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KA-ZAR!
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Zombiji!
Pećinci!
Dinosaurusi!
Pa čak i zombi-pećinci!

Ovaj,
stani! A
možda da
razmotrimo
i druge
opcije?

Nemamo
vremena. Na
položaju smo.
PROPUSTIĆEMO
PRILIKU.
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Čekaj,
zaboravio sam
četkicu za zube!
Moram
do toaleta za
najamnike da
šiškim!

Drži
se.

LANSIR!

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.

Urnebesno.
Moram da
palim!

Ovo zapravo i te
kako boli.
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[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 pripovest 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. Vilsone? 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, glavnokomandujući u ovoj fabrici,
ali pride i glavnokomanOvo je, u
dujući cele ove
suštini, prosta
operacije.
„uleti i zgrabi“ misija,
koja zbog izvesnih
neuobičajenih parametara nadilazi sposobnosti 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 padobran na kapsulu.
Bio bi kao glineni golub za
Hidrine projektile.
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 zapakovano i spremno da ga bezbedno 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 napustiti tvoju džunglu
čim pronađem svoju
kontakt-osobu i
preuzmem paketić.
Neću zgaziti ni
komarca u ćilibaru,
niti jesti radioaktivne škorpije.

Mora da sam
zato osetio kako
džunglom vlada
nemir.
Životinje se
čudno ponašaju.
Pojava stranaca bi to objasnila.
Moraću to da
istražim.

Aha, pa,
srećno ti
bilo.
Š’a
bleneš?
Je l’ mi viri
slinac?

A ako naiđeš
na neke baje
u zelenom sa
zmijicama na
duksevima,
slobodno njima
na’rani svoju
cica-macu.

Pođi za mnom.
Mislim da bi
nešto trebalo
da vidiš.
Je l’? A
šta to?

’Oćemo li da
se bacakamo s
lijane na lijanu
i sve to?

Moguće.

Biće bolje da sam to
POGLEDAŠ.

[Ufff!]

Stigli smo,
prijatelju.

A šta je
[stenj]
uopšte ovo
mesto?

Kasnije...

Morao si
da pitaš?

Dolina glavolovaca.

Hodi.
Želim da
ovo IZBLIZA
vidiš.
Izgledaju
kao statisti iz
Kremenka i
Kamenka.

Ovo je
Divlja zemlja.
Prepuni smo
pećinskih
ljudi.

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?!

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.

Štaaaaaaaaaa?!

Štaaaaaaaaaa?!

Pažljivo nastavi.
Divlja zemlja je prepuna raznih egzotičnih
opasnosti. Na svakom
ćošku vrebaju...

Šta?

Da, da, bla-bla,
dinosaurusi,
bla-bla, pećinci-glavolovci,
sve jasno.

Ništa, ništa...
Rekoh, srećno
ti bilo. Možda
nam se kad-tad
opet ukrste
putevi.

Zbogom,
prijatelju.

Hoće
đavola.

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.

Zo z

ovača

Ovo ne može biti slučajnost,
ali kako se to uklapa sa...

I šta
sad?

Pssst. Evo,
razmišljam.

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 pokušala da kontaktiram s tobom
čim sam videla da si
se primakao.
Uh... još
mi se malo
vrti.

Tvoj mač mi
se zabada u
rebra.

Rekoh, tvoj
mač mi se zabada
u rebra.

A ko si ti
zapravo,
inače?

Šta
reče, draga
moja?

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.

Ja sam dr
Una Svonson,
tvoj kontakt
iz AIM-a.

O’š mi kažeš da
je to čudo po koje
sam došao usred
NEANDERTALOPOLISA?

A za čim to u stvari
tragam, svega ti?
Znam samo da se
može upotrebiti kao
bio-oružje.

Baš zato Hidra
i šalje desantni
tim. Moramo poći
pre no što stigne
ovde.
Moja
osmatračnica
je tamo.

Sad nam je
najveća briga kako da
ga se dokopamo pre no
što stignu Hidrine
jedinice.

