












K-k…

Otvorite 
oči.

 Vi.

Kingpin?

Nema  
potrebe da  

koristimo nadimke iz 
žute štampe kad 

smo već bez publike, 
Mentalo. Stoga, ja sam 

g. Fisk, a vi ćete  
biti g. Flum.

Tunis.
Pre tri meseca.



Kako…  
Kako si prošao 
pored stražara 
ove ludnice?

Oni rade 
 za mene. A  
iako to još  
ne znate…

…i vi  
isto.

Znate, nedavno  
sam bio spao na niske 

grane. Postao sam previše 
samozadovoljan kao 
glavešina celokupnog 

njujorškog  
podzemlja… i samim  

tim i ranjiv.

Pre nekoliko  
meseci našao sam se 

 u ovom dalekom 
kutku sveta bez svoje 
organizacije, bez svog 

biznisa i bez ikakve 
budućnosti.

Nije mi  
prijatno da 
priznam, ali 

uspaničio sam 
se.

„te sam 
smislio 
plan.”

„Pokrenuo 
sam 

određene 
zupčanike.”

Video sam to. 
Video sam sliku 
 u tvom umu…  
tako živu…

Molim 
 te, nastavi  
da pričaš, 
 to me vadi 
odavde…

Eh, eto 
ironije.

Dakle, 
pravio sam 
se da me je 
bes odveo u 

ludilo.

i završio  
sam ovde. Osta-
vljen da trulim 
u ovoj bolnici. 
Upravo na ovom 
odeljenju.

Ne. Ne! To  
je nemoguće. 

izašao si?! 
Niko nije uspeo  

da izađe.  
Kako?
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Tako što se 
 nisam prepuštao 

samosažaljenju, g. 
Flume. Kad sam konačno 
završio ovde, gde su me 

potcenjivali, pogrešno me 
 smatrali bespomoćnim, 

učinio sam ono što 
 uvek i činim.

Posmatrao 
 sam ljude oko 
sebe. iskoristio  

sam njihove 
slabosti.

„Otkrio sam da  
glavni hirurg ima  
jaku potrebu za 

 određenim narko-
ticima koji su mu  
uvek raspoloživi.”

„Pa sam učinio…  
uz sitnu… 
prisilu…”

„…da mu budu manje 
raspoloživi, stvorivši 

tako potražnju za  
koju samo ja imam 

ponudu.”



O, ubrzo me je  
sam glavni hirurg 

drage volje pustio… 
i učinio mi je još  
jednu uslugu.

Smestio je vas 
 u okruženje koje 
poništava te velike 
telepatske moći koje 
imate. Bar dok im ne 

nađem namenu.

Ti?!
Ti si me  

smestio u ovaj  
pakao? Ugušio mi 

telepatiju bolom… 
paranoidnom 
psihozom?

Osećam i njihovu  
i sopstvenu patnju! 
Kao vreli ugalj u  

svom MOZGU! Ti si me 
BACiO ovde? Ti si  
ovo PLANiRAO?

Ćut,  
ćut. Sve je to 
prošlost,  
g. Flume.

Doneo  
sam vam 
dar.

Ne dopada  
vam se olupina 

koja ste 
postali?

Hteli biste da 
budete neko 

drugi?
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ime mi je Piter 
Parker i ja sam 
najgluplji  

genije na svetu.

Ali  
molim vas! 
Skoro da je 
ponoć. i baš  
mi se žuri…

Doći za  
pet minuti!  

Pet!

Treći mesec zaredom  
zaboravio sam da platim 

struju, iako nisam u minusu. 
Čak i kad imam pare, ponašam  

se kao debil s njima.

Tačno u ponoć će mi iseći 
struju, osim ako market iz 
komšiluka ne pošalje moju 

uplatu elektronski… za  
pravu „sitnicu” od provizije.

Nekada davno sam umeo da gledam 
 u kalendar. Časna reč. Ali to je  
bilo pre nego što me je jedan 
 mali, malecni radioaktivni pauk  

gricnuo i dao mi ogromne moći… 
koje su u ovom trenutku potpuno 

beskorisne.

Mnoge od njih su očekivane. 
Povećana snaga. Okretljivost. 

Brzina… i, kao pauk, postao 
sam i pentralo po zidovima…

…a tu je i 
paukovo  

čulo.

Najčudnija i 
najtajanstvenija 

od tih moći.

Neobjašnjiv 
instinkt koji 

zatreperi kad god 
sam u opasnosti.

Recimo… u  
opasnosti od ovog  
praznog kamiona  
za isporuku…?!

Njujork.
danas.



Oho-ho!

Šta je najtraženija roba 
u Njujorku danas? Nije 

droga, nisu cigarete… već 
kraš, omiljeni američki 

deterdžent za pranje.

Čitao sam o tome u „Dejli 
bjuglu”. Zato što je 

deterdžent veoma lako 
ukrasti… jer nijedna 

prodavnica ne može da drži 
pod ključem nešto što se 

toliko traži…

ilegalni prodavci na 
veliko kupuju ga jeftino 

od lopova, a onda ga 
prodaju na kilo marketima 

kao što je ovaj.

Što ne 
objašnjava zašto 

mi paukovo  
čulo divlja…

Ah.

Eto 
opasnosti.

Ovi naoružani likovi 
nisu iz post ekspresa. 
i, odoka, neće im se 
dopasti što se neko 
njuškalo mota oko 
njihovog tovara.

Bogme, krađe kraša 
su najotkačeniji niz  

pljački još otkad se  
matori Lešinar navukao 

 na laksative.

ipak…

…krađa  
je krađa.

12



Ajde, imamo 
još nekoliko 
mesta pre…

Šta to 
bi?

Šta  
je, momci? Šta  
ste ubeleli  

kô sveže oprani 
čaršavi?

T-TRAS



Ehej!

Stojte u 
ime aće 

izbeljivača!

Nego, 
savet... Umesto  

da arčite pare  
na kupovinu silne  
municije, zar vam  

ne bi bilo zgodnije 
da naučite da 

nišanite?

Tja,  
niko ne  

sluša moje 
savete.
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Blurgh!

{Njuš}

Lavanda?  
Meni bolje leži 
jorgovan, ali  

o ukus…

Paukovo čulo opet 
davi? Ovi mučenici ne 
 bi pogodili ni Hulka, 

sve da mu vide i 
beonjače. Gde je  

onda opas…

FIJU
FIJU

FIJU

BENG
BENG
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…nost?

Klizavi

sapun.

Probajte 
ovo da 

sperete sa 
sebe,  
krelci!

Ali imam dobre 
vesti – stigla 
vam je vožnja!

Nego, kud 
mi nestade 
odeća…?

Ajoj.

ŠVIĆ

ŠVIĆ
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Samo bez viceva 
o pranju  

para, molim.

i opet paukovo čulo? 
imam još pet minuta 

 do ponoći, ima  
vremena da…

…izvršim…

…uplatu…

izvini, 
mali.

Ovo  
je mesto 
zločina.

Ali…

Mrdni 
se.

…ali…

…ali…

…ali…

Eeeh.
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Dobro, hoće li više 
stati ovo paukovo 

čulo? Šta sad? Znam 
šta nije – nisu se 
zapalile strujne 

instalacije…

Gde sam 
ono stavio 

baterijsku?

Aaah!



Na pod! 
ODMAH!

Prokleti reflektor!  
Da smo u mraku, 

smaknuo bih im 
te pušketine bez 

problema, ali ako 
 ne znaju da sam 

Spajdi…

Ček malo, naravno da 
znaju, zar ne? Što bi 
inače gomila do zuba 

naoružanih tipova upala u 
stan Pitera Parkera?

Meta je  
osigurana. i  

sam je. Ni traga od 
Spajdermena ili drugih 

ovdašnjih kostimiranih 
likova.

Tja, izgleda da ću 
saznati zašto. Još 

nije vreme da otkriju 
moju paučinastu 
tajnu. Mogu i 

malo kasnije da ih 
izdevetam.

Recite mi  
da niste ovde 

zbog računa za 
kablovsku. Ćut!

Gadna 
publika.

Čekaj, je l’ 
ovo kabl  
za vuču?

Okej…
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…možda bi 
trebalo 
da malko 

ozbiljnije 
shvatim 

situaciju.

kiddd



Kabl je  
pukao! Meta 
  pada…

Ma kakvi. 
Lepršam ka

 bezbednom.

Samo malo. 
Ne, to bi 

Ajron Men 
mogao.

Ali ono što ovaj 
odred glupandera  
ne zna jeste da  
još nosim svoje  
pucače mreža…

…i u ovoj 
pomrčini neće 
moći da vide  
kad ispalim 
jednu liniju.

Ako uspem da 
zaokrenem do  

one uličice, misliće 
da sam upao u neku 
kantu za đubre 

 ili se…

…zakucao u nečiju 
šoferku…

Ej! Pazi 
tamo…



Hngh!

Ti!

Drži se!  
izvući ću te 

odavde!

Jesi li 
povređen?

Još nisam, 
manijače! 

Ajde  
uspori!

Ups!
Htedoh  

reći – brže, 
brže!

Opusti  
se i veži 

pojas, Pitere. 
Ratosiljaću 

 ih se.

ŠKRIIIP
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Jedino  
ako imaš 

mlaznjak  
ispod haube  
ovog čuda!

Nego, 
znamo 

se? Videla  
sam tvoje 

slike.

Ko  
si ti? Moje 

ime je…

…Tereza 
Parker.

Ja sam 
tvoja 

sestra.


