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Neki poslići su prosto previše zaguljeni za prosečne haj-tek najamnike brze 
na jeziku i još brže na obaraču. Ponekad... da bi posao bio obavljen kako bog 

zapoveda... treba vam neko lud kô hidroelektrana. Treba vam Vejd Vilson. 
Crveni cirkusant. Regenerisani degenerik. Lajavi Strelac. Iliti...

Dedpul je pitomac (žrtva) tajnog programa za pravljenje supervojnika po imenu 
Oružje X. Tamo su ga obučavali (eksperimentisali na njemu) da bude živo oružje i potom 

ga imenovali za najvećeg ratnika kojeg je program proizveo (odbacili ga kao škart). 
A sad ne samo da je jedan od najopasnijih ljudi na svetu (dobro, to je tačno) već je i 

jedan od najinteligentnijih (najporemećenijih) i najzgodnijih neženja (zapravo je  ružan kô 
grob). Stoga, mlade dame... (Kad biste mu videle lice, verovatno biste.. .) Hej...  (. . . povratile 
prošlonedeljni doručak svud po.. .) Batice. (Šta je?)  Šta to radiš? (Kako to misliš?) Vidiš da 

pokušavam ovde da istovarim biografiju. (Pa onda nemoj da izvrćeš činjenice.)  
To je NAŠA biografija, druže. (Ahaaa...)

Bilo kako bilo, ja sam heroj (najamnik)  i cilj mi je da 
svet bude bezbedniji (ja budem bogatiji). 

A sad prelazimo na priču. Hajde! 

Brate, zar opet? (Šta je sad bilo?) Ništa. A sad umukni. (More, tI umukni.)

DeDPulDeDPul



ŠUtttŠUttt Ajde. Reci. 
Znam štA ti 
je nA umu.

Znaš da želiš.

navr’ ti je 
jezika.

Namestilo 
ti se na 
zicer.

Zovi, mAmA, 
doktoRA!



KMEEEEEEEEEEEE!

SKARA-BUUUUUUUUM
SKARA-BUUUUUUUUM

NEŠTO RANIJE...

nije loše, Al’ 
vAlA nisi Milić 
VukašinoVić.   Sem   

  možda 
u glavu...

izem ti 
fAzon.

elem, dA se vRAtimo nA 
glAvni zAdAtAk: kako 

Zgrnuti genge!
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DVESTA HILJADA

        
 EVRA U KEŠU, PLUS

        
ROBNE NAGRADE

        
    NAŠIH SPONZORA

opAAA...

Za dvesta ’iljada 
evropejaca može da 
se kupi pun kofer 

gricka.

SAT VREMENA KASNIJE...

što je
 mudAR ovAj igi: dAnju 
pRostoR RentiRA kAo 

filmski studio, a noću 
kAo Magacin. nAjbolji 

štekovi su uvek oni 
najproVidniji.

IGOROV
MAGACIN

... to što meni 
treba, to nema u 

knjizi, jer život se 
ne uči, dabome! jer 

život se živiii...

... svi sad 
traže samo visoko 
zvanje, za njih sve 
ostalo je ništa, sve 
ostalo je manje! pa 
me svi pitaju a šta 

sam ja to... 

        ... a
 ja im kažem:
doktor za 

 rokenroool!
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zdRAvo, 
jarani!

jel’ on to 
upRAvo RekAo 
„jarani"?! Propade nam 

dramatičan i 
zastrašujući 

ulazak na scenu. 

ovde se 
održava ona 
audicija, 

je li?

Zamisli, 
dovukli su nas 
skroZ ovamo u 

Njuark da obavimo 
ovo $&@nje. Sedi, 
druškane. ubrZo 
će nas prozvati 

uNutra.

ej, pa ja 
tebe znam! 

DeDpul, 
beše?

jAo, štA 
li me je 
odalo? 

iZgradio si dobranu reputaciju 
u našoj branši, bratac. Majku Mu, 
da sam Znao da ’š se ti pojaviti,

ne bih ni dolazio. ti si živa 
legeNda.

legendA?! 
tA nemojmo 

preterivati... štA mu 
dođe stepen ispod 

legende?

A što 
tAko piljiš u 

mene?

kako?

’el imA nekih 
problema? 



ma nikakvih 
probleMa, što 

bi ih bilo?

pA...

ne...

ZABOD
... znAm.

krklj. ŽVAJZ

nešto mi se 
jaVlja.
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OtFIkAr
K-K-K-K-K-K...

prespor 
s...

... iiih!

SSSEC

imA 
li doktora u 

Zgradi?

Svaka 
čast!

    TAPŠ - TAPŠ - TAPŠ - TAPŠ - TAPŠ
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Čuo sam da si 
dobar, ali majku mu! 
razorio si ove tipove! 
beZ Za¥€&avanja, ovo 
je bila prava-pravcata 

ninDža-najaMnička 
akcija, kao koD 

tarantina!

ej, alo, 
polako, Drugar! neMa 
potrebe Da upireš tiM 

čuDoM...
Il’ počnI 

dA pričaš, il’ 
počnI da gineš.   

ko si ti?

Hej, polako, 
batice. o’laDi. 

’oću Da te 
uNajmim.

unAj-
miš?!

aha, unajmim. 
nije Da te iMa u „Halo 
oglasima

„
 ili na „info-

stuDu
„
, pa saM Morao Da 

budem kreativaN ne 
biH li te našao.

zato 
sam osmislio 

ovaj sce-
nario.

A ovi pokojnici, 
jesu li i oni plod tvoje 

kreativnosti?

š-šta?

seljoberi kojimA
sam prosuo mozgIće 

po patosu? I ne očekuj 
da će tI igi vRAtiti 

depoZit, jer to čudo nI 
domestos ne može 
dA skine... veRuj mi, 

probao saM.

trebalo je 
saMo Da te izbubecaju, 
da vidim jesi li StvarNo 

toliko opasan kao što se 
priča, niko nije sMeo

 da NaStrada...

BIće 
dA bAš i nije 

sve pRošlo po 
planu, je li?

pa... Da.

    TAPŠ -  TAPŠ - TAPŠ



M-MisliM 
D-Da Mogu sve 

ovo da razjaSNim... 
ako b-buDeš ljubazan 
i s-skloniš Mi cev sa 

č-čela. Malkice 
me plaši.

i treba. 
ovo luče Ima 

oRoz osetljiv kô 
bebina guza.

gukni.

u &%#nima 
sam do guše 

kod jednog kladio-
niČara. baš gadnog 
tipa. HlaDnokrvnog 

ubice koji preti Da će 
Mi pobiti celu fami-
liju – pa čak i pa-
šeNoga – ako mu 
 ne vratim pare.

ali caka je u 
toMe što Nemam 

tol’ku lovu. ni 
narodna banka 

neMa tol’ku
 lovu.

I š’a ću tI 
ondA ja?

’oću Da te 
unajmim da ubiješ 

tog čučkinog sina. Da 
ga iseckaš kô parizer, 
pa Da njiMe naHraniM 

svoje mačke.

sinko, 
ti imAš nekih 

grdnih psIhIčkIh 
pRoblemA koje

 bi vAljAlo 
lečiti.

š-šta to 
radiš? nAdAm

 se da ću naćI taksI
 ili bAR kar-go koji 

’oće da dođe čak 
u njuARk.

čekaj, stani! 
zar Me nisi čuo? 

Platiću ti!
bAj-bAj!

Platiću ti 
pola miliona 

u kešu!

i još pola 
Miliona po 
završetku 

posla!



a gde ćeš naćI 
tol’ko Zeleniša, 

mAlAc? na kalenić 
pijaci?

iZ svog 
Mesečnog džeParca.
 i fonda za koledž. 

Moj ćale je pun para. on 
je MilijarDer. zapravo, 
to je poroDična lova: 

Moj čukunDeDa je 
patentirao gumu.

pAtentiRAo je 
gumu?!

aha... 
bio je „gumeni 

advokat„.
e pA, 

tvoj čukundeda 
me je spAsAo 

očInstva.
a?!

ništA, ništA. pA 
što ondA ćalcu 

ne zatražIš 
kintu?

neće Da Mi 
da. misli da sam – 

pa’i saD ovo – „ovisnik 
o kockanju .̋ znaš 

već kakvi su ti 
roditelji.

pA, jA nA to gledAm 
ovako: već sI mI dokazao
 dA ne Vraćaš dugoVe. 

znaš, ja tI neću poBItI užI I šIru 
rodBInu... alI ću te pak prošaratI 
žiletoM i ubAciti u akvarijum s
 pijAvicAmA. i to beZ ZeZanja: 

Imam kod kuće 
pijaVice.

veruj mi, 
kapiram. sve 

kapiraM.

slušajte, gos’n DeD-
pule. Platiću vaM. znaM šta 

ćete Mi uraDiti ako ne platim. 
i šta kažete na ovo: ako želite, 
iskoristite Me kao zalog. uzMite 

Me za taoca. Moj Matori će 
vaM platiti koliko god 

zatražite.
jel’ i ti 

misliš isto 
što i jA?

Na Nedu Arnerić u 
filmu „Šaft u Africi”? 

Onako gola na
 krevetu, te grudi, 

ta guza...

mA ne, nego 
dA otmemo 
picopevcA!

E, pa da! Možemo i da 
mu otfikarimo uvce, kao 

u „Uličnim psima”!



jao! šta 
to radiš? to 

boli...

A. ovAj... 
izVini.

molim te! 
pobiće Mi celu 

porodicu! 
kumim te!

milion dolARA. 
Zamisli sAmo štA 
bi sve mogAo dA 
uRAdiš s tol’ko 

para!

dobro de. 
prihvatam 

poslIć, samo 
pRestAni dA 
kMečiš.

Hvala ti! hvala 
ti! reći ću ti 

tačno gDe živi. 
biće prosto kô 

pasulj!

nije fRkA. sAmo 
se diži s pAtosA 
i odgovoRi mi nA 
jedno pitAnje.

koje?

znAš li 
gde pRodAju 
one lopte zA 
skAkAnje na 

veliko?

krrrrr



TE NOĆI U HARLEMU...

izvin’te. 
preskočIo sam 

doručak.

razzval!krrrrr



Au, 
mile.

ovo ne 
Valja. SRRRUŠ




