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  Zombiji!
        Pećinci!
            Dinosaurusi!
   Pa čak i zombi-Pećinci!

Specijalni goSt:

Ka-ZaR!
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LANSIR!

trrras

Ovaj, 
stani! a 

možda da 
razmOtrimO

 i druge 
opcije?

Nemamo 
vremeNa. Na 

položaju smo. 
pRopusTIĆEmo 

pRIlIKu.

Čekaj, 
zabOraviO sam 
Četkicu za zube!

mOram 
do toaleta za 
najamnike da 

šiškim!
DRžI 
sE.



ovo je 
užasna ideja.

ma, 
znam šta 
radim.

Uvek to kaže, 
sebe laže.



zašto uvek sve 
moramo da radimo 

na teži naČin?

Ma daj. Pa nas i zovu 
samo ako ne postoji ama 
baš nikakav lakši put.

a, da.

moram da 
palim!

Urnebesno.

Ovo zapravo i te 
kako boli.





ŠKrIIIIIIP
[stenj]

IZGlEDaŠ 
Kao GRomom 

poGoĐEN.

alI IsKRENo, 
IZNENaĐEN sam 
ŠTo sI uopŠTE 

I žIv.

Hajde, reci nešto!

Ćaos!

tako je, 
razoružaj ga 

osmeHom.



ZNaŠ lI TI Ko 
sam ja?

džoni 
vajsmiler?

tebra, ne znaju 
Čitaoci ko je taj.

raHan?

To je još 
gore.

ja sam 
Ka-ZaR, čuvaR DIvljE 
ZEmljE. mIslIm Da bI 
bIlo NajboljE Da mI 
objasNIŠ Ko sI I ŠTa 

TRažIŠ ovDE.

onda se 
pripremi za 

uzbudljivu pripo-
vest punu intrige

 i obrta.

I flešbekova.

pssssst. 
poČinje film.

Šest sati 
ranije... ne, nisam rekao 

da biH to uradio 
za milionČe. rekao 
sam da je milionČe 
minimum da uopšte 
i popričamo O 

tome.

sve zavisi od 
pojedinosti same 
tezge. a verovatno 
Ću tražiti i teglu 
vašeg najboljeg 

i najsvežijeg
 meda.



Meda, G. vIlso-
NE? NE RaZumEm... 
jE lI To NEKaKav 

EufEmIZam?

ako se „eufemizam“ 
podjednako lepo maže 
na palaČinke, vafle ili 
severininu guzu, onda 

jeste.

Mljac.

[a-hEm]

No, Kao ŠTo 
rekoh, ja sam aiM-ov 

poTpuKovNIK blEjK, GlavNo-
KomaNDujuĆI u ovoj fabRIcI, 

alI pRIDE I GlavNoKomaN-
DujuĆI cElE ovE 

opERacIjE.
ovo jE, u 

suŠTINI, pRosTa
„ulETI I ZGRabI“ mIsIja, 
Koja ZboG IZvEsNIh 

NEuobIčajENIh paRamE-
TaRa NaDIlaZI sposob-

NosTI NaŠIh ljuDI.

u prevodu: vaši 
ljudi bi izginuli. 

a ja neću. pa... NE ZNam 
Da lI bIh To baŠ 
TaKo sRočIo...

u sTvaRI,
baŠ jE 

TaKo. Da.



Hidra jE pRE TRI 
NEDEljE poslala svoj ElITNI 
NaučNI TIm spEcIjalIsTa Za 

bIo-oRužja u DIvlju ZEmlju s 
cIljEm Da oTKRIju NovE pRIRoDNE 
ToKsINE KojI bI sE moGlI pRETočITI 

u oRužja. mI smo pRE NEKu 
GoDINu poKuŠalI NEŠTo 
slIčNo u amaZoNu, alI 

bEZuspEŠNo.

Čekaj, mislio 
sam da su ovi 
momci Hidra.

ovi su AIM, ali isti đavo.

NaŠ opERaTIvac sE 
INfIlTRIRao u NaučNI TIm I 

NEDavNo Nam jE DojavIo Da 
su oTKRIlI NEŠTo baŠ ZNačajNo. 
DovoljNo ZNačajNo Da jE IsToG 

časa Na lIcE mEsTa poslaT žEsToKo 
NaoRužaN Hidrin TIm Za
 TRaNspoRT – najbolji 

od najboljiH.

a kad je to 
bilo?

Pre dva 
DaNa. ZaTo I moRamo 

bRZo Da DElamo.
NE možEmo Da 

moNTIRamo paDo-
bRaN Na Kapsulu.

bIo bI Kao GlI-
NENI Golub Za 
Hidrine pRo-

jEKTIlE.
i uzdate se u to 

što sam naroČito 
kvalifikovan za gruba 

sletanja.

baŠ TaKo. 
NIŠTa ŠTo uspoRava 

pRIlIKom slETaNja NE 
bI uspElo Da pRobIjE 
Hidrin oDbRambENI 

obRuč.

a šta to treba 
da donesem?

NaŠ opERaTIvac NIjE
 Imao mNoGo vREmENa Da 
ZalaZI u DETaljE. alI bEZ 

bRIGE, bIĆE lEpo ZapaKova-
No I spREmNo Da Ga bE-

ZbEDNo pREuZmEŠ.

Kao ŠTo 
REKoh, pRosTa 
„ulETI I ZGRabI“ 

mIsIja.

nema niČeg prostog kad se u 
atmosferi pržiš kô slaninica, 
a onda ljosneš na površinu 
zemlje brzinom od zilijardu 

kilometara na sat.

milionČe nije 
dovoljno. ovo 

je bar dva 
mili... u REDu.

milionČe da 
uletim. i jOš 
milionČe da 
zgrabim.

u REDu.

to izađe dva 
milionČeta.

u REDu.

Opa!

To sam ga 
ja naučio.



Sada...
i tako Ću na-

pustiti tvoju džunglu 
čim pronađem svoju 

kontakt-osobu i 
preuzmem paketiĆ.

neĆu zgaziti ni 
komarca u Ćilibaru, 
niti jesti radioaktiv-

ne škorpije.

moRa Da sam 
ZaTo osETIo KaKo 
DžuNGlom vlaDa 

NEmIR.

žIvoTINjE sE 
čuDNo poNa-

Šaju.

pojava sTRaNa-
ca bI To objasNIla. 

moRaĆu To Da 
IsTRažIm.

aha, pa, 
sreĆno ti 

bilo.

a ako naiđeš 
na neke baje 
u zelenom sa 
zmijicama na 
duksevima, 

slobodno njima 
na’rani svoju 
cica-macu.

š’a 
bleneš? 

je l’ mi viri 
slinac?

poĐI Za mNom. 
mIslIm Da bI 

NEŠTo TREbalo 
Da vIDIŠ.

je l’? a 
šta to? 

bIĆE bo-
ljE Da sam To 

poGlEDaŠ.

’oĆemo li da 
se bacakamo s 
lijane na lijanu 

i sve to?

moGuĆE.



sTIGlI smo, 
pRIjaTElju.

[ufff!]
Kasnije...

a šta je 
[stenj] 

uopšte ovo 
mesto?

DolINa Gla-
volovaca.

mOraO si 
da pitaš?

izgledaju 
kao statisti iz 
KremenKa i 
KamenKa.

ovo jE 
DIvlja ZEmlja. 
pREpuNI smo 

pEĆINsKIh 
ljuDI.

hoDI. 
žElIm Da 

ovo IZblIZa 
vIDIŠ.

oDavDE jE 
boljI uGao. 
poGlEDaj 

saD.

odinove mi 
brade!

Hteo je reći: 
„¥E&o te bog!“

pobogu. pa 
to sam...



... Ja!



KaD sI NavuKao svoj 
KosTIm, oDmah sam 

uočIo slIčNosT.

štaaaaaaaaaa?!

štaaaaaaaaaa?!

Štaaaaaaaaaa?!

a saDa TE moRam osTavITI. 
u DžuNGlI sE NEŠTo čuDNo 

ZbIva.

I joŠ mI 
TI KažEŠ Da sE 

Hidra pRobIla u 
DIvlju ZEmlju.

moRaĆu 
To Da 

IsTRažIm.

pažljIvo NasTavI. 
DIvlja ZEmlja jE pRE-
puNa RaZNIh EGZoTIčNIh 
opasNosTI. Na svaKom 

ĆoŠKu vREbaju...

da, da, blA-blA, 
dinosaurusi, 

blA-blA, pećinci-
-glavolovci, 

sve jasno.

ŠTa?

ništa, ništa...

rekoH, sreĆno 
ti bilo. možda 
nam se kad-tad 
opet ukrste 

putevi.
Hoće 

đavola.

ZboGom, 
pRIjaTElju.



Zozovač
a

možda misle 
da smo neki 

bog?

Možda i 
jesmo!

istina.

donesite mi 
još noblica i 

kokte. spremite 
kupku za moje 
majmunČiĆe.

ŠTa GoD požElIŠ, o 
uZvIŠENI ŠTo mIRIŠEŠ 

Na cImET!

Lepo.

i šta 
sad?

pssst. evo, 
razmišljam.

ovo ne može biti sluČajnost, 
ali kako se to uklapa sa...

Ovaj... 
Druže, neko 
je iza tebe.



ŠLJAS!
[StenJ]

tebra, mislim da si 
odalamio žensko.

ko si sad pa... 
ovaj, izvini za... 

ovaj...

O da, žensko 
je, nego šta.

alal ti vera, 
frajeru.

baš mi 
je žao, al’ nije 

red da se šunjaš 
iza baje s nindža-

-veštinama.

IZvINI. NIsam 
NamerNo.

Imam sKRIvENu
osmaTRačNIcu Tamo Na

 bRDu. vIDEla sam TE s oNIm 
ĐoKom IZ DžuNGlE I poKuŠa-
la Da KoNTaKTIRam s Tobom 

čIm sam vIDEla Da sI 
sE pRImaKao.

uh... joŠ 
mI sE malo 

vRTI.



ŠLJAS!

Tvoj mač mI 
sE ZabaDa u 

REbRa.

šta 
reČe, draga 

moja?

rekoh, Tvoj 
mač mI sE ZabaDa 

u REbRa.
a Ko si ti 
zapravO, 
inaČe?

ja sam DR 
uNa svoNsoN, 
Tvoj KoNTaKT 

IZ aiM-a.

DoŠla sam s 
HidriniM NaučNIm 

TImom. TREbalo jE Da 
TI spREmIm paKET KojI 

TREba Da oDNEsEŠ, alI sE 
povEĆala aKTIvNosT oKo 

sEla Glavolovaca, 
pa mu NE možEmo 

pRIĆI.
o’š mi kažeš da 

je to Čudo po koje 
sam došao usred 
neandertalopo-

lisa?

baŠ ZaTo Hidra 
I ŠaljE DEsaNTNI 

TIm. moRamo poĆI 
pRE No ŠTo sTIGNE 

ovde.

moja 
osmaTRačNIca 

jE Tamo.

a za Čim to u stvari 
tragam, svega ti? 
znam samo da se 

može upotrebiti kao 
bio-oružje.

saD Nam jE 
NajvEĆa bRIGa KaKo Da

 Ga sE DoKopamo pRE No 
ŠTo sTIGNu Hidrine 

jEDINIcE.

Tvoj mač mI 
sE ZabaDa u 

REbRa.




