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Pričaj.

Jebi 
se.

PLJUC

I što 
bih tebi išta 

rekao, Peder-
čino usrana? 
Znam da ćeš 
me svejedno 

ubiti.

u Pravu si. 
svejedno ću te 

ubiti.

ali ako mi 
kažeš nešto 
korisno...

uPo-
trebiću 

ovo.

odlučiš li 
da glumiš 

tvrd orah i 
ništa mi ne 

kažeš...

uPo-
trebiću 

ovo.

so



Pričaj.

čuj, ja ti ni-
šta ne Znam, okej? 
ja sam samo... samo 
najobičniji Pešadi-
nac dona rigoleta. 

uPucam koga mi 
kažu da uPu-

cam.

testera ili 
klešta. hoćeš 
ti da biraš, ili 

ja?

jebo te bog, šta 
mogu da ti kažem 
a da već ne Znaš? 
tamo je sve tiho! 

ceo grad se usrao 
od straha!

dakle, 
testera.

čekaj! stani! 
čuo sam neke 
stvari, u redu? 
stvari o king-

Pinu.

ne seri. 
kingPin je 

mit.

čekaj, ima 
još! samo 
Pusti da ti 

kažem!

Pričaće-
mo Za koji 

minut.



Prokleti 
Panišer!

već trideset 
godina trPimo 

tog kučkinog sina. 
TrideseT Jebenih 

godina!

koliko nam je 
Pobio Pešadinaca? 

koliko nam je Poslova 
uProPastio? koliko je 
dosad Pokrao naših 
jebenih Para i uPo-

trebio ih Protiv 
nas?

dođavola, 
Predugo već 

gledamo kako taj 
govnar Postaje sve 
jači o našem trošku. 
danas je veća sila no 
ikad, dok mi stojimo 

na jebenom rubu 
Zaborava.

govori u 
svoje ime, 
rigoleto.

džeki, 
Znaš da je 
to istina. svi 

Znate. robert kenedi, 
Zakon o organi-

Zovanom kriminalu, 
federalci, cinkaroši 
kao što je henri hil... 
ovaj jebeni Panišer će 
uraditi ono što niko 

od njih nije 
usPeo.

a kad nas ugasi, 
šta onda? PrePustiće-

mo naše ulice čamugama
 i baćuškama? jebeš to. 
kažem vam da je kucnuo 

čas da se manemo 
usranih čarki i jednom 
Zasvagda okončamo 

ovaj fijasko.

gosPodo, 
ili će umreti 

Panišer... ili 
ćemo 
mi.



Zveknuo bih 
rođenu majku u 

čelenku Za Priliku da 
ubijem Panišera. ko ne 
bi? ali to je jebeno 

nemoguće.

niki kavela I 
njegova ekiPa. onaj 

PiZdoliki irski Psiho Fin 
kuli. Prokleti baraku-
da. svi su bili jači od 

čelika i Zajebani kô sam 
đavo. ali niko od njih 

nije usPeo da do-
vrši Posao.

našao sam 
čoveka koji 

može.
svi smo već 
čuli tu Priču, 

rigoleto.

veruj mi... 
dosad niste videli 
nikog kao što je 
ovaj tiP. taj će 

ubiTi Panišera, to 
vam obećavam.

Pa, gde
je onda taj 
jebeni čudo-

tvorac?

trenutno 
Pokušavam da 
ga dovučem 

ovde.
sjajno. mo-

gao si lePo to da 
naPišeš u mejlu, da 
me Poštediš vožnje 
dovde. Zovi me kad 
seronja bude mrtav, 

Pa ću ti naPraviti 
tortu.

ovo neće 
biti Završeno Preko 

noći. treba uloviti i ubiti 
najoPasnijeg masovnog 

ubicu kog je ovaj 
grad ikad video.

trajaće nedeljama, 
možda i mesecima dok 

se ne okonča. Zvao sam 
vas da PoPričamo o 

tome šta ćemo u među-
vremenu da radimo.

možete svi da 
sedite, čekate i mo-
lite se da ćete još 
biti tu kada Panišer 

najZad umre.

ili možemo da 
PoPričamo o Planu 
kako da još malo 

odložimo naše 
iZumiranje.

a biće da
i Za to imaš 

neku ideju, je li? 
isPljuni je onda 

već jednom, 
jebote.



kingPin.
kingPin je jebeni 

mit, to svi Znamo. neka 
usrana bajka Za malu 
decu o kojoj tračare 

ulični doušnici. još od ’31. 
nije bilo Pravog šefa

 nad šefovima.

tako je. Zato 
ćemo stvoriti 

jednog.

ne sviđa 
mi se kuda 
ovo vodi.

smiri se, džeki. 
ne Predlažem da 

iko PreuZme ulogu 
šefa sabora svih Po-
rodica. jebote, to 
bi bilo ravno sa-

moubistvu.

govorim o tome da 
osmislimo varku koja 
će nam Panišera sklo-

niti s vrata.

Panišer fa-
milije ubija od vrha

 naniže. majku mu, tako 
je većina nas i dobila 
mesto Za ovim stolom. 
ako ga ubedimo da tamo 
negde Postoji šef nad 

šefovima, sigurno 
će Progutati 

mamac.

dovoljno je tek 
nekoliko jebenih 
Pametnjakovića 
s komPjuterima i 

nešto Para.

neće uPaliti. 
kasl je Previ-
še Pametan.

hoće, ako 
iZvedemo kako 
treba. neće biti 

jeftino, ali majku 
mu, ionako nas 

strahovito Pljač-
ka. treba samo 

da mu okuPiramo 
Pažnju dok moj 
čudotvorac ne 
obavi svoje.



ne sviđa 
mi se.

ko je tebe 
šta jebeno 

Pitao?

laže nas. ovo je 
samo neka sPletka da 
sebe Proglasi Za šefa 
nad šefovima, kladim 

se u sve jebene 
Zube.

džeki, tvoj 
capo bastone Priča 
a da mu se niko nije 
obratio. hoćeš ga 

ti ućutkati, ili
 ja?

džoi...

čik da te 
vidim, govno 
jedno ma-

toro!

što bi iko slušao
 ovu jebenu kukavicu? 
jebeno se usrao, eto 
šta. i sve će vas servi-

rati Panišeru da bi 
sPasao svoju 

guZicu!

džoi, 
umukni, 
jebote!



neka, Pošteno 
Pitanje. Zašto bi 

iko slušao matoro 
govno kao što 

sam ja?

daću vam 
jedan moguć 

odgovor.

gosPodo, ve-
rujem da svi Znate 

mog telohranitelja, 
g. vilsona Fiska Iz 

Paklene kuhinje.
vilsone, 

ovo je džoi 
d’amiko.

jebote, da 
neće da me 
PoJede?



daj sedi, 
bucko. 

ne tražim 
nikakvu...

ha!

gh.

uuuh...



gaaah... 
JeboTe, 

skidaJ se 
s...

Jebem 
li Ti da Ti 
Jebem...

nnngh...

gaaah...

dobro, ri-
goleTo, do-
sTa Je bilo. 
haJde da...

e, 
sranje.



eto. jeste li 
svi Zadovoljni 
mojim odgo-

vorom?



aaaaaahhhh!!! 
moJe oči! Jebo 

Te bog!

jebote, 
sklanjajte 
ga odavde.

isuse 
Jebeni 
hrisTe!

nego...

možemo li 
sada da se 
vratimo na 

temu?

kingPin.



o, 
bože... moje oči, isuse 

hriste... ne mogu 
da... idemo li sada 

u bolnicu?

naravno, 
džoi.

ne Znam da li 
ih oni Prosto... 
Prosto uguraju 

naZad, ili...
dovoljno 
smo dale-

ko.

šta? ali 
mi... ovo 
nije...

ovo nije 
bolnica...

daj jebeno 
umukni, džoi.



o, jebote, 
uPucan sam! 
uPucan sam! 

jebote!

o, bože 
na nebesima, 

jesam li...

jesam li 
mrtav?

ne 
još.



Pone-
stalo mi 
Prstiju. 
Pričaj.

okej, okej, 
gosPode, molim te, 
samo... Prestani...

imaju 
sasTanak... 
večeras... ri-
goleto ga je 

saZvao... ko će biti 
tamo?

šefovi svih 
familija... bar onih 
koje još uvek nisi 

Pobio... isuse...

gde?

rigoleto
ima kuću u Po-
konosu... samo 

to Znam...

o, isuse, 
samo to 
jebeno 
Znam...

so



ah... treba samo... 
ah, jebote... treba 

da ih uguram 
naZad...

koli-
ko ih je 
unutra?

šta? tamo su... 
svi. svi šefovi.

ah, onaj usrani 
rigoleto i onaj 

njegov debeli kit... 
ima da...

a 
Pešadinci?

Pešadinci? 
aha, ima ih Pun 

kurac.

ah, jebote, 
još malo 

i...

hej! 
opet 
vidim!

ovaj...



dobro, 
onda da 

glasamo...

ko je Za 
oPeraciJu 
kingPin?

mani se, ri-
goleto, nećemo 
glasati Za tvoju 

suludu ideju.

jebem ti 
sranje! u nevolji 
smo! tu je jebeni 

Panišer!

svi na Zadnji 
iZlaZ! ne.

ne tuda.



mrdaJ.
o, isuse.

samo 
uPadaj.





kako je 
Prošlo?

moglo je i 
bolje.

jesu li 
Prihvatili?

vide-
ćemo.

   je l’ 
im rekao da 
je to TvoJa 

ideja?

ljudi 
kao što je 
rigoleto ne 

Posluju 
tako.

dođi 
’vamo.



on te iskori-
šćava, Znaš? ne 
samo tvoje mi-
šiće već i tvoj 

moZak.

naravno. 
ali ništa ti ne 
brini. Znam 
šta radim.

Pokušao 
je da te 
sačeka.

tata?

nastavi 
da sPavaš, 
ričarde.

vilsone, 
tvoj tele-

fon...



ovde 
fisk.

brZo si se 
sinoć snašao, 

vilsone.

Zato me i 
plaćate, 

gospodine.

neki od 
ostalih nisu bili 

te sreće. Panišer 
je sredio čeZarea 

i skoro celu 
PiZovu ekiPu.

kasl 
se ulenjio. 
obično ih 
sve sredi.

ostali su me već 
jutros Zvali. to 
što ih je panišer 

Zamalo ubio 
privolelo ih je 
našem planu 

iZgleda.

Hoće da ga spro-
vedemo. potrebno 
mi je da što pre 
pokreneš stvari.

vilsone?

da, šefe, 
čujem vas.



stiže 
vam jedan 
kingPin.

PRVI DEO


