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П  П    у биоскопу са својим

најбољим друговима, Мајлсом Моралесом и Гвен Стејси. 

Изненада је целу биоскопску дворану прогутао мрак!

„Уф, човече”, застења Мајлс. „А баш кад је требало да ухвате 

зликовце.”

Редар се обратио гледаоцима који су гунђали. „Извините, народе”, 

рече он. „Дошло је до нестанка струје. Биће да је због оне олује  

с муњама тамо напољу.”

Олуја с муњама? Троје пријатеља на то забринуто  

 разменише погледе.

„Хајде да проверимо”, рече Гвен.
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Напољу, на Тајмс скверу, дочекао 

их је махнит призор – неко је преузео сву градску струју!

„Титра ми пауково чуло”, промрмља Гвен.

Мајлс климну главом. „И моје.”

„Онда нас је троје”, потврди им Питер. „Волео бих кад би ме бар 

једног дана моје пауково чуло одвело до најближег продавца хот-дога.”
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Троје хероја се брже-боље стуштило у оближњу уличицу да се пресвуку 

у своје спајдер-костиме.

„Изгледа да је Електро опет наставио по старом”, рече Питер. „Жели да 

употреби струју из целог града како би повећао своје супермоћи.”

„Морамо да га зауставимо пре него што ситуација постане опасна”, 

узврати Гвен.

Изненада се зачу гласно ТРАС када се један камион судари с неким аутом!
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Пратећи зов свог пауковог чула, Мајлс усмери пажњу ка чудном звуку 

који је допирао однекуд близу.

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!

Мајлс зачу неко гласно зујање и пође за њим кроз тунеле подземне 

железнице, те тамо затече Електра! Овај је управо упијао струју из 

железничких шина.

Мајлс случајно шутну неку одбачену лименку, те на себе привуче 

Електрову пажњу.

„Шта је ово?”, подругљиво се искези Електро.

„Још један Спајдермен?”
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Брзо се довијајући, Мајлс испали  

паралишући зрак ка суперзликовцу... и промаши.

„Мора да си још увек на обуци”, насмеја се Електро.

Разбесневши се, Мајлс поново покуша да га савлада, овај пут 

испаливши мреже, али му Електро узврати муњом која га онесвести.

„Боље пођи са мном, мали пауче”, рече Електро док је пребацивао  

Мајлса преко рамена.
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Но, наједном се иза суперзликовца зачу познат глас. „Што си се тако 

сневеселио, Електро?”

ШВИЋ!

Сабласна Паучица 

је испалила своју 

мрежу покушавши 

да зароби Електра. 

ЦАП!  

Електро 

утом испали 

муње и обори 

ошамућену 

Сабласну Паучицу 

уназад. Спајдермен 

скочи на таваницу и 

покуша Мајлса да обмота 

мрежом не би ли привукао 

клонулог суперхероја к себи.
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ФИИИЈУУУУУУУУУУУ!

Али баш у том тренутку, кроз тунел пројури воз.

Спајдермен у прави час зграби Сабласну Паучицу.

Обоје се прилепише уза зид док воз није протутњао покрај њих. Кад је 

све било чисто, скочише доле и погледаше око себе.

Воз је већ нестао. Баш као и Електро и Мајлс.
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Мрежасти хероји претраживали су цео Њујорк, у нади да ће 

пронаћи свог пријатеља и свог не толико пријатељског непријатеља.
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За то време, у главној градској  

електрани, Електро је заробио Мајлса 

и све запослене у том погону. Стајао је

пред џиновском контролном таблом.

„Чим се ухакујем у систем, постаћу 

незаустављив!”, загракта Електро.

„Мислим да си изазвао већ довољно 

невоља за данас”, рече Спајдермен 

улетевши у просторију.
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Док је Електро био заокупиран и није много обраћао пажњу, 

Сабласна Паучица тихо се дошуња и ослободи Мајлса. И пре но што 

је Електро схватио шта га је стрефило, она улете и испали две мреже, 

којима прикуца Електра уза зид.
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Али Електро се убрзо ослободио. „МУУУАААААХХХХХ!”, загрме 

он, док је кроз њега колао електрицитет. А затим испали суперјаку 

муњу, која натера сва три мрежаста хероја да скоче у заклон.

„Мајлсе”, прошапута Сабласна Паучица, „твој паралишући зрак. То 

је једини начин.”

Мајлс је оклевао. Шта ако опет промаши?

„Ништа не брини”, охрабри Спајдермен Мајлса. „Учинићемо то 

заједно.”
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Сабласна Паучица брже-боље 

испали мреже ка Електру, 

док Спајдермен скочи 

увис и обори га на 

тло.

„Па ово место 

је препуно 

инсеката”, 

просикта Електро.

„Сад!”, довикну 

Сабласна Паучица 

Мајлсу.

Мајлс прикупи храброст 

и испали свој паралишући 

зрак на Електра, ошамутивши 

суперзликовца док је овај био  

потпуно наелектрисан. Електро 

истог часа доживе кратак спој.
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Кад су Електра сместили у  

притвор, њих троје се 

пресвукоше и пођоше 

назад ка биоскопу.

„Хвала што сте били 

уз мене, другари”, 

рече Мајлс својим 

пријатељима. „Показали 

сте ми како помаже да 

будем бољи ако сам део 

тима.”

„А ти си веома важан део овог 

тима”, узврати му Гвен с осмехом.

„Ау, оглашава ми се пауково чуло”, рече Питер.

„Моје се не огла...”, заусти Мајлс, али утом се умало не судари са 

колицима на којима се продавао хот-дог. Мајлс се насмеја. „Биоскоп, 

хот-догови и хватање зликоваца. Ово је свакако прави тим за мене!”
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