a portál bezárulhatott volna, a Külső Világban maradt Kitana még gyorsan elbú-
csúzott Liu Kangtől, megköszönte neki hogy megmentette őket Shao Kahntól. Bár külön kellett 
válniuk, mindketten reménykedtek, hogy talán egy nap még találkozni fognak békésebb körül-
mények közöt... 

A három Kiválasztott Harcos, akik sosem jutottak el oda, hogy részt vehessenek a végső 
összecsapáson, az invázió után visszatért az addigi életéhez. Nightwolf folytatta a történelmi ku-
tatásait, ugyanakkor az események hatására behatóbban kezdett el foglalkozni a mágiával is, 
hogy ha legközelebb hasonló támadás érné a Földet, ő készen állhasson. Kabal, bár ezentúl min-
dig a légzőkészülékére szorult, visszament az egyre fogyatkozó Fekete Sárkányba, hogy tehessen 
valamit a szervezet túlélése érdekében. Visszaúton azonban összefutott a Vörös Sárkány vezető-
jével, Mavadoval... 

Kurtis Stryker élete jelentősen megváltozott az eltelt események miatt. Tudván a Külső Vi-
lág létezéséről, úgy érezte, hogy tennie kell valamit, hogy megvédje hazáját az ilyen fenyegetések 
ellen. Szerencséjére a kormány is így gondolkodott, Stryker ezért be tudott állni az Újonnan ala-
kult Külvilág Felügyelő Ügynökségbe. 

Sub-Zero a visszatérése után folytatta a renegát harcos életét. Nem ment vissza klánjába, 
tudta hogy azok továbbra is üldözni fogják. Üldözői közül Smoke a Külső Világban ragadt, a 
császár palotájának pincéjében porosodott még évekig. Sektort megtalálta és megjavította a Lin 
Kuei és újra kiküldte, hogy ölja meg őt. 

Cyraxre Jax és Sonya talált rá a sivatagban. A két Különleges Alakulatos az invázió után 
lehetőséget kapott a kormánytól, hogy mégis csak felállíthassanak egy szervezetet, ami a többi 
birodalmat felügyeli. Az invázió alaposan megváltoztatta a véleményüket... A két barát megalapí-
totta a Külvilág Felügyelő Ügynökséget. Kaptak egy füld alatti bázist, ahonnan fejlett technológia 
segítségével kapukat nyithattak más birodalmakba, hogy felderíthesék azokat. Nem sokkal az új 
bázisba való berendezkedés után az Ügynökség furcsa jelzést észlelt egy ázsiai sivatagból, Jax és 
Sonya maga ment ki ellenőrizni azt. Megtalálták Cyraxet. Visszavitték a bázisra és átprogramoz-
ták, hogy a segítségükre legyen. A folyamat alatt Cyrax a tudatára ébredt és legnagyobb meglepe-



tésére Smoke-hoz hasonlóan ő is visszakapta a lelkét. Hálából amiért megmentették, a kiborg 
beállt az Ügynökségbe. 

Mivel az Idősebb Istenek mindent az egyesítés előtti állaptba rendeztek vissza, ezért Johnny 
Cage kénytelen volt ismét visszamenni a Mennyekbe. Mielőtt újra meghalt volna, csak arra ma-
radt ideje, hogy elbúcsúzzon barátaitól. Raiden szintén a Mennyekbe ment, de ő azért, mert visz-
szakapta istenségét, így ő maradhatott a Föld őrzője az ellenséges birodalmak ellen. 

Shao Kahn bukása után a három édeniai, Sindel királynő, Kitana hercegnő és legjobb barát-
ja Jade, kihasználta a császár bukása után támadt káoszt és elszakította azt a mágikus köteléket, 
ami Édeniát a Külső Világ részévé tette. A Földhöz hasonlóan az a birodalom is elkezdett ettől 
visszaváltozni abba az állapotába, amiben több ezer évvel azelőtt volt. Ők hárman aztán vissza-
tértek hazájukba, hogy megkezdjék annak újjáépítését. 

Shao Kahn legyőzetésének híre gyorsan terjedt a Külső Világban. Az uralkodó bukásának 
hallatán seregének jó része fellázadt ellene és otthagyta őt. A maradék haderő élére kétségbeesett 
tervként Kanot állította, aki meglepő módon hűségesen és jól szolgálta új urát. Sikeresen megtar-
totta a császár fennhatóságát a birodalom egy részén, de akkorra már az uralkodó hatalma megle-
hetősen megfogyatkozott, a Külső Világ ura elvesztette befolyása nagy részét. Mivel ezzel a bu-
kással is Shang Tsungot hibáztatta, amiért az nem tudta teljesen a szolgálatába állítani Sindelt, 
bebörtönöztette a varázslót, és csak akkor engedte ideiglenesen szabadon, ha szüksége volt rá. 

Miután legyőzte Shao Kahnt és megmentette a Földet, Liu Kang elvitte Kung Laot a Wu 
Shi Akadémiára és az ottani szerzetesek gondjaira bízta. Ezután elutazott vissza Amerikába, hogy 
ott új harcosokat találjon, akik megvédhetik a Földet a jövőbeli támadásoktól. Itt ismerkedett meg 
a fiatal harcossal, Kai-al, akit személyesen kezdett el edzeni, nagy lehetőséget látott az Afrikából 
származó ifjúban. 

Akárcsak Johnny Cage-nek, Scorpionnak is vissza kellett mennie a halálba, csak ő az 
Árnybirodalomba tartozott. A szellem elfogadta sorsát, bár nem is tudott volna ellene mit tenni. 

Nem ő volt az egyetlen aki visszatért a sötét birodalomba. Miután elvégezték dolgukat és 
győzelemre vezették az egyik birodalmat miközben annyi dolgot tudtak meg ellenfeleikről am-
ennyit csak lehet, Noob Saibot és Mileena is visszamentek urukhoz, Shinnokhoz. Shinnok öröm-
mel vette tudomásul, hogy Shao Kahn elbukott és hogy Édenia kivált a Külső Világból. Így szá-
mára könnyebb volt a két különálló birodalom ellen vonulni, mintha azok még mindig egyek let-
tek volna. Nem sokkal tehát a Liu Kang és Shao Kahn közötti csata vége után Shinnok végre 
mozgásba indíthatta tervét, amivel beteljesíthette több millió éves bosszúvágyát. És a Földnek 
hamarosan ismét szüksége lett a legkiválóbb Kiválasztott Harcosokra... 

 
 

VÉGE A NEGYEDIK RÉSZNEK 

 



Ötödik rész 
 
 
 
 
 
 

 

Első fejezet: A visszatérés 
 
Shao Kahn vereséget szenvedett Liu Kang keze által, a Külső Világ egykori hatalma sem-

mivé foszlott. Sindel királynő, Kitana hercegnő és Jade sikeresen elválasztotta Édeniát a császár 
birodalmától és megkezdték annak újjáépítését, ezzel elszakítva Kahnt legnagyobb nyersanyag- 
és ember-utánpótlásától. És mivel a Halálos Viadalt végleg elvesztette, még legalább egy egész 
emberöltőig nem támadhatott rá a Földre. Az egykor hatalmas császár birodalmának vége volt. 
Csak egy maroknyi sereg maradt a parancsnoksága alatt, amit az újonnan kinevezett tábornok, 
Kano vezetett. 

Mivel a Külső Világ ezzel teljesen kikerült a képből, az egykori Idősebb Isten, Shinnok úgy 
döntött, hogy évmilliókig tartó száműzetésének véget vet, visszatér a birodalmakba és bosszút áll 
azokon, akik bebörtönözték őt: az isteneken. 

De először is egy szilárd bázis kellett neki az Árnybirodalmon kívül. Akárcsak egykoron 
Shao Kahn, ő is Édeniát szemelte ki erre a célra. Mivel azonban az édeniaiak jelentős mágikus 
hatalommal bírtak, és a birodalom már akkor jelentősen megerősítette a védelmét, Shinnok nem 
tudtas volna egymaga lerohanni, márpedig a gyorsaság fontos volt a számára, mert úgy kellett 
megkaparintania a birodalmat, hogy az Idősebb Isteneknek ne lehessen idejük reagálnia rá és 
ismét szembeszállni vele. De Shinnok nem jutott volna el ilyen messzire az Árnybirodalomban 
sem, ha nem lett volna mindig egy terve. 

Legelőször is egy hadsereg kellett neki, egy sereg, amivel képes volt megtartani Édeniát, 
miután elfoglalta. Erre a feladatra remekül megfelelt neki a Külső Világban vándorló tarkata hor-
da, amit Baraka vezetett. A faj kegyetlen harcmodoráról és vérszomjáról volt ismert, ráadásul 
Baraka még mindig gyűlölte Kitanat, aki még régebben megölte a szeretőjét. Shinnok ezért el-
küldte első emberét, Quan Chit, hogy beszélje rá Barakat a csatlakozásra. A nekromantának nem 
kellett sokat győzködnie a tarkatákat, azok régóta vágytak már a harcra. Készségesen csatlakoz-
tak Shinnok csapatához. 

A hadserege már megvolt, már csak be kellett jutnia valahogy Édeniába észrevétlenül, hogy 
belülről támadhasson. Ehhez magától egy édeniaitól kapott segítséget. Az egyik édeniai nagykö-
vet lánya, Tanya, már évekkel ezelőtt Shinnokot szolgálta titokban. Akkor találkoztak, amikor 
Tanya elkezdett érdeklődni a mágia iránt még Shao Kahn udvarában, és egyszer véletlenül utat 
nyitott magának az Árnybirodalomba. Shinnok segített neki kiaknázni mágikus erejét, Tanya pe-
dig urául fogadta őt. Mikor Édenia pedig különvált a Külső Világtól, Tanya a családjával együtt 
visszakerült egykori hazájába. Apja egy régi diplomatacsaládból származott, az újjáalakult ki-
rályságban is ezt a tisztséget vette fel, Tanya meg szintén folytatta a családi hagyományokat, ő 
lett a királyság egyik fiatal nagykövete. Ezt a pozíciót használta ki, hogy segítsen Shinnoknak. 



 

Második fejezet: Édenia elfoglalása 
 
Shinnok összegyűjtötte legfőbb embereit: a nekromanta Quan Chit; a titokzatos árnyékot, 

Noob Saibotot; az egykori hercegnőt, Mileenat; és egy réges-rég őt szolgáló rejtélyes, de hűséges 
katonát, Reikot. A csapat magát menekülteknek adva ki, bebocsátást kért Édeniába, azt mondták, 
hogy Shao Kahn haragja elől menekülnek. Tanya a kapcsolatait kihasználva, elérte, hogy a „me-
nekülteket” beengedjék a birodalomba. 

Amint bekerültek, a csapat azonnal nekikezdett a feladatának. Noob Saibot 
rejtőzködőképességét kihasználva álmában rátámadt Sindelre és Kitanara, és bezárta őket a kirá-
lyi palota tömlöcébe. Amint ez megtörtént, Shinnok átjárókat nyitott a Külső Világba, ahol 
Baraka és a tarkaták várakoztak ezalatt. A horda átözönlött az átjárókon és olyan gyorsan táma-
dott, hogy az édeniai seregnek ideje sem volt arra, hogy védekezhessen. A katonák egy részét 
megölték, jó részüket elfogták, így Shinnoknak gyakorlatilag egy éjszaka sem kellett ahhoz, hogy 
egész Édeniát uralma alá hajtsa. 

Amint ez bevégeztetett, az isten megbízta a három tábornokát, hogy vezesse az elfoglalt bi-
rodalmat, majd elindult Quan Chivel, hogy beteljesítse bosszúját. A három embere közül Mileena 
lett a parancsnok, Noob Saibot Shinnok parancsa értelmében a várható ellenállás leverésése kez-
dett előkészületeket tenni, míg a rejtélyes harmadik, Reiko a háttérben maradt, valószínűleg azért, 
hogy információkat szerezzen. A csapatukhoz csatlakozott a börtönökben megtalált és kiszabadí-
tott Reptile is, akit az Édeniai Bíróság népirtás vádjával akart elítélni, ezért tartották fogva. A 
négyes hosszabb távra akart berendezkedni, de hamarosan kellemetlen meglepetés érte őket... 

 

Harmadik fejezet: Shinnok bosszúja és a gyülekezés 
 
Miután elhagyta Édeniát, lagjobb embereire bízva a birodalmat, Shinnok magába a Menny-

be nyitott magának átjárót. Az istenek ekkor még mindig hitetlenül álltak az Édeniában történtek 
előtt, nem voltak felkészülve arra, hogy Shinnok valaha is visszatérhet. A bukott isten ezt hasz-
nálta ki, mivel az amulettje nála, pontosabban Quan Chinél volt – bár ezt csak a varázsló tudta, 
senki más – az ereklye által megnövelt ereje segítségével sikerült rövid idő alatt majdnem az ösz-
szes alacsonyabbrangú istent megölnie, de még maguk az Idősebb Istenek közül is sok áldozatot 
szedett. Végül a hatalmasabb isteneknek sikerült őt és Chi-t egyesült erejükkel kitaszítani a 
Mennyből és ideiglenesen lezárni azt, de tudták, hogy ez az állapot nem tarthat sokáig. 

Raiden szemtanúja volt Shinnok mészárlásának és letaszításának. A viharisten tisztában 
volt vele, hogy ismét neki kell megállítania egykori ellenfelét, de félt a következményektől. Első 
csatájuk alkalmával mejdnem teljesen kiirtották a szaurin fajt, az egykori civilizáció így is meg-
semmisült. Mivel nem akarta, hogy ez megismétlődjön, Raiden most a halandókat is bevonta a 
harcba: ismét összehívta a Föld Kiválasztott Harcosait. 

Mielőtt Raiden elindulhatott volna a Földre, a Mennyekben megkereste őt Johnny Cage. Az 
egykori színész könyörgött Raidennek, hogy az adja vissza az életét, hadd csatlakozhasson ő is a 
Shinnok elleni harchoz. Mivel Raiden úgy gondolta, hogy minden egyes segítőre szüksége lehet, 
ezért beleegyezett, kieszközölte az Idősebb Isteneknél Cage felélesztését. A viharisten és a szí-
nész eztán elindult a harcosok összehívására. 



Legelőször természetesen Liu Kanget hívták. Kang ekkoriban épp Kai-t edzette. Miután rá-
akadt a fiatal harcosra Amerikában, visszatértek Kínába, hogy a Wu Shi Akadémián a bajnok 
megtaníthassa Kai-t a Fehér Lótusz útjára. Mikor Raiden megjelent előttük és elmondta, hogy mi 
történt, Liu Kang először elutasította az istent, mivel Raiden azt is elmondta, hogy Kitanat 
Édeniában bebörtönözték. Kang elindult oda, hogy kiszabadítsa a hercegnőt. Kai viszont készsé-
gesen állt a viharisten rendelkezésére, és miután Kang biztosította róla, hogy remek harcos a kora 
elenére, Raiden magával vitte őt. 

Eztán a két amerikai különleges ügynök, Jax és Sonya következett. A páros ekkoriban a 
Külvilág Felügyelő Ügynökségben vállalt szerepük mellett újra egy Fekete Sárkány-taggal, 
Jarekkel volt elfoglalva. A hosszú ideje fogságban tartott bűnöző megszökött a Különleges Ala-
kulat börtönéből, és állítólag átjutott egy másik birodalomba. Raiden ajánlata épp kiegészítette 
így a feladatukat, a páros a bolygó védelmében készségesen csatlakozott az istenhez. 

Végül már csak egy harcos maradt, mind közül talán az egyik legerősebb: Sub-Zero. 
Raiden neki is felajánlotta a csatlakozás lehetőségét. A ninja segíteni akart a Földön és a többi 
birodalmon, de nem csatlakozott a csapathoz, egymaga indult ek Shinnok ellen. Nem a vakmerő-
ség vezette, hanem az, hogy megtudta, a Lin Kuei-nek sikerült újraaktiválnia Sektort és ismét 
utána küldték. Sub-Zero nem akarta veszélyeztetni a harcosokat és a küldetésüket, ezért indult el 
egymaga Shinnok ellen. 

 

Negyedik fejezet: Scorpion bosszúja 
 
Quan Chinek valahogy sikerült megtudnia, hogy Sub-Zero is csatlakozott ismét a Föld 

Kiválaszott Harcosaihoz és azt is, hogy egyedül indult el, bár a pontos okkal nem volt tisztában. 
Mivel Sub-Zero addigra már jóval erősebb lett, mint a bátyja volt akkor, amikor Raiden megbízá-
sából évekkel azelőtt legyőzte Quan Chit, hogy visszaszerezze Shinnok amulettjét, így csakis a 
ninja volt az, akitől Chi igazán tartott a harcosok közül. És mivel a bátyját Scorpion ölte meg, 
hogy beteljesítse bosszúját, így a nekromanta számára logikusnak tűnt, hogy ismét a szellem vé-
gezze el a piszkos munkát. Visszatért az Árnybirodalomba, ahol felkereste az egykori ninját. Azt 
hazudta neki, hogy bár igaz, hogy a jelenlegi Sub-Zero idősebb testvére ölte meg régen 
Scorpiont, de a klánjának, köztük családjának lemászárlásában a fiatalabbik is tevékenyen részt 
vett. Scorpion elhitte a szavait, és, hogy végre beteljesítse a bosszúját a családja gyilkosán is, 
elment az Árnybirodalomból, hogy levadássza Sub-Zerot. 

Sub-Zeronak fogalma sem volt a nyomában járó szellemről, ő csak Sektort akarta lerázni és 
eljutni a Külső Világba, ahol Shinnok tartózkodott éppen. Az első kívánsága gyorsan teljesült, 
mivel a kiborg hamar a nyomára akadt, de ezúttal Sub-Zero egyedül is le tudta győzni őt. Sektor 
nem sérült meg súlyosabban, de a programozása károkat szenvedett, és kiszámíthatalanul kezdett 
viselkedni. Sub-Zero ezt akor még nem tudta, miután a kiborg leállt, folytatta útját. 

A ninja eljutott a Külső Világba, ott is egy elhagyatott erődbe, amit Shinnok és Quan Chi 
használt akkor központjuknak. Az erőd alagsorában futott össze végül Scorpionnal, aki megvá-
dolta őt a családja meggyilkolásával, majd rátámadt. Sub-Zero nem tehetett mást, védekezett, bár 
az egész küzdelem alatt ártatlanságát hangoztatta. A szellem nem hitt neki, végül egy hosszú és 
emlékezetes harc után Sub-Zero fölé kerekedett. Míg Scorpion arra készült, hogy a földön fekvő 
ellenfelének megadja a kegyelemdöfést, felbukkant a harcot titokban végignéző Quan Chi, aki azt 
hitte, hogy Sub-Zero már a halálán van. A nekromanta ekkor elmondta Scorpionnak az igazságot: 
Chi volt az, aki a Lin Kuei-el kötött megállapodása értelmében egymaga mészárolta le az egész 



Shirai Ryu-klánt, köztük a Hasashi-családot. A nekromanta eztán nekikezdett egy varázslatnak, 
ami visszaküldte Scorpiont az Árnybirodalomba. De nem számított rá, hogy Scorpion milyen 
gyors: mielőtt befejezhette volna a varázslást, a szellem odarohant hozzá és megragadta őt, mind-
kettejüket az Árnybirodalomba küldve. És hogy még rosszabb legyen a nekromanta helyzete, egy 
olyan régióba kerültek, ahol a mágusok ereje egyre gyorsabban elkezd fogyni... 

 

Ötödik fejezet: A bajnok útja 
 
Miután elvált Kai-tól és Raidentől, Liu Kang elment Édeniába, hogy kiszabadítsa szerel-

mét, Kitanat. A birodalomba érve szörnyülködve vette tudomásul, hogy a tarkaták gyakorlatilag 
átvették az uralmat. Ekkor találkozott Tanyaval, aki pontosan tudta, hogy Kang veszélyeztetheti a 
terveiket. Felajánlotta a bajnoknak, hogy segít neki bejutni a palotába. Liu elfogadta az ajánlatot, 
de Tanya valójában egy csapdába vezette őt. Kang éppen csak meg tudott menekülni onnan, amit 
jórészt Jade-nek köszönhetett, aki szemtanúja volt Tanya hazaárulásának és a csapdája előkészí-
tésének. A nő visszaküldte Liu Kanget a Földre, hogy az ne egyedül, hanem egy csapatnyi har-
cossal térjen inkább vissza. Jade eztán megpróbálta megkeresni Tanyat, de ez nem sikerült neki, 
Tanya eltűnt előle és még egy jó ideig nem is talált rá azután. 

Miközben Kang a kiszabadításán fáradozott, Kitana sikeresen megszökött a börtönből, volt 
már benne tapasztalata. Nem tudta, de a néhai testvére, Mileena direkt hagyta, hogy kijusson a 
onnan, mivel a klón egy igazi küzdelemben akarta bebizonyítani mindenkinek, hogy valójában ő 
a jobb harcos. Ezért szembeszállt a hercegnővel, de Kitana ismét jobb volt nála. Ezúttal nem ölte 
meg Mileena, hanem bebörtönözte őt, abban a reményben, hogy ha már belőle készítették, hátha 
egy nap Mileena is megtalálja a lelkében lakozó jóságot. 

Liu Kang ezalatt visszatért a Külső Világba, ahova Raiden és a csapata már megérkeztek 
míg ő Édeniában volt. Az erőd előtt, ahol Shinnok és Quan Chi tartózkodtak, a csapat rábukkant 
Jarekre is. Mikor a fegyenc meglátta Sonyát és Jaxet, bemenekült az erődbe, és egyenesen 
Shinnok tróntermében lyukadt ki. A csapat szorosan a nyomában volt, így Jarek két tűz között 
találta magát. Mivel nem tudta, hogy Shinnok kicsoda, és csak azt látta, hogy egymaga van a föl-
diek ellen, ezért Jarek ideiglenesen összefogott Raidenékkel. 

Bár valójában nem lett volna sok esélyük egy Idősebb Isten ellen, pláne egy olyan ellen, aki 
birtokolta a Szent Amulettet, de szerencséjükre a talpuk alatt Scorpion éppen akkor küldte magá-
val együtt vissza Quan Chit az Árnybirodalomba, elszakítva a nekromantát és az  amulett erejét is 
az istentől. A csapatnak így már volt esélye Shinnok ellen. Egy rövid, de kegyetlen küzdelem 
után végül maga Liu Kang győzte le a bukott istent, Raiden pedig ismét száműzte őt a pokolba. A 
világ ismét felszabadult a Shinnok által jelentett fenyegetéstől. 

 

Hatodik fejezet: Elvarratlan szálak 
 
Shinnok bukása után Liu Kang, Kai, Johnny Cage, Raiden és Sub-Zero is visszatért a Föld-

re, de Sonya és Jax maradt még, hogy befejezzen egy ügyet. A Shinnok elleni csata alatt ugyanis 
Jarek megszökött a küzdelemből és átjutott egy átjárón keresztül Édeniába. A két ügynök követte 
őt a harc végeztével. A másik birodalomban szétváltak, a fegyencet Sonya találta meg hamarabb. 
Jarekre egy szakadék szélén talált rá. A Fekete Sárkány-tag rátámadt a nőre, de Sonya jobbnak 



bizonyult nála, levetette őt a szakadék mélyére. Miután Jarek bevégeztetett, a páros is visszatért a 
Földre, hogy folytassa a Külvilág Felügyelő Ügynökségben történő munkáját. 

Mivel Shinnok elvesztette hatalmát, legerősebb szolgái erejének jó része is eltűnt. Mileena 
börtönben volt, Noob és Reiko pedig legyengült, Kitananak és Sindelnek gyorsan sikerült újjá-
szerveznie az édeniai sereget és pillanatok alatt elűzték a megszállókat. Noob Siabot visszatért a 
Külső Világba és újra Shao Kahn szolgálatába állt, Reptile őrült bolyongásba kezdett, Reiko el-
tűnt és jó ideig nem is került elő, Baraka és a tarkaták pedig ismét csak a külső világi pusztákon 
találták magukat. Tanya, az áruló is eltűnt, Jade legnagyobb sajnálatára. Mikor végre Édeniában 
is visszaállt a rend, Kitana döntő lépésre szánta el magát: kaput nyitott a Földre és megkérte Liu 
Kanget, hogy csatlakozzon hozzá, hogy királyi párként együtt uralják Édeniát. Bár Liu Kang va-
lójában másra se vágyott, végül a felelősségérzete győzött, és mint a Halálos Viadal jelenlegi 
bajnoka és a Föld védelmezője, visszautasítota a hercegnőt. Bár szomorú volt, Kitana elfogadta 
Kang döntését, és végleg búcsút vett tőle. 

Kai az elmúlt események hatására nem ment vissza többé a Wu Shi Akadémiára. Elhatároz-
ta, hogy körbejárja a Földet, és, ha teheti, a többi birodalmat is, hogy megtalálja a lelki békéjét. 
Elbúcsúzott mesterétől, Kangtől, és nekiindult a nagy útnak... 

Miután Raiden visszatért a Földre és megbizonyosodott róla, hogy a harcosai rendben van-
nak, visszament a Mennybe, ahol az Idősebb Istenek visszautasíthatatlan ajánlattal álltak elő: 
felajánlották, hogy Raident a szolgálataiért - és hogy feltöltsék a Shinnok által megfogyatkozta-
tott soraikat - az Idősebb Istenek közé emeljék. Raiden boldogan fogadta el az ajánlatot. Felemel-
kedése előtt már csak a Föld új védelmezőjét kellett kijelölnie. A választott isten Fujin lett, aki 
Raidenhez hasonlóan a földiek nagy barátja volt. A szélisten örömmel elfogadta a tisztséget és 
megígérte Raidennek, hogy gondját viseli a birodalomnak, amiért a legújabb Idősebb Isten annyi 
mindent tett. 

Miután mindenki visszatért a régi vagy az új életéhez, és Johnny Cage megkapta az Oscar-
díjat az események filmes feldolgozásáért, béke köszöntött a Földi Birodalomra, amit csak jóval 
később tört meg egy, minden eddiginél veszélyesebb ellenfél... 
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Hatodik rész 
 
 
 

Első fejezet: A béke kora 
 
Immár tíz év telt el azóta, hogy Liu Kang először szerezte meg a Föld számára a Halálos 

Viadal bajnoki címét, egy évtizede bukott el először Shang Tsung és vele együtt Shao Kahn is. 
Közel kilenc év telt el a Külső Világ inváziója óta, azóta nem kellett félnie a Földi Birodalomnak 
Shao Kahn fenyegetésétől, és öt éve volt már annak, hogy Shinnok, a bukott isten újra száműze-
tett az Árnybirodalomba. De ez az öt év nem minden Kiválasztott számára telt el események nél-
kül. 

Liu Kang és Kung Lao az utóbbi éveket a Wu Shi Akadémián töltötték. Liu Kang, mint a 
Torna jelenlegi megkérdőjelezhetetlen bajnoka, az új generáció harcosait edzette és nevelte a 
shaolin hagyományok szerint. Bár egy kívülállónak furcsa lehetett, hogy egy alig húsz évesnek 
látszó ember az Akadémia mestere, ők nem tudták, hogy a bajnoki címmel együtt a következő 
viadalig tartó ifjúság is jár. Valójában Kang is már elmúlt 36 éves. Barátja, Kung Lao pedig régi 
vágyához hűen végre háborúskodás nélkül, nyugalomban oktathatta az Akadémia növendékeit, az 
egykori harcok számára már távolinak tűntek. 

Raiden, létezése során először, végre nyugodtan élvezhette új hatalmát, mint Idősebb Isten. 
Érdeklődését azonban a Föld iránt nem veszítette el, a Mennyek magasabb régióiból figyelte a 
birodalmat, aminek megvédésére egykor megesküdött, de éveken át örömmel vehette tudomásul, 
hogy évszázados küzdelmek után viszonylagos nyugalom uralkodott a bolygón. Akkor még ő 
sem sejthette, hogy ez egy olyan vihar előtti csend, ami lehet, hogy mindörökre megváltoztatja az 
egész univerzum sorsát... 

Johnny Cage nem pihent, miután ismét visszatért az életbe. Bár a hollywoodi ismerősei kis-
sé sokkolva vették tudomásul, hogy a temetése után négy évvel épen és egészségesen tért vissza, 
de nem lettek volna igazán a film fővárosában, ha nem tették volna magukat gyorsan túl rajta. 
Johhny visszatért a filmiparba, és egy minden eddiginél sikeresebb filmet forgatott a Shinnok 
elleni küzdelmekről, ami végre a hőn áhított Oscar-díjat is meghozta számára. Ezután belekezdett 
a Halálos Viadal: Johhny Cage halála és feltámadásá-ba, egy régi barátja, Mokap segítségével, 
akivel már több filmet is forgattak együtt. De ez a film már nem egészen olyan volt, amire számí-
tott, a szerződése viszont kötötte. Ám ekkor felkereste őt egy régi ismerőse... 

 



Második fejezet: A Külvilág Felügyelő Ügynökség 
 
Bár első figyelmeztetéseiket évekkel ezelőtt nem hitte el senki, Sonya és Jax mégis kitartó-

an küzdött az invázió alatt a Föld védelmében. Miután a bolygó lakosai visszakapták életüket és 
lelkeiket, az amerikai kormány első kézből győződött meg a Külső Világ által jelentett fenyege-
tésről. Hogy megpróbálják a jövőben elkerülni az ilyen támadásokat, felállítatták a Különleges 
Alakulat keretein belül a Külvilág Felügyelő Ügynökséget, élére pedig az interdimenzionális 
ügyekben már járatos párost helyezték. Az új ügynökség feladata az volt, hogy egyrészt próbálják 
meg feltérképezni a különböző birodalmakat és annyi információt szerezni róluk, amennyit csak 
lehet, másrészt meg derítsenek fel és semmisítsenek meg minden egyes,  a Földön található átjá-
rót, hogy elkerüljék a hívatlan vendégeket. 

A birodalmi federítő küldetések koordinálásával Jax foglalkozott, nagyban segítette őt az 
Ügynökséghez csatlakozó egykori Lin Kuei-ninja, Cyrax, és az évek alatt felépült és Amerikába 
jutott kardforgató, a Shang Tsung ellen bosszút forraló Kenshi is, aki az Ügynökség segítségével 
folytathatta a varázsló elleni hajtóvadászatát a Külső Világban. 

Sonya eközben a Földön kutatta és robbantotta fel a különböző birodalmakba vezető mági-
kus átjárókat, hogy végül csak az Ügynökség tudósai által megépített portálok segítségével lehes-
sen közlekedni a birodalmak között, nagyban megkönnyítve így az ilyen típusú forgalom ellenőr-
zését. A hadnagy ugyanakkor folytatta a boszorkányüldözését a megmaradt Fekete Sárkány-tagok 
után is. Mindkettő feladatában egyik legnagyobb segítsége a kissé bizarr kinézetű, műszívvel élő 
fura harcos, Hsu Hao volt, aki mintha mindig tudta volna, hogy hol kell keresni mindkét fajta 
célpontjukat. 

Az utóbbi öt évben Sonyának és csapatának sikerült az összes ismert átjárót megsemmisíte-
niük. Legalábbis ők azt hitték, nem tudták, hogy egy még maradt, bár az is komoly ellenőrzés 
alatt volt. Ugyanakkor sikerült felszámolni az egész megmaradt Fekete Sárkányt is. Mivel a fel-
adatukat teljesítették, Sonya és csapata visszatért az Ügynökség központjába, hogy csatlakozza-
nak a felderítőkhöz. Itt Sonya nyugtalanító híreket kapott a felettesétől, Jaxtől: Cyrax eltűnt a 
Külső Világban, és a megtalálására küldött Kenshi sem jelentkezett be azóta. Ugyanakkor egy 
régi ismerősük is feltűnt a központban, aki a segítségüket kérte egy sürgős ügyben. Hogy mindkét 
feladatukat teljesíthessék, különváltak. Sonya elhagyta a központot, Jax pedig nekiállt volna a 
mentőakció megszervezésénk, amikor meglátta Hsu Haot elhelyezni egy szörnyű csomagot... 

Miután Sonya és csapata sikeresen elfogta vagy megölte az utolsó ismert Fekete Sárkányt 
is, Hsu Hao visszament igazi feljebbvalójához. Hao ugyanis valójában a Vörös Sárkánynak, a 
Fekete Sárkány esküdt ellenségének dolgozott. A szervezet feje, Mavado bízta meg még évekkel 
ezelőt azzal, hogy a Különleges Alakulatba beépülve információkat szerezzen tőlük és jutasson 
nekik a Vörös Sárkánytól. Hao segítségével talált rá Mavado a Föld legutolsó Fekete Sárkány-
tagjára, Kabalra, akit saját kezűleg ölt meg és vette el fegyvereit trófeaként. És most, hogy a régi 
riválisnak vége volt, és Mavado kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatott egy másik Birodalom-
ból, utasította Hsu Haot a Külvilág Felügyelő Ügynökség felszámolására. 

Hao, Különleges Alakulatos mivoltát kihasználva, szerzett egy kísérleti eszközt az Alakulat 
egyik kutatólaborjából. Az eszköz valójában egy prototípus iontöltet, egy legújabb típusú nukleá-
ris fegyver volt. Becsempészte az eszközt az Ügynökség földalatti központjába, élesítette a tölte-
tet, majd egy átjárón keresztül a Külső Világba ment a robbanás előtt, ahol a főnöke adta meg a 
találkozási helyet. A bomba elhelyezésének szemtanúja volt Jax, akinek csak annyi ideje maradt, 



hogy ő maga is elmenjen Hao után, mielőtt a bomba felrobbant, elpusztítva mindent és mindenkit 
a bázison... 

 

Harmadik fejezet: A Lin Kuei új útja 
 
Sub-Zero, ha megkérdezték volna, biztos nem mondta volna azt a Shinnok utáni időszakról, 

hogy nyugalomban telt el. A ninját még mindig üldözte a Lin Kuei, amikor visszatért a Földre, 
bár az igazi veszélyforrás, a kiborgok által jelentett fenyegetés elmúlt a feje fölül, mivel Smoke 
eltűnt a Külső Világban és nem került elő még egy ideig, Cyrax visszakapta a lelkét és beállt a 
Külvilág Felügyelő Ügynökségbe, Sektort pedig már kétszer is legyőzte. Ám az utóbbi tény való-
jában csak még több bonyodalmat okozott Sub-Zeronak, csak nem úgy, ahogy azt sejthette volna. 

Miután Sub-Zero üzemképtelen állapotban hagyta ott ismét Sektort a csatájuk után, közvet-
len mielőtt a Külső Világba ment volna Shinnok ellen, a kiborg reaktiválódott, de ezúttal a prog-
ramjában változások történhettek. Nem folytatta a renegát ninja üldözését, hanem visszament a 
Lin Kuei-hez, és mint teljes jogú klántag, kihívta a Nagymestert a címének megszerzéséért. A 
klán törvényei értelmében a Nagymester ezt nem utasíthatta vissza még azzal az indokkal sem, 
hogy Sektor nem is élő ember. A párbajból Sektor került ki győztesen, a Nagymester megölésé-
vel ő lett a cím új birtokosa. 

Bár hivatalosan kitaszított volt, Sub-Zeronak azért még akadtak barátai a klánon belül. Az ő 
segítségükkel értesült egykoron Sektor vadászatáról ellene, és most a kiborg hatalomátvételéről 
is. A barátai azt is elmondták, hogy Sektor minden egyes klántagot alá akar vetetni az automati-
zálási folyamatnak, ami őt is azzá az élőhalott szörnyeteggé tette, ami volt. Sub-Zero ezt nem 
hagyhatta, ezért visszament a klán központjába. 

Mikor a ninja visszatért, senki sem támadt rá. Megölését a régi Nagymester rendelte el, de 
az új sose erősítette meg a parancsot, és egyébként is ő volt a Lin Kuei egyik valaha élt legerő-
sebb harcosa, amit ő be is szándékozott bizonyítani. Nyilvánosan kihívta Sektort egy párharcra a 
Nagymesteri címért. A kiborg elfogadta a kihívást, de ezúttal nem volt szerencséje. Sub-Zero 
legyőzte őt, de nem pusztította el. A ninja tudta, hogy a cím megszerzésével az egész klán sorsa 
az ő vállain fog nyugodni, és már megérkezésekor elhatározta, hogy ha sikerül Nagymesterré 
válnia, megváltoztatja a Lin Kuei-t. Első lépésként meghagyta Sektor létét, hogy megmutassa a 
könyörületességet a klántársainak. Sektor kihasználta az alkalmat és elmenekült. Egészen Japánig 
ment, ahol megkezdte egy saját ninja-klán, a Tekunin megszervezését. 

Miután megszerezte a Nagymesteri rangot, Sub-Zero tulajdonába került a címmel járó ősi 
Sárkánymedál. Az ereklye sokszorosára növelte fagyasztó erejét, immár ő lett kétségtelenül a 
klán legerősebb embere. Hatalma átvétele után pedig Sub-Zero drasztikus változásokat hozott a 
Lin Kuei életébe. 

Legelőször is a klán központját Közép-Kínából Szibériába helyezte, távol a politikai és a 
gazdasági hatalom iránti vággyal teli világtól, hogy itt a harcosokat egy új filozófia, az élet tiszte-
lete szerint képezhesse ki, hogy a Lin Kuei ne egy pénz- és hataloméhes bérgyilkos-szervezet, 
hanem a béke és a jóság egy eszköze lehessen. 

Mikor berendezkedtek az új központjukban, Sub-Zero rendezett egy bajnokságot harcmű-
vészek számára, hogy a győztes lehessen az új Lin Kuei-generáció első tagja. A tornát egy fiatal 
nő nyerte meg, aki, sokak döbbenetére, pontosan ugyanolyan fagyasztóképességgel rendelkezett, 
mint Sub-Zero. Az ifjú Frost a Lin Kuei tagja lett, és a klán hagyományival ellentétben a Nagy-
mester személyesen kezdte el a kiképzését. Sub-Zero a rá hasonlító lányt a saját értékeire akarta 



megtanítani, mivel lehetőséget látott így arra, hogy egy hozzá hasonló ember vegye át majd az ő 
helyét. Frost viszont túl makacs és ambíciózus volt, nem akart mestere pacifista eszményeire 
hallgatni, titokban csak a Sárkánymedált akarta megszerezni. 

Sub-Zero kétségek között vergődött tanytványának hatalomvágya és a klánban elterjedt 
pletykák miatt, miszerint Sub-Zero nem tiszteli a hagyományokat és Nagymesterként egy egysze-
rű tanítvánnyal, nem pedig a Lin Kuei érdekeivel foglalkozik. A helyzetet tovább rontotta 
Sareena, az árnybirodalmi démon is, akivel Sub-Zero egy Külső Világban tartott edzése során 
találkozott. Sareena volt az a démon, aki sok évvel azelőtt segített a bátyjának Quan Chi ellen, 
mivel vonzalmat érzett a férfi iránt. Segítségéért Shinnok akkor megbüntette, száműzte őt az 
Árnybirodalom mélyebb síkjaira. Sareenanak évekbe és Shinnok bukásába került, hogy kijusson 
onnan. Mikor kiért, összefutott Sub-Zeroval, akit összetévesztett a bátyjával. Sub-Zero elmondta 
neki az igazságot, miután Sareena elmesélte saját történetét, majd menedéket ajánlott a szép dé-
monnak a klánja központjában. Sareena ezt elfogadta, így onnantól a Földön élt. Emiatt is sokan 
bírálták Sub-Zerot, hogy miért vitt egy árnybirodalmi démont a Lin Kuei titkos rejtekhelyére. 

A sok támadás miatt kapóra jött Sub-Zeronak egy felkérés, ami a Külső Világba vezette őt. 
Hogy bebizonyítsa a klánja, a tanítványa és önmaga számára is, hogy méltó a Nagymester címé-
re, Sub-Zero és Frost elindultak a Külső Világba, mindketten a saját céljaikkal... 

 

Negyedik fejezet: Kitana háborúja 
 
Bár Shinnok egy igen gyors és hirtelen jött támadással elfoglalta Édeniát, és a megszállás-

sal ráadásul a tarkatákat bízta meg, a birodalom minimális károkat szenvedett hála az isten gyors 
legyőzésének és Kitana remek katonai érzékének, amivel száműzték a támadókat. A hercegnő 
ezután anyjával, Sindel királynővel és legjobb barátjával és legkitartóbb segítőjével, Jade-del 
együtt folytathatta Édenia a Külső Világtól való elszakadása utáni újjáépítését. Ekkor kapta meg 
a hírt, hogy Shao Kahn túlélte a hatalma megfogyatkozása után kitört lázadásokat és még mindig 
uralma alatt tart egy sereget és jelentősebb területeket. 

Kitana ezért elhatározta, hogy megtámadja a császárt, de előtte szövetségeseket keresett 
magának. Kapóra jött neki a még mindig dúló shokan-kentaur háború. A hercegnő mint közvetítő 
jelentkezett mindkét fajnál, hogy sikerüljön békét kieszközölni kettejük között. A kentaurokat 
nehezen sikerült csak meggyőznie, de mivel Motaro halála után a seregeik szétziláltak lettek és 
nagyobb veszteségeket is elszenvedtek, rááltak az alkura. A shokanok vezetőjét, Goro herceget 
már könnyebb volt meggyőzni, ő tudta, hogy népének hasznosabb a béke, mint a háború egy kö-
zel azonosan erős ellenfél ellen. 

A béketárgyalásokat egy semleges helyen tartották meg Édeniában a két faj vezetői közt. 
Kitana legnagyobb megelégedettségére a folyamat simán ment. Egyetlen közjáték zajlott csak le, 
amikor hirtelen felbukkant a shaolin szerzetes, Kung Lao. Lao hallott a béketárgyalásról és hogy 
a shokanok oldalán az a Goro vesz részt, aki 500 évvel azelőtt megölte az ősét, a nagy Kung 
Laot. Családja becsülete megkövetelte az elégtételt, ezért elment Édeniába, hogy megküzdjön 
Goroval. A shokan tudta, miről van szó, és mivel faja és családja becsülete nem engedte volna, 
hogy meghátráljon a harc elől, kiállt a szerzetes ellen. A küzdelem rövid volt. Laonak sikerült 
kalapja segítségével sebet ejtenie a herceg mellkasán, így az első vér után a régi sérelmet kielégí-
tettnek vette. A két harcos kezet rázott és békét kötöttek. A tárgyalások ezután folytatódtak. 

Kitananak végül sikerült elérnie a békekötést a shokanok és a kentaurok közt. Hogy kihasz-
nálja Goro háláját, megkérte őt, hogy csatlakozzon hozzá a Shao Kahn ellen indított támadásban. 



Goro beleegyezett. Így a két sereg elindult a császár ellen, Kung Lao pedig visszatért a Földre és 
folytatta a tanítványok nevelését, remélve, hogy soha többet nem kell erőszakhoz folyamodnia. 

Kitana hercegnő remek hadvezérnek bizonyult. Bár kétségtelen volt, hogy a számbeli fö-
lény az egyesült édeniai-shokan erők oldalán volt, a császár csapatai sokkal tapasztaltabbak vol-
tak. Ám a háború mégsem haladt úgy, ahogy azt Kitana gondolta volna, mivel az ellenfél oldalán 
a sereget Kahn pár éve kinevezett új tábornoka, a földi Kano vezette. Kano kivételes taktikai hú-
zásainak és a harcmezőn nyújtott bátorságának köszönhetően a két fél között állóháború alakult 
ki. Egy utolsó csatának kellett volna döntenie a végső kimenetelről, de az nem egészen úgy ala-
kult, ahogy a két hadvezér eredetileg elképzelte. A csata alatt hirtelen felbukkant a harcmezőn 
Noob Saibot, aki Shinnok száműzetése óta ismét Shao Kahnt szolgálta mint orgyilkos. Kahn eb-
ben a minőségébben küldte ki az árnyékot, hogy ölje meg Gorot, miután Kahn megtudta, hogy 
Kitanat a shokanok segítik. A császár tudta, hogy ha a vezérük elesik, a shokanok abbahagyják a 
harcot, nélkülük pedig Kitananak fel kell adnia a hódítási terveit. És ez pontosan így is történt. 

Mikor Noob felbukkant és orvul leszúrta Gorot, a shokanok, meglátva uruk halálát, abba-
hagyták a harcot, így Kitana kénytelen volt visszavonulni és végül feladni a hadjáratot. Tisztelet-
ben tartotta a szövetségesei óhaját, így ideiglenesen feladta, hogy bosszút álljon egykori nevelő-
apján a múltért. 

Mikor az édeniai és a külső világi seregek is végre hazaindultak, Kitana olyan híreket ka-
pott a császári palotából és a Földről, amik megváltoztatták a döntését. Ráadásul új, eddig isme-
retlen csapatok is feltűntek a Külső Világban, akik könnyedén megöltek bárkit, aki az útjukba 
lerült. Kitana ezért elindult, hogy egyedül felderítse az okokat. Goro teste pedig rejtélyes módon 
eltűnt a harcmezőről... 

 

Ötödik fejezet: A halott sereg 
 
Quan Chit, az egykori oniból vált nekromantát éveken át üldözte és válogatott módszerek-

kel kínozta a bosszúálló szellem, Scorpion. Az egykor Hasashi névre hallgató harcos, most, hogy 
megtalálta a klánja és családja igazi gyilkosát, azt akarta, hogy az szenvedjen. Sokat és nagyon. 
Mindig hagyta, hogy a nekromanta elszökjön, csakhogy folytathassa az üldözést és újrakezdje a 
kínzásokat. Számára az örökkévalóság állt rendelkezésre, mivel sohasem születhetett újjá, és ha 
már ez volt az ára, akkor ki akarta minél hosszabban élvezni a bosszúját. 

Quan Chinek azonban nem volt ennyi ideje. Mivel az Árnybirodalom ötödik síkján voltak, 
ahol a mágusok ereje mit sem ért, Chi még a Szent Amulettel sem volt képes megállítani vagy 
akár csak megsebesítenie Scorpiont, akinek az ereje az ott töltött idő alatt egyre csak nőtt. Chi 
kétségbeesetten kereste a kiutat, amikor összefutott két onival, akik szintén ott ragadtak. A két 
démon először fel akarta falni őt, amikor Scorpion egy találkozás után eszméletlenre verte, majd 
otthagyta a varázslót, de Quan Chi sikeresen rábeszélte az onikat, hogy ha azok segítenek neki 
megszökni,akkor őket is kiviszi, csak szedjék le róla Scorpiont. A démonok a kijutás reményében 
beleegyeztek az alkuba, és míg a hatalmas darab Moloch Scorpiont verte el, addig társa, Drahmin 
megmutatta Chinek egy ősi város romjait. A nekromanta itt talált egy feliratot, amin egy olyan 
idézés állt, aminek segítségével Shinnok amulettje kiutat nyitott neki az elátkozott síkról. 

Quan Chi az időközben a nyakában lévő Molochhal befutó Scorpion ellen küldte Drahmint, 
amíg ő megnyitotta a kaput ami kivezette őt onnan. Miután átlépett rajta, elkezdte bezárni az átjá-
rót a túloldalról. A két oni ekkor fogta fel, hogy a mágus becsapta őket és utánaeredtek, nyomuk-
ban Scorpionnal, aki nem volt hajlandó lemondani a prédájáról. Mindhárman át tudtak jutni az 



átjárón, pillanatokkal azelőtt, hogy az bezárult volna. De egyikük sem oda jutott, ahova Quan 
Chi. Drahmin és Moloch az Élő Erdő mellett bukkantak fel, míg Scorpion a Külső Világ egy tá-
voli, ismeretlen részén. Mindhárom árnybirodalmi elhatározta, hogy elkapja a nekromantát... 

A varázsló ezalatt megdöbbenve vette tudomásul, hogy hova is vetette őt a sorsa és az amu-
lett nyitotta portál. Chi egy földalatti sírkamrában találta magát, ahol, ameddig csak a szeme ellá-
tott, mumifikált katonák sorakoztak, a terem közepén pedig az egykori Sárkánykirály jele díszel-
gett. Chi talált egy feliratot, mely szerint a nekromanta Onaga egykori megállíthatalan seregére 
bukkant rá, és az írás szerint ha valaki fel tudná éleszteni újra a sereget és megszerezné a Szent 
Amulettet, akkor annak irányításával átvehetné a legyőzhetetlen had feletti uralmat. Quan Chinek 
már megvolt az amulett, Shinnok amulettje, immár tudta azt is, hogy hol van a sereg és hogy har-
cosok lelkeire volna szükség ahhoz, hogy a katonák visszatérjenek az élők közé. Már csak arra 
kellett rájönnie, hogy miként tudna lelkeket szerezni és azokat a testekbe költöztetni. De nem 
kellet sokáig töprengenie a megoldáson, hiszen az jóformán magától adódott... 

 

Hatodik fejezet: A Halálos Szövetség 
 
Shang Tsungnak több évébe került ugyan, de sikerült ismét Shao Kahn kegyeibe férkőznie. 

A császár azután, hogy elbukott a Föld elleni támadása, Shang Tsungot hibáztatta a Külső Világ 
kudarcáért, amiért képtelen volt megnyerni az utolsó földi Halálos viadalt és amiért képtelen volt 
Sindelt visszavonhatatlanul gonosszá és Kahnhoz hűségessé tennie. De teljesen nem nélkülözhet-
te a hatalmában meggyengült uralkodó legfőbb varázslója szolgálatait, ezért időnként szabadon 
engedte, hogy az feladatokat hajtson végre számára, még arról is gondoskodott, hogy Tsungnak 
mindig legyen megfelelő ellátmánya friss lelkekből a börtönben. Végül pár év múlva szabadon 
engedte a mágust, de szoros megfigyelés alatt tartatta, teljesen nem bízott meg benne. 

Tsung egy nap a császári palota egyik félreeső udvarában töprengett arról, hogy hogyan 
tudhatna megszabadulni Shao Kahntól, aki már nem jelentett számára akkora ellenfelet, mint 
amikor hatalma teljében volt. Tsung úgy hitte, hogy ő jobb uralkodó lehetne, mint a Shao Kahn, 
de akkora ereje meg nem volt, hogy tisztességes, nyílt küzdelemben megölhesse urát. És ekkor 
bukkant fel hirtelen mellette egy régen látott ismerőse, Quan Chi. 

Chi egy olyan ajánlattal fogadta a meglepett Tsungot, amit egyszerűen nem lehetett vissza-
utasítani. Elmesélte neki a felfedezését a Sárkánykirály seregével kapcsolatban és azt is, hogy ha 
Tsung csatlakozik hozzá, akkor a mágus erejével átvihetnék a lelkeket a mumifikált seregbe, ami 
segítségével az összes birodalmat leigázhatnák. Mikor Shang Tsung megkérdezte, hogy honnan 
szereznek annyi harcos lelket, Chi elmondta neki, hogy tud egy helyet a Külső Birodalomban, 
ahol a legendák szerint nyitni lehet egy Lélekfolyót, egy átjárót magába a Mennybe, és Chi ismeri 
a folyamatot, amivel meg lehet idézni az átjárót. Így Tsung végtelen ellátmányt kaphatna lelkek-
ből saját maga és a sereg számára is, így biztosítva magának az örök életet. Tsung erre nem 
mondhatott nemet, így azon a napon a két hatalmas varázsló megalakította a Halálos Szövetséget. 

Hogy terveiket megvalósíthassák, a Szövetségnek előtte ki kellett iktatnia azt a két embert, 
akik képesek lehettek volna keresztülhúzni számításaikat. Az egyik ilyen ellenfél maga a császár 
volt. Tsung gyorsan előállt egy tervvel ellene. A megbeszélés után a varázsló Chivel együtt visz-
szament a palotába, és a trónterembe érve Tsung bejelentette uralkodójának, hogy egy olyan va-
rázstudó jelentkezett nála, aki szívesen szolgálná Shao Kahnt. Kahn utasította, hogy mutassa be 
neki ezt az új varázslót. Tsung így is tett. És míg Shao Kahn Quan Chit kezdte volna el kikérdez-
ni, Tsung óvatosan a császár mögé került, és rátámadott, míg Quan Chi elölről tette ugyanezt. A 



támadás meglepetésként érte a császárt, aki végül nem tudott mit tenni a két varázsló ellen, a 
Szövetség végzett vele. 

A jelenetnek szemtanúja volt Kano, aki azért érkezett vissza a palotába, hogy jelenthesse a 
császárnak az édeniai csapatok elleni háború állását. Mikor azonban az árnyékokból látta, hogy 
az uralkodót megöli Tsung és Chi, Kani nem habozott, rögtön felajánlotta szolgálatait a Szövet-
ségnek. Tsung tudta, hogy Kano remek vezetője egy hadseregnek, ezt Kitana ellen már bebizo-
nyította, ezért elfogadta a Szövetség nevében Kanot szolgájának. Megbízták őt egy erőd emelé-
sével azon a ponton, ahol Chi a Lélekfolyót akarta megnyitni. Kano pedig elindult, hogy teljesítse 
a parancsot. 

A két varázsló következő célpontja Liu Kang volt. A Föld bajnoka volt a legnagyobb ve-
szélyforrás számukra, mindenáron meg akartak szabadulni tőle. Quan Chi a régen a Shinnoktól 
kapott képességét kihasználva elvitte mindkettejüket a Földi Birodalomba. Itt elmentek a Wu Shi 
Akadémiára. Tsung, magát Kung Laonak álcázva, megkörnyékezte az éppen napi gyakorlatait 
végző Liu Kanget. Kang először nem gyanakodott semmire, ezért közel engedte magához a va-
rázslót. Tsung rátámadt Kangre, de az jobbnak bizonyult nála, ám ekkor lépett színre Quan Chi, 
aki egy tűzlabdával sikeresen elterelte Liu Kang figyelmét, Tsungnak így alkalma adódott ki-
használni a helyzetet. Sikerült megragadnia Kanget, és egyetlen mozdulattal kitörnie a nyakát. 
Ezután, mint minden más elenfelének, a bajnoknak is ellopta a lelkét. A Halálos Szövetségnek 
immár semmi sem álhatott az útjába, legalábbis ők úgy hitték. Visszatértek a Külső Világba, 
hogy megkezdjék a Lélekfolyó megnyitásának és a Sárkánykirály seregének feltámasztásának 
műveleteit. 

 

Hetedik fejezet: Visszatérés egy réges-régi csatatérre 
 
Liu Kang, a Halálos Viadal bajnoka, a Föld védelmezője halott volt. Életét nem egy tisztes-

séges harcban, hanem cselszövés által vesztette el. Testére barátja és társa, Kung Lao talált rá. 
Mikor meglátta a bajnok testét a földön, és meghallotta egy szerzetestől, hogy láttak két alakot 
eltűnni az akadémiáról egy fura átjárón keresztül, Lao tudta, hogy a barátját valaki a Külső Vi-
lágból ölte meg. Rájött, hogy bármennyire is szeretné, sose lehet békés élete addig, amíg a Föld 
összes másik birodalomból származó ellenségével egyszer és mindenkorra le nem számolnak. Az 
egykor békét mindenáron akaró szerzetes megfogadta, hogy megbosszulja Kang gyilkosait, meg-
öli őket. Eltemette barátja testét és emeltetett neki egy síremléket, majd elindult, hogy találkoz-
zon a többi harcossal. Az Akadémián ekor kezdődtek le a szörnyűségek... 

Raiden szemtanúja volt a Mennyekben annak, amint a Szövetség megöli Liu Kanget, de 
mint Idősebb Isten, nem avatkozhatott közbe. Követte tekintetével a két varázslót a Külső Világ-
ba, ahol is felfedezte, hogy mit terveznek az egykori Sárkánykirály seregével. Felimerve a ve-
szélyt, arra kérte a többi Idősebb Istent, hogy avatkozzanak közbe, de azok nem hallgattak rá. 
Raiden ekkor feladta Idősebb Isteni mivoltát, ismét mint a villámok istene tért vissza a Földre, 
hogy összehívja a harcosait a Szövetség ellen. A találkozó helyéül Shang Tsung szigetét jelölte 
meg, ami az utolsó földi Torna óta elhagyatottan állt a Föld egyik távoli részére kerülve. 

Elsőként Johnny Cage-et kereste fel. Az először nem akarta elhinni, hogy Raiden visszatért 
a Földre, pláne azt nem, hogy Liu Kang halott. Úgy gondolta, hogy a Raident alakító színész egy 
beteg tréfájáról van szó, de amikor meglátta azt a színészt Raiden mellett, sokkolva vette tudomá-
sul, hogy az isten igazat mond. Ügyvédje segítségével sikerült felbontania a filmszerződését, amit 



nem is bánt, mivel a film nem éppen előnyös oldaláról mutatta őt be, majd repülővel elment a 
szigetre, és, hogy biztosítsa a látványos belépőt, ejtőernyővel érkezett meg a többiek közé. 

Raiden ezután elment a Külvilág Felügyelő Ügynökségbe, hogy elhívja Sonyát és Jaxet. 
Sonya csatlakozott hozzá, de Jaxnek fel kellett még kutatnia a két eltűnt ügynököt, Cyraxet és 
Kenshit. Sonya így nem tudta meg, hogy egykori segítője, Hsu Hao áruló volt és felrobbantotta 
az Ügynökséget, Jax kivételével mindenkit megölve ott. 

Végül Raiden Sub-Zerot is megkereste. A ninja ismét nem csatlakozott közvetlenül hozzá, 
de hajlandó volt segíteni a földieknek, ezért elindult a tanítványával, Frosttal az utolsó megma-
radt földi átjárón át, ami a Lin Kuei új főhadiszállásán volt található. 

Mikor a kis csapat összegyűlt a szigeten, Raiden is megjelent köztük. Hatalma segítségével 
kiemelte Tsung régi hajóját a tenger mélyéről, és annak a fedélzetére vitte a harcosokat. A hajó-
nak megvolt az a képessége, hogy átmenjen a Külső Világba, Raiden ezért hozta vissza a hullám-
sírból. Sonya és Cage felszálltak a hajóra, ekkor érkezett meg a Wu Shi Akadémia átjáróján ke-
resztül Kung Lao a szigetre és ő is csatlakozott Raidenékhez. Lao eddig Bo’ Rai Cho-nál, röbb 
földi harcos, köztük Liu Kang egykori mesterénél edzette magát, mivel nem érezte magát elég 
felkészültnek Kang gyilkosai ellen. A külső világból érkezett mester megtanított neki pár titkos 
mozdulatot, több idejük nem volt Raiden indulása előtt. Lao csatlakozott az istenhez, Cho pedig 
titokban szintén elindult a Külső Világba, hogy segítse a földieket. 

 

Nyolcadik fejezet: A vámpír küldetése 
 
Nitara azért érkezett a Külső Világba, hogy több ezer éves rabszolgaság után felszabadítsa 

hazáját. Birodalma már régóta a Külső Világhoz tartozott, de most, hogy Shao Kahn meggyen-
gült, végre alkalmat látott arra, hogy ez megváltozzon. Sikerült felfedeznie egy lávatavat, aminek 
a mélyén rejtőzött egy mágikus gömb, ami otthonát a császár birodalmához csatolta. Viszont 
Nitara vámpír mivolta miatt nem bírta a hőséget, különösen nem egy egész lávatengert. Segítség-
re volt szüksége, és ezt meg is találta egy Földről érkezett idegen, Cyrax személyében. Cyrax a 
testét övező kibernetikus páncélzatnak köszönhetően képes lehetett arra, hogy élve kihozza a 
gömböt a lávából. Nitara viszont nem akarta közvetlenül megkérni a kiborgot a segítésre, hiszen 
senki se vállalt volna ilyen öngyilkos küldetést pusztán jóakaratból, helyette inkább az adósává 
akarta tenni Cyraxet. 

Ehhez kapóra jött neki Reptile. Nitara egyszer már összefutott a szaurinnal, megmutatta ne-
ki Kitana seregeinek pontos helyzetét. Reptile a megszerzett hírekkel visszaszaladt a császárhoz, 
de mikor visszatért, csak Kahn holttestét találta meg a trónteremben, miután a Szövetség azt ott-
hagyta. Reptile ismét uralkodó nélkül maradt, ez a korábbinál is jobban az őrületbe kergette. Eb-
ben az állapotban találkozott újra Nitaraval, akiben új királynőjét látta meg. Nitara kihasználta 
ezt, és Cyraxre uszította Reptilet, azzal a paranccsal, hogy tegye tönkre az annak karján található 
szerkezetet, amit a kiborg a birodalmak között való utazásra használt. Reptile így is tett, tönkre-
tette a szerkezetet, de Cyraxnek sikerült őt elkergetnie. 

Nitara ekor bukkant fel Cyrax előtt, és felajánlotta a kiborgnak, hogy ha az segít neki, akkor 
a vámpír visszaküldi őt a Földre. Cyrax kénytelen volt elfogadni az ajánlatot, de amikor meglátta, 
hogy Nitara mire akarja megkérni, azt kívánta, bárcsak ne tette volna. Cyrax végül is alámerült a 
lávába, bár ott a szenzorai szinte azonnal kiégtek. Vakon tapogatózott, míg végül megtalálta a 
keresett gömböt. Mikor nagy nehezen és legnagyobb megkönnyebülésére kijutott a lávából, átad-
ta Nitaranak a gömböt. A vámpír az egyezség értelmében a nyaklánca segítségével visszaküldte 



Cyraxet a Földre. Miután a kiborg távozott, Nitara összetörte a gömböt. Az ekkor feltörő sikoly 
miatt elvesztette az eszméletét. Mikor felébredt, otthon találta magát. 

Cyrax távozása és Nitara eltűnése után Reptile bukant fel a lávató kamrájában. Nitarat ke-
reste, mivel rájött, hogy a nő becsapta, cak azért támadtatott rá vele Cyraxre, hogy megszerezze a 
kiborg segítségét. Reptile bosszút akart állni, de nem talált senkit sem a lávatónál. Ekkor egy sár-
kánytojás bukkant fel a lávából. A tojás héja megrepedt, és kitört belőle egy ismeretlen erő, ami 
közvetlenül Reptile testébe szállt, átváltoztatva őt valami erősebbé. Az átváltozott lény elment a 
kamrából. Ekkor egy hatalmas, lángoló alak lépett ki a lávából... 

 

Kilencedik fejezet: A skorpió és a sárkány vadászata 
 
Drahmin és Moloch a Külső Világba való érkezésük után azonnal az őket eláruló Quan Chi 

nyomába eredt, és ezt nem is igazán próbálták leplezni. A vidéken való tombolásuk felkeltette 
Shang Tsung figyelmét, és ezért felkereste a két onit, hogy ajánlatot tegyen nekik. Chi a Szövet-
ség erődjének építésével volt elfoglalva, így Tsung nyugodtan be tudta volna csempészni a két 
démont a már megépült alagsori részre. A varázsló így felajánlotta nekik, hogy elrejti őket a palo-
tában, és ha Chi teljesítette a feladatát, akkor Tsung odaadja nekik a nekromanta életét, addig 
meg halandókat ad nekik, hogy felfalhassák őket. Drahmin és Moloch rááltak az alkura. Tsung 
visszavitte őt a palotába és elrejtette őket. Quan Chi fülébe nem jutott el a két üldözőjének híre, 
bár arról a környékről a démonok csak egy falusi lánnyal futottak össze, így nem is nagyon volt 
kitől hallania róluk. 

Drahmin és Moloch a palota börtönrészében voltak elrejtve, Tsung az ígéretéhez híven több 
áldozatot is adott nekik. Később, mikor az erőd elkészült, a varázsló kiengedte őket, alég nagy 
volt az erőd ahhoz, hogy a démonok a kritikus pillanatig elrejtőzhessenek Chi elől. Egy nap az 
onik épp a megnyitott Lélekfolyó kamrájában tarózkodtak, amikor fekbukkant a szintén Chi-t 
üldöző Scorpion is. A három harcos egymásnak esett, és Scorpiont végül legyűrte a túlerő. A 
démonok a Lélekfolyóbe vetették őt, ahol a testét szétszedték az áramló lelkek, de a lelke a 
Mennyekbe került, ahol olyan dolog történt vele, amiről soha se mert volna még álmodni sem... 

Míg Shang Tsung titokban leállította a társa életére törő démonokat, addig Quan Chi is a 
másik varázsló tudta nélkül szívességet tett annak. A nekromanta volt az, aki felvette a Földön a 
kapcsolatot Mavadoval, a Vörös Sárkány vezetőjével, és felajánlotta neki, hogy ha segít neki, 
akkor erősebbé teszi a szervezetet, mint az valaha is volt. Mavado elfogadta a varázsló ajánlatát, 
és az egyezség értelmében megsemmisítette Hsu Haoval a Föld egyetlen megmaradt lehetőségét 
arra, hogy másik birodalomba küldjenek valakit: a Külvilág Felügyelő Ügynökség központját. 
Chi ekkor azt kérte Mavadotol, hogy ölje meg Kenshit, aki a Külső Világban kereste Shang 
Tsungot, hogy bosszút álljon rajta. Mavado megküzdött a vak harcossal és legyőzte őt, 
Kenshinek még azok a telekinetikus erők sem segítettek, amiket a rejtélyes lény, Ermac élesztett 
fel benne, miután Kenshi felszabadította őt az a varázslat alól, ami Shao Kahn agyatlan szolgájá-
vá tette őt. 

Mavado ekkor visszatért a Halálos Szövetség palotájába, és Quan Chi, az ígéretét megtart-
va, elintézte, hogy Kano összefusson Mavadoval. A Vörös Sárkány és a Fekete Sárkány vezetője 
így annyi év után találkoztak egymással. Harcukat Mavado nyerte meg, látszólag megölte Kanot, 
de a félszemű bűnözőnél azt sose lehetett tudni. Ráadásul ekkor jelent meg Mavado előtt egy 
régebbi ellenfele, akit szintén úgy hitt, hogy megölt, ám az most eljött, hogy visszaadja a köl-
csönt... 



 

Tizedik fejezet: Két fiatal lány, két különböző sors 
 
Mikor a Halálos Szövetség megölte Shao Kahnt és Kano csatlakozott hozzájuk, a két va-

rázsló azzal bízta meg őt, hogy gyűjtsön rabszolgákat egy faluból, hogy azok felépítsenek egy 
erődöt azon a helyen, ahol Quan Chi a Lélekfolyót fogja majd megnyitni. Kano el is ment egy 
hadosztályával a faluba és megkezdte a begyűjtést. 

A kis falu lakosai nem jelentettek nagy ellenállást. Bár a Külső Világban lehetetlen volt úgy 
élni, hogy az ember ne legyen képes harcolni, a falu lakosainak túlélő képessége nem vehette 
volna fel a versenyt a császár katonáinak tudásával, így kénytelenek voltak behódolni. Csakis egy 
lakosuk, egy szép fiatal lány mert szembeszállni a megszállókkal. Ő volt Li Mei. 

Li Mei a faluja érdekében sokáig visszafojtotta dühét, de egy nap, mikor meglátta a faluját 
megszálló katonák parancsnokát, Kanot, nem bírta visszafogni magát, rátámadt a férfira. Kanot 
meglepte a támadás, lehet, hogy Li Mei komolyabban is bántotta volna, ha nem választja szét 
őket Quan Chi. A Szövetség ekkorra már végzett a Földön Liu Kanggel, Chi a Lélekfolyót is 
megnyitotta, Tsungnak sikerült is pár katonát felélesztenie, akiket a varázslók ki is küldtek, hogy 
őrizzék a környéküket. Ezekkel a katonákkal futottak össze párszor Kitana seregei, ők voltak 
azok, akik könnyedén megölték az édeniaiakat. 

Chi nem akarta, hogy Kanonak baja essen, hiszen őt ajánlotta fel Mavadonak a sikereiért. 
Viszont Li Mei-t meglátva remek ötlete támadt. Felajánlotta a lánynak, hogy ha az megnyer egy, 
a Szövetség által rendezett harci tornát, akkor elnyeri a saját és a faluja szabadságát. Li Mei nem 
hitt neki, de tudta, hogy meg kell próbálnia legalább, elfogadta Chi ajánlatát. 

Li Mei a tornáig való időt felkészüléssel töltötte, segítségére volt egy titokzatos öregember, 
aki a falujában rekedt, amikor Kano csapatai megszállták azt. Az öreg, akit Shujinkonak hívtak, 
jelentős harcművészeti tudással rendelkezett, mégsem akart résztvenni a Szövetség tornáján, sőt, 
inkább igyekezett leplezni tudását. Titokban azonban a közeli erdőben edzette Li Mei-t, aki az 
egyik ilyen gyakorlásról hazatérve futott össze a két démonnal, Drahminal és Molochhal, ami 
felkeltette a két oni iránt Tsung figyelmét. Végül a viadal napja elérkezett, és Li Mei reményke-
dett benne, hogy a felkészülés elég volt ahhoz, hogy ő nyerjen... 

Frost már régóta várt erre az alkalomra. Amíg a Lin Kuei főhadiszállásán voltak a Nagy-
mesterrel, Sub-Zeroval, nem sok esélye volt arra, hogy megszerezhesse annak Sárkánymedálját. 
Most, hogy a Külső Világba mentek Raiden hívására azonban úgy érezte, hogy eljött az ő ideje. 
Mikor Sub-Zero elfordult egy pillanatra tőle, hogy körülnézzen, Frost a képessége segítségével 
egy megbénította mesterét, majd letépte a ruhájáról a Sárkánymedált. A medál azon nyomban 
megnövelte az ő fagyasztó képességét is, de mivel Frostnak nem állt rendelkezésére az az önkont-
roll és tapasztalat, ami Sub-Zeronak, így a saját hatalmának áldozatává vált, halálra fagyott. 

Sub-Zero képtelen volt nem magát hibáztatni a történtekért. Úgy érezte, hogy tanítványa 
halála azért következett be, mert képtelen volt megtanítani őt az önfegyelemre és a türelemre. 
Ezért a Halálos Szövetségről megfeledkezve elindult, hogy megfelelő sírhelyet találjon Frost 
holttestének. A keresés alatt rábukkant egy réges-rég letűnt civilizáció romjaira, ahol is olyan 
felfedezést tett, ami mindörökre megváltoztatta a világról alkotott nézetét... 

 



 

 

Tizenegyedik fejezet: A birodalmak legsötétebb napja 
 
Raiden, Sonya, Kung Lao és Johnny Cage átjutottak Shang Tsung régi hajója segítségével a 

Külső Világba. Mikor megérkeztek, feltűnt Jax is, aki sikeresen elkapta és megbüntette az áruló 
Hsu Haot: kitépte annak műszívét. A csapathoz csatlakozva tájékoztatta Sonyát az Ügynökség 
megsemmisüléséről, és hogy megölte az árulót. Sonya nem tudott mit tenni, már csak annyit tehe-
tett, hogy segít Raidennek megállítani a Halálos Szövetséget és hogy megtalálja a két eltűnt ügy-
nököt. A csapat elindult a Szövetség erődje felé. Az utat Raiden mutatta nekik, aki érezte a Quan 
Chi által nyitott Lélekfolyót, tudta, hogy sietniük kell. 

Nem sokkal azelőtt, hogy megközelítették volna a falut, ami mellett állt a Szövetség erődje, 
összefutottak Kitanaval is, aki addig követte a titokzatos élőholt harcosok nyomát. Kung Lao 
ekkor elmondta a hercegnőnek, hogy mi történt Liu Kanggel. Kitana úgy érezte, hogy meghasad 
a szíve, de ugyanakkor mérhetetlen késztetést is érzett arra, hogy saját kezűleg vessen véget a 
Szövetség létezésének. Beállt a csapatba. 

A faluban épp akkor tarották a Szövetség bajnoki tornáját. A küzdelmet a nap végén Li Mei 
nyerte meg, sokat köszönhetve Shujinko tanításainak. Győzelmének tanúja volt Shang Tsung és 
Quan Chi, továbbá titotkban a Földnek segítő külső világi mester, Bo’ Rai Cho is. Miután a küz-
delmet megnyerte, a Szövetség felszabadította őt, de nem úgy, ahogy azt Li Mei elképzelte: fel-
szabadították őt az élet és a szabad akarat alól – lelkét egy sárkánykatona testébe kezdték el át-
vinni. Ekkor támadtak a földi harcosok Raiden vezetésével. A támadásuk megakadályozta Li Mei 
lelkének átvitelét, az eszméletét vesztett lányt Chi mester hozta ki a zűrzavarból. Sikerült elme-
nekülnie vele a faluból, és elvinni egy biztonságos helyre, ahol meggyógyította őt. 

Ezalatt a Kiválasztott Harcosok betörtek a Szövetség palotájába, ahova a varázslók vissza-
vonultak. Hatan voltak kettejük ellen, ráadásul a múltban már legyőzték mindkettejüket. De ezút-
tal más volt a helyzet. Tsung erejét elképesztő módon megnövelte a Lélekfolyóból folyamatosan 
áramló lelkek ereje, Chi pedig a még Árnybirodalomban talált romok között talált írások segítsé-
gével sokkal jobban tudta használni az amulettjét, mint valaha. 

A Föld harcosai beleadták minden tudásukat a küzdelembe, de ez nem bizonyult elégnek. A 
két varázsló először Johnny Cage-et ölte meg, majd Jaxet. Sonya a barátai halálát látva rárontott 
Tsungra, de az pillanatok alatt végzett vele és a dühtől elvakult Kung Laoval is. Végül csak 
Raiden és Kitana maradtak. Raiden Tsungra támadt, Kitana pedig Chi-re. Chi, bár a csata folya-
mán először megszorongatták, puszta kézzel törte ki a hercegnő nyakát. 

Miután a halandók mind élettelenül hevertek körülötte, Raiden elkeseredetten támadt a va-
rázslókra, de azok a hihetetlenül megnövelt erejüknek köszönhetően még őt is legyőzték. A vi-
haristen eszméletlenül terült el a padlón. 

Minden ellenfelük holtan hevert a lábaik előtt, még maga Raiden is legyőzetett, és a Sár-
kánykirály seregének minden tagja kapott már egy lelket a Lélekfolyóból Shang Tsung által. A 
Halálos Szövetség elérte célját, ők nyertek. Immár semmi sem állhatott útjukba. Már csak egy 
dolog volt hátra: eldönteni, hogy kettejük közül melyikük fog uralkodni a birodalmakon. Mikor 
szövetkeztek, tudták, hogy ez így lesz, sose osztoztak volna egymással meg a hatalmon. Shang 
Tsung rátámadt Quan Chi-re. 



A két varázslóval gyakorlatilag Shinnok amulettje és a Mennyek minden lelkének ereje 
csapott össze. Az előbbi bizonyult erősebbnek. A nekromanta kiütötte Tsungot. És ekkor egy 
hatalmas árnyék jelent meg mögötte... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÉGE A HATODIK RÉSZNEK 
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Első fejezet: A visszatérés 
 
A Halálos Szövetség, vagyis a két hatalmas varázsló – Quan Chi és Shang Tsung – sikere-

sen eltávolította az összes ellenfelét. Fondorlattal megölték Shao Kahnt és Liu Kanget, napokkal 
később a Kiválasztott Harcosok legjobbjai – Kitana, Kung Lao, Johhny Cage, Jax és Sonya – is 
meghatnak a kezük által, még az őket vezető viharistent, Raident is eszméletlenül küldték a pad-
lóra. A Szövetség tagjai ekkor, ahogy az várható volt, egymás ellen fordultak. Egyikük se lepő-
dött meg ezen, hiszen mindketten tudták magukról és a másikról, hogy egyikük sem lenne haj-
landó megosztozni a díjon: a Sárkánykirály serege feletti uralmon, ami segítségével menthetetle-
nül elfoglalhatták volna az összes birodalmat. 

A harcukat Shang Tsung kezdte, de nem ő fejezte be. Quan Chi legyőzte őt, és amint ellen-
fele eszméletlen teste fölé hajolt, hogy befejezze a küzdelmet végleg, egy hatalmas alak árnyéka 
vetült hirtelen rá. Chi meglepődve fordul meg, és amit látott, attól életében először megfagyott 
eriben a vér. A vele szemben álló alakról csak legendákből hallott, bár képe és címere még min-
dig sok helyen megtalálható volt, köztük abban a teremben is, ahol Chi a sereget felfedezte. 

Maga Onaga, a Sárkánykirály állt vele szemben, aki sokezer éves álma után visszatért az 
életbe. 

Chi kétségbeesve Onagara támadt, de az látszólag fel se vette a támadásait. Érdeklődve 
szemlélte a Lélekfolyót és az egykori serege azon pár tagját, akik a teremben voltak. Ekkor tért 
eszméletre Tsung, aki szintén jéggé dermedve ismerte fel Onagat, akinek megmérgezésében ko-
rokkal azelőtt segített Shao Kahnnak. Tsung csatlakozott Chi-hez a támadásokban, de ennek csak 
az volt az eredménye, hogy Onaga immár feléjük fordította figyelmét. A hatalmas alak megindult 
az irányukba. 

Ekkor ébredt fel Raiden is. Akárcsak a két mágus, Raiden is meglepődve ismerte fel a vele 
szemben álló alakot. Tudta, hogy ott és akkor nem volt ideje a Szövetség elleni haragjával foglal-
kozni, csatlakozott a mágusokhoz a Sárkánykirály elleni támadásokban, de még hármuk egyesí-
tett ereje sem jelentett semmit Onaga ellen. Raiden ekkor egy kétségbeeset lépésre szánta el ma-
gát. 

A viharisten elhátrált a harctól, hagyta, hogy egy ideig Onaga figyelme a Szövetségre irá-
nyuljon. Ezalatt Raiden koncentrált, összeszedte minden egyes csepp isteni energiáját, majd ami-
kor annyi erőt gyűjtött, amennyit csak a teste tárolni volt képes, egyetlen óriási robbanásban ki-
engedte azt. A robbanás eltörölte a föld színéről a Szövetséget, az erődjüket és a Sárkánykirály 
seregét is. A porfelhőben csak egyetlen magányos alak maradt állva: Onaga. 

Mivel a régi serege immár porrá hamvadt, Onaganak újra volt szüksége. Ezért megmutatta, 
hogy miért is volt egykoron a Sárkánysereg legyőzhetetlen: Onaga a semmiből visszahozta annak 
a hat harcosnak a testét és a lelkét az életbe, akiket még az erődben érzett a robbanás alatt. Fel-



élesztette Kitanat, Kung Laot, Johhny Cage-et, Jaxet és Sonyát, és egy olyan varázslatot bocsáj-
tott rájuk, amitől azok engedelmes rabszolgái lettek mind. Akárcsak egykoron Raiden, ő is ha-
talmas lehetőségeket látott az egykori Kiválasztott Harcosokban, akik reményei szerint az új had-
serege alapját fogják majd képezni. Ugyanis Onaga egykori serege nem azért volt legyőzhetetlen, 
mert olyan jó katonákból állt, akiket nem lehetett megállítani, hanem azért, mert Onaga képes 
volt magán a harcmezőn feltámasztani az embereit, akármilyen szörnyű módon is érte őket a ha-
lál. Márpedig egy olyan sereget megállítani, amelyik tagjai felélednek, ahányszor megölik őket, 
nem lehet... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eddig tart a Mortal Kombat: Deception introja. Hogy mi történt a régi, az új és a visszatérő 

karakterekkel, hivatalosan csak a Mortal Kombat: Armageddon kiadásakor fog kiderülni, addig 
bármelyik Deception-ös szereplő végtörténete megváltozhat. Így a történet remélhetőleg október, 
az Armageddon kiadása után folytatódik. Addig is remélem, tetszett a történet. 
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Ez a történet a Midway© által kiadott Mortal Kombat©-sorozat (Mortal Kombat, Mortal 

Kombat II, Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Mobat 3, Mortal Kombat Trilogy, Mortal Kombat 
4, Mortal Kombat Gold, Mortal Kombat: Deadly Alliance, Mortal Kombat: Deception, Mortal 
Kombat: Armageddon, Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, Mortal Kombat: Special Forces, 
Mortal Kombat: Shaolin Monks) által használt nevek és események felhasználásával készült. A 
Mortal Kombat© név és minden egyes, a sorozatban használt szereplő neve a Midway© Inc. tulaj-
donát képezi. A fenti történet az említett sorozatban szerplő történetszál felhasználásával készült, 
de teljes egészében az én szerzeményem, minden egyes, az eredeti történettől eltérő esemény az 
én saját öteleteim alapján íródott, a Midway által nicsen semmilyen formában elismerve. 

Ez a történet teljes egészében az én szellemi termékem. Bármilyen elektronikus formában 
való terjesztését engedélyezem. Mindennemű módosítása a dokumentumnak csakis az én engedé-
lyemmel lehetséges, megkérdezni a következő címen lehet: talgaby@hotmail.com. 

 
Megj.: Fenti szöveg, bár nem túl formális, jogszerű és érvényes. Nem azért raktam bele, 

mert féltékeny vagyok az irmányomra, hanem mert szeretném megakadályozni jogtalan felhasz-
nálását. Sajnos a mai világban sose lehet tudni. 
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