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Kažu da 
je sama borba 

trajala više od
 sat i četrdeset

 pet minuta.
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doK posmatram 
snimaK, najču-
desnije mi je 

to...
... što baš Kad 

pomislite da će 
met prestati da 

se bori...

on se 
digne.

HA!
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GHHH!

E, to 
jE to.

Javićeš mi da li 
im Je smešan taJ 

kostim dole u 
paklu...

stvarno 
ćeš mi ne-
dostaJati.

Zaista.

mapone...
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i uprKos svemu 
dobrom što je met 
merdoK uradio za 

ove ljude...

svim živo-
tima Koje je 

spasao...

svemu što 
je žrtvo-

vao...

na samom Kraju... 
paKlena Kuhinja 
je samo stajala 
i gledala KaKo 

umire.
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zovem se ben juriK 
i bio sam istražni 
novinar za Dejli 

bjugl.

ali od ovog petKa 
nema više Dejli 
bjugla niti mog 
izveštavanja za 

njega.

pa, Kome 
onda sve 

ovo pričam?

pričam sa-
mom sebi.

a trebalo bi da 
pišem. Kad sam 
ovaKav, stvarno 
bi mi bolje bilo 

da pišem.

ali u ovom tre-
nutKu u Karijeri 

imam veći broj či-
talaca Kad pričam 

sÂm sa sobom.

ove novine se 
gase, propale
su, gotovo je.

štampani mediji 
su umrli još pre 

pet godina, ali su 
se teK ove nedelje 
setili da to jave dž. 

džoni džejmsonu.
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rasprodao je oglase za 
narednih mesec dana, 
pa će novine izlaziti 
– iaKo nema više gde da 
ih prodaje niti iKoga 

Ko bi ih Kupovao.

svuda puštaju Krvave, 
mutne, brutalne snimKe 

nasmrt prebijenog 
meta merdoKa.

uKrug.

šta bi tu 
reči mogle 

reći?

Kada bi ljudi 
još uveK i 

cenili reči!

još jedan 
mrtav 
heroj.

e, ali 
ovaj put je na 
snimKu, ovaj 
put ima Krvi.

sve je tu, na 
izvol’te, da 
svet gleda i 

radi šta god...

nosite se, žitelji ove
 planete, idite, gledajte 

vaš snaf-film.

nemojte ni na tre-
nutaK da pomislite 
šta je sve taj čoveK 
učinio za vas i čega 

se sve odreKao.

KaKo se iznova i iznova nasmrt 
borio za sve vas, samo da biste 
vi mogli da sedite na svojim 
debelim, lenjim guzicama i 

gledate svoje debele, lenje...

Juriče!

šta to 
radiš?
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čekam 
kraJ rad-
nog vre-

mena.

ovo Je Jedino 
što ti ide od ruke, i 
nemAš nAmeru da 
to radiš sad kad Je 

apsolutno ne-
opHodno?

iZveštavao 
sam o svemu 
što se ikada 
dogodilo u 
ovom gra-

du...

„O Ratu 
kRijeva i 

skRulOva...“

„... O Građanskom 
Ratu...“
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napiši tu 
priču.

Za-
što?

Jer niko 
drugi to 
neće uči-

niti. nema 
tu priče. 

negativac Je 
pobedio.

nemoJ 
da ti lupim 

šAmAr.

o ovome ne 
moram da iZve-

štavam. o ovome 
ne moram da

 pišem.

Tačno 
znAm 

šta će da 
kažu.

šta će ko 
da kaže?

„... O razilaženju 
osvetnika...“

„... O 
kući 
m...“

„... O ksavijeROvOj 
pobuni...“

... o ubistvima 
u Zgradi bak-

ster...

iZveštavao sam o 
svim tim pričama i 

Tačno znAm šta će 
svi ti groZni lJudi 

reći...
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niš’a ti 
Ja nisam 

vidô.

ovaj...
ufff...

Ja stvar-
no ne...

nisam 
video!

on mi Je 
bivši dečko, 

Znaš? ja 
gledam 
svoJa 
posla!

Je l’ ima neka 
nagrada? Jer 

ako ima, reći ću 
ti sve š’o ’oćeš 

da čuJeš...

nisam 
Ja!

ne Znam! i 
stvarno me 

Zabole!

koga 
Je uopšte 

briga?!

nisam 
ja...

ZELENO 

ko?!

ja... 
ovaj... 
ja... nisam 

videla.

Pa, 
š’a mi daš 
ako ti ka-

žem?
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BESPLATNI
ZAGRLJAJI

ne!

gledam 
svoJa 
posla!

kol’ko 
plaćaš?

ma daaaJ, 
tebra, 
daJ! Pa... ovaj... 

ja...

i’am ti Ja 
svoJih pro-

blema.

Je l’ to 
trik-pita-

nJe?

NEEEEEEE!

nadam se da će 
svi ti mutanti 

pocrkati.
sve i da 

Znam ne-
što...

kako vas 
niJe sra-

mota?!

nisam 
Ja, časna 

reč.

o, bože me 
sakloni!

Zapravo 
da, Jesam.

ali oprostićete 
mi što ne želim 
da doprinosim 
kolapsu ovog 

društva.

Ja ne 
videti 
ništa.

to 
Je name-

štalJ-
ka.
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opro-
stite?

ubiše 
čoveka. 
HerojA.

a onaJ idiot 
od moJe žene 

stala na požar-
ne stepenice 
stana i sve to 

snimila.

al’ proklet 
 bio ako ću da 

doprinesem ko-
lapsu društva tako 
što ću snimak dati 
medijimA, da svi 
mogu da mu Još 

malo čereče 
lešinu. trebalo bi 

da mu posvete 
državni praZnik. 

trebalo bi da 
teraJu decu u 
školi da uče o 

nJemu.

al’ umesto 
toga, eto na-
ma beskraJne 
parade feka-

liJa.

Zapravo 
mi Je mnogo 
drago što 

sam vas upo-
Znao.

Zovem 
se ben 
Jurik.

ben Jurik, 
iZ onoga što 
Je ostalo od 

Dejli bju-
gla?
aha.

  Veli-
ki sam 
fan.

stvarno?

vi 
ste sJaJan

 pisac. stvar-
no... Moćan 

pisac.

ovaj... 
hvala.

ne, časna
 reč, napisao sam 
vam pismo posle 

onog vašeg eseJa, 
čoveče, Još pre 
mnogo godina, 

onog o spaJder-
menu i onom 

čudu...
aha?

Pa, časT 
mi Je što 
sam vas 

upoZnao.

nego...

šta vi 
mislite da 
to Znači?

molim?

ona reč. 
kaže neku 

reč.
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ko to? merdok. der-
devil. tik pre 
nego što Je... 

Znate već...

žao 
mi Je, 
ali...

niko 
drugi ne iZve-
štava o tome. 
samo ukrug 

vrte...
dušo, 

donesi 
kameru!

š’a se dešava? 
Je l’ ćeš da ga 

prodaš?

vrati se 
unutra.

sramota me 
Je što sam ga 
i pogledao. 

ali nisam JoJ 
verovao.

težak Je Za 
gledanJe, a 
Još se teže 

čuJe.

treba 
dobro 
slušati:

[kzzzššš] 
[krrrccc]
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[krc]
Je l’ 

ste ču-
li?

ne.

Jeste 
teško raZa-

brati, čuJe se 
trenutak pre... 

Znate 
već.

mapone.

šta Je 
to?

ne 
Znam.

al’ vi ste ga 
poznAVAli, 

Jelda? bili ste 
priJatelJi.

nekada 
davno.

Hm. oduvek 
mi se činilo 
da ste pri-

JatelJi.

mapone?

Je l’ to 
pravo ime 

METE?

ne. pa šta 
onda 
Znači?

možda 
su mu to 
sanke.

mapone...

mapone...
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„Đavo u svima nama.“

„Đavo u svima nama.“

„Đavo u nama.“

„Đavo iz Paklene...“

ne. prestani.

dosta više 
igri reči s 
„Đavolom“.

„Isterivanje Đavola.“

ne. prestani!

ćale?
aha?

hoćeš li 
ići da vidiš 

telo?

možda.

mogu 
li i Ja s 
tobom?

Zašto bi 
uopšte 

Hteo takvo 
nešto?

poJma 
nemam.

timi, imaš 
šesnaest 
godina.

haJde da što 
duže držimo 
broJ leševa 
koJe si video 

na nuli.

Zašto 
jE...

stvarno 
ne kapi-
ram... Zašto Je 

umro?!

„Đavo u svi-
ma nama.“

ne 
Znam.

moJi 
ortaci iZ 

škole čak 
i nemaJu 
poJma ko 

jE bio.
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Otkrio sam da je Met 
Merdok Derdevil, još 
dok sam istraživao...

stani. 
počni iz 
početKa.

ovo nije o 
tebi. ovo 
je o njemu.

činjenice.
samo činjenice.

Kad je Met 
Merdok imao 10 
godina, iznenada 
je oslepeo.

Bacio se pred kamion 
koji se otrgao kontroli 
kako bi spasao život 
jednom starcu.

Metu se po licu izlio 
nuklearni otpad koji 
je ilegalno prevožen 
kroz grad.

A ista ta 
nesreća je ili 
Metu pružila 
supermoći...

Nadljudska čula dodira, 
sluha, ukusa, mirisa 
– koja su Metu služila 
kao svojevrsni radar...

Ili, kao što je 
Met to jednom 
prilikom opisao...

... ta nesreća mu je otvo-
rila um, te je on postao 
ono za šta su svi ljudi 
sposobni, ali nisu dovoljno 
obučeni da bi to postigli.

A dok je Met tiho 
pokušavao da se 
izbori s tom seizmi-
čkom promenom 
u svom mladom 
životu...

Njegovog oca, boksera 
i nesuđenog šampiona 
lake kategorije po imenu 
Borbeni Džek Merdok, 
ucenili su, a zatim i ubili, 
pripadnici organizovanog 
kriminala zato što je odbio 
da namesti meč.
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Met je uzeo svu svoju 
frustraciju, zbunjenost, 
bes i gnev, te ih je kana-
lisao u dve oblasti...

šta, i bes 
i gnev?

... zakon...

... i pravdu.

iako je imao sve moguće 
izgovore da se učauri u 
samosažaljenju, met je 

učinio suprotno.

Borio 
se.

Za one koji nisu 
mogli da se za-
uzmu za sebe.

Borio 
se.
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Protiv svakoga i svače-
ga što bi nasrnulo na 
žitelje ovog grada.

On bi se borio.

I uvek je 
bio tu.

Ne kao maskirani 
osvetnik, to je zabluda 
koju letimični posma-
trači često imaju u 
vezi s Derdevilom.

Osvetnik koristi svako 
raspoloživo oružje da 
istera svoju poentu.

Pištolj, nož, 
bombu...

Svako može da uđe u 
prostoriju i raznese sve 
koji se ne slažu s njim.

raznese? 
eliminiše? 
istrebi?

Ali Met, opremljen 
samo palicom i 
kostimom...

Stajao je između 
nas i onih koji bi 
da nam naude.

To nije 
osvetnik. To je...

vojniK?

Ratnik.

Ali od svih šarolikih likova 
koji su izazivali Meta i 
njegove ideale...


