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BEDREIGING:

Mordor
Gott

Mordor Gott is een schurk uit een 10cts-

romannetje. Met een reusachtig vliegend

fort, dat ondergronds is opgebouwd en bij

het opstijgen een hele wijk verwoest,

probeert hij de macht over de stad New

York te verkrijgen. Uiteraard verijdelt de

held Capricornus met behulp van zijn as-

sistente Ash Grey dit plan. Mordor Gott

weet, zoals altijd, op het laatste moment te

ontsnappen. Maar Mordor Gott is meer: de

infame samensmelting van drie mensen en

twee demonen, bezoedeld door de sme-

rige hand van de demon Dahmaloch.

Hoewel Mordor Gott als tegenstander van

Capricornus geïntroduceerd wordt in de

serie RORK, leren we hem pas echt kennen

als Capricornus zijn eigen nevenserie KRIJGT.

CAPRICORNUS 2: ELEKTRICITEIT vertelt de ont-

staansgeschiedenis van Mordor Gott.

Daarin blijkt dat de demon Moodt op de

bliksem reist en John Byble op zijn weg

vindt. Torrg reist op de aardstromen en ont-

leent in de speurtocht naar zijn metgezel

de persoonlijkheid van meestercrimineel

Chef Cole en delen van het geheugen van

Capricornus. Wanneer Moodt en Torgg sa-

menkomen, ontstaat een monster dat grote

schade aanricht in New York. Met een over-

dosis aan elektriciteit verslaat Capricornus

het monster. Eindpunt? Nee. Uit de kern

van het monster ontstaat een nieuwe mens

die we later zullen leren kennen als Mordor

Gott (een anagram van Moodt en Torrg).

Mordor Gott sluit een verbond voor de eeu-

wigheid met Dahmaloch en verkrijgt daar-

mee een ongekende macht. Later zal hij

met Dahmaloch samensmelten en zijn

krachten naar eigen goeddunken gebrui-

ken. Niets mag hem in de weg staan om

de vrijheid te vinden om “te zijn wie ik

ben”. En toch zal Capricornus er alles aan

doen om te voorkomen dat Mordor Gott

zijn gang kan gaan.

De verbintenis tussen die twee is echter

fragiel: aan de ene kant zijn het aartsvijan-

den, aan de andere kant is hun lot verbon-

den. Als Mordor Gott het lot bezegelt door

voor Capricornus te sterven, wordt die

band alleen maar sterker. Met zijn herwon-

nen geheugen erft Capricornus op zijn

beurt ook een deel van Mordor Gott.

Wat zijn jullie criminelen
toch bekrompen, Jeremy!
Geld en macht stellen
niks voor vergeleken met
wat ik ambieer.”
Mordor Gott tegen zijn partner Jeremy Darkthorn
vlak voordat hij deze neerschiet.
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