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INDUSTRIJA „PARKER“.
Na doku 64.

U redU, 
narode, evo 

nas!

anti-elektro 
mreža: test 
broj jedan.

spreman, 
persi?

da, g. 
Parkeru.

onda, 
ožeži!

Sad 
Smo na Pola 

Protoka.

mreža se i 
dalje drži! možemo 

li ikako da 
rekonstrUiše-
mo stvarne 

uSlove?

šefe?
da li bi po-

moglo...

... kad bih 
rekao „Umri, 
spajderme-
ne! Umri!“

ne baš, 
persi.

ali petica 
za trud.

hajde da pokUša-
mo opet, no ovaj
  pUt povećajte 
    naPon na...

Samo 
časak.

da!

pitere? 
šta je 
bilo?

FALŠ-ELEKTRO



pssst. 
dođi ovamo, 

ana.
opet nešto 
oko SPaj-
dermena?

aha. 
osvetnici 

pozivajU ama 
baš sve. ovo 

je šifra 
Omega.

scenario pred 
SÂm Smak Sveta. 

zar to nije 
sjajnO?!

mOlim?! 
kako je tO 
Sjajno?

zato što 
žele i mene 

tamo. dobrog, 
starog, poUzda-
nog spajdija!

onomad 
kada mi je 

doca ok pre-
uzeo telo...

narUšio 
je odnoSe Sa 

svim mojim „sU-
perdrUgarima“.

ali sU me ipak pozva-
li. žele da im ja 

čUvam leđa!
mo-

ram da 
palim!

pitere! ne 
možeš stal-
no ovo da 

radiš.

sada rUkovodiš 
kOmpanijOm! pUsti da te 

neko drUgi odmeni!

ma da! kao da 
ikO drUgi ume 

da radi ono što 
i spajdermen! 

ne lUpaj!

markonijeva, jesi li 
videla parkera?

hej, sađani. on 
je... izašao.

ali ovaj pUt ima 
stvarnO dobar 
razlog. vidiš...

   ne! dOsta 
mi je njegovih 

izgovora. ne za-
nima me, sve i da...



„... sprečava 
smak sveta!“

aU! ova
 Stvorenja Su 
svUda oko nas! 

šta ćemo 
Sad da...

stvore! 
sokole! kiti prajd! 
drago mi je što 

vas vidim!

ja sam, 
spajdi, a ne 
doca ok!

spajdi! o čemU 
ti to, 

Uopšte?

Samo o 
tome da je 
mOj mozak 
Ponovo u 
mom telu.

hajde 
prenesi to 
i ostalim

 X-menima, 
svega ti.

hUlče! vUlviša! 
ne znam jeste li 

čUli...

ali zamenio 
Sam umove 

Sa...

klinac, daj 
UmUkni! ovo nije 

pravi trenU-
tak!

ovi tipUsi protiv kojih 
se borimo... Ubili sU 
posmatrača! iskopali 

sU mU oči...

i Ukrali njegovU 
tehnologijU! znaš li 
šta bi ona mogla da
izazove U pogrešnim

 rukama?

posmatra-
ča? Uf, čoveče. 

nisam znao.
Sad Se 

osećam kao 
krelac. šta 
možemo da 
Učinimo?

radimo na 
tome, mre-

žonjo.

jedan od 
ovih papana 
je oboren, 

Sad moramo 
naći ostale 
koji sU...

spUsti 
OKO i Uda-

lji se!



ovo nije 
oko. barem ne 
više. ovo je 

bOmba!

bomba pUna 
tajni. a šta bombe 

kažU?

One kažu 
bUUUm!

sve te silne 
lePe male 

tajne Sada Su 
na slobodi!

OvO će biti 
zabavan pri-

zor!

To... To je bilo 
jedNo Posma-
tračevo oko?!

ali posmatrač 
je video... ama 

baš sve.

aHHH! 
milioNi TajNi!

stvari koje su 
krili od meNe!

sve mi OdjednOm 
ispunjavaju um!



Onaj 
pauk! 

nakOn 
štO me je 

ujeO...

... ujeO je još 
nekoga?! neku 

devOjku?

ja... pOjma nisam 
imaO. ko je Ona?

Sindi!
MaMa! 

TaTa! ne Mogu 
ovo da konTro-

lišeM!

G. i Gđo 
Mun, Mogu vaM 

pomoći.

upoznaT 
SaM S ovakviM 
probleMiMa. 
zoveM Se...

ezekijel?!

da... baš 
izvrSno 

napredu-
ješ.

možda 
čak i pre-

brzo...

baš kao 
šTo SaM Se i 

bojao.

neMaMo 
izbora...

moraćeš da 
oSTaneš unuTra 

Sve dok ne bude-
Mo znali zaSi-

gurno.



šta se ovo... 
uPravo dogo-

dilo?

jesam li ja 
jedini koji 
je video...

koji je 
video... o, 

ne...

ja... ne 
mogu da 
oStanem 

ovde!
ona devojka! 
Sve ovo vreme 

je bila...

još jedaN 
flešbek.

Na NešTo šTo se 
dogodilo NakoN 
ostrva paukova.

madam 
mreža... ona 
mi je rekla:

ako želiš, 
možeš da pre-
staneš. mreža 
će se preplesti 

i neki drUgi 
spajdermen će 
zaUzeti tvoje 

meSto.

madam mreža je 
mislila Na Nju. Na Tu 
devojku. siNdi muN.

oNa je mogla 
da me zameNi. 

još Pre mNogo 
godiNa!



ovde je. osećam 
To. u ezekijelovoj 

sTaroj zgradi.

ovde ju je zapečatio, 
Na istOm mesTu...

... gde je istO 
tO hTeo da 

učini i meni.§

odavno još, u sTriPu 
„sPider-maN: ComiNg 

home“ – sPajder-uredNik.

sPremio mi je 
buNker Na Posle-

dNjem sPraTu.

navodno, mnOgO 
gOdina Pre Nego 

šTo je sazNao da sam 
ja sPajdermeN.

LAŽOV!

ali ovo znači 
da je ezekijel 

Od starta zNao! 
OdUvek je znaO! 

za oboje!

i nameravao 
je da Nas drži 

u kavezima.

meNe 
Na 

vrhu...

... a Tebe 
skroz Na 

dNu.

Pogledaj samo 
ovo mesTo. NaPu-

šTeNo je. ovde već 
meseCima Niko 
Nije Ni silazio.

da li je ikada Name-
ravao da Te PusTi?

šTa Nas je sve 
ezekijel sims 

slagao?

zdravo, 
PiTere.

mOlim?!

bez brige. ovo 
je auTomaTska 
Poruka. ako 
slušaš ovo...

To znači da 
su Te seNzori 

detektovali ovde 
i da si došao 
sasvim sÂm.

ali oNo 
šTo je krajNje 
neverovatno...



... jesTe da 
ovo znači da si ti 

preživeo morlunov 
napad, a ja 

Nisam.

ukoliko je 
tako, morao bi 
NešTo da zNaš. 

Ti nisi sÂm.

PosToji još Neko 
kao Ti. još jedaN Pauk. 

a PosToji i razlOg 
zbog kog sam To krio 

od tebe, PiTere...

dOsta 
sam te više 

slUšao!

hej? ima 
li Nekog Tu 
NaPolju?!

sindi? sindi 
mUn? ja sam, 
SPajdermen.

šta? bez 
zezanja? 
To si ti?

aha. i došao 
Sam da te 

izbavim. niko ne 
bi smeo ovako 

da živi.

ne pitaj 
me kako, 
ali znam i 

šifrU.

Nemoj! 
ne smeš! zar 
Ti Nisu rekli 
šTa će se 
desiTi?!

ako 
otvoriš ta 

vrata...

doći će 
mOrlUn.



aha. i meni sU 
isto rekli. bez 

brige.
već si dUgo 

UnUtra. ima nešto 
što ti niko nije 

rekao...

shvataš li 
Uopšte šta si 

UradiO?!

ti ¥€&€ñi 
idiote! sad 
si nas sve 

UbiO!



DALEKO, DALEKO ODATLE...

šta to bi?

NJUŠ paUk-ne-
veSta.

ah, tU 
li si.

tkalja u 
samom središtU 

mreže.

vreme je. počinje 
veliki lOv.

odSad Pa 
nadalje...



„... Nek zavlada 
pravi Pakao!“ morlun Sad 

zna! i ima sve 
redom da naS 

proždere!

natoviće se 
svom našom 

braćom i 
sestrama!

aU! stvarno 
je brza!

NjeNa brziNa 
Pauka je veća 

i od moje!

okej, dve 
stvari...

prvo: 
ja Sam 

jedinac. a 
drugo...

... ima nešto 
što zaista 

treba da znaš 
o morlunu.

ali mislim 
da je šijem kad je u 
PiTaNju sNaga Pauka.

gnH!

zašto bih 
saslUšala 
išta što 
ti imaš da 
kažeš?

majku mu! 
ali NjeNo čulo 

Pauka? ma, Nisam 
mu Ni blizu!

izbegava mreže kao 
Neo u matriksU!

nema ga. 
zauvek.

šta?!
morlun je 

mrtav, sindi.

Stvar-
no?

časna 
PaukovSka.



dakle, 
morlun je 
mrtav. a ja 

Sam...
slo-

bodna.

aha. sad 
lepo možeš 
da izađeš.

SLOBODNA 
SAM!!!

spOljašnji 
svet! nebO! Obla-

ci! sUnce!

Vruća 
klOpa U ze-
mičkama!

 zdravO, 
NJuJorče!

stani malo! 
ne možeš da ska-
kUćeš naokolo sa 
spajder-moćima 
U civilnoj ode-

ći. treba ti 
maska i...

ah. da.

sUperheroj-
ski kostim.

lako ćU to 
rešiti.



Hej! KaKo 
to radiš?!

Uvežbala 
sam se. iNstaNt 
KOSTIM. SvIđa 

ti se?

Kad samo po-
MISlIM KOlIKU SaM 

lOvU TOKOM gOdIna 
MOgaO da UšTedIM 
Na spajdi-Kosti-

mima...

ta-daaa! 
KaKo ti se 

SvIđajU MOje 
Krpice?

siNdi, 
stvarNo 

su...
a, Ne. Ne zovi 

me taKo Kad sam 
UMrežena. Kad 
sam u ovim Niti-

ma, zovi me

SVILA!SVILA!



doSta 
smo čekali! 
HajdemO!

oPa. 
Skoro da 

sam i zabo-
ravila...

... kOliki 
je zapravo! 
Pogledaj 
ga samo!

AJDE!

sindi...

svilO! 
Uspori 
malo!

milion pUta 
sam te vide-
la kako ovo 

radiš.
i odUvek sam 
želela to da 

probam.



SJAAAJNO!

ma da. 
lUdo i neza-

boravno.

a što ne 
bismo sad malo 
stali da proća-

Skamo...

... i smislimo 
šta nam je 
činiti sada 

kad...

sada? a, 
ma ja tačNo 
znam gde Sad 

idem!

čekaJ!

divota. pobeći 
će mi. Nema šaNse 
da je susTigNem.

oslobodio sam 
je, a oNa pOjma 
nema koliko se 
svet PromeNio...



... NiTi kakve sve oPasNosTi 
vrebaju Tamo NaPolju.

 a ako ne-
kako razbi-
je bravU – 
pljUUUs!

biće poliven 
od glave do 
Pete gelom 
koji sUzbija 
elektricitet!

Sjajan Plan.
ali ima jednU 
manU. kako će

 da diše?

prilično sam 
Uveren da parker želi da 
elektro nastavi da diše.

još samo 
malo...

... i ubrzo ću 
imaTi slike svih 

njihovih NaCrTa...

doduše, 
slaba vajda 

od Njih.

ja 
Nisam eksPerT 

za TehNologiju. 
odavde bi, za-
pravo, Trebalo 
da ukradem...

... Nekoga ko može da mi Poka-
že kako sve To fuNkCioNiše.

parkerU, ovde 
sađani. ovo je 
moja pOsle-
dnja Poruka.

nećU više 
da trpim tvoje 

iznenadne 
neStanke.

da vidimo kako ćeš 
Se ti snaći sa svime 
kada ja iznenada ne 

bUdem bila tU!
mmmf!

nisam
 Se nadala 

boljem 
tajmingU.

baš imam 
sreće.



Ne mogu To da 
objasNim...

... ali moje čulo Pau-
ka... vodi me ovamo. 
privlači me k Njoj.

oNo Ne bi Treba-
lo Tako da fuNkCi-
oNiše. oduvek me 
je odVlačilo od 

oPasNosTi...

... a Nikada 
ka nečemu. ili 

nekOme.

svilo? 
šta je ovo 

meSto?

ovo 
je moj 
dom.

ali...

to nije 
moja po-
rodica.

oni nisU...

preselili 
Su Se.

Pojma 
nemam gde 
Su Sada.

ni da li sU 
Uopšte živi. 

ja...
sindi...



i sve to 
zbog Ujeda 

Pauka. on me je Prome-
nio. odUzeo mi je 
godine života...

a sad i 
mojU po-
rodicU.

ti to ne 
bi shvatio.

iznenadila 
bi se.

bez brige. 
ako Su tamo 

negde, pronaći 
ćemo ih. to ti 
obećaVam.

moram da znam... 
pre koliko se sve 

to desilo?

šta to?

izjedaće me 
sve dok mi ne 

kažeš.

kada Sam 
mogla da 
napUstim 
onaj glUpi 
bUnker?

kada je tačNo 
morlun umro?

„tačNo“? 
pa, to je... 
zeznuto.

mislim, 
onaj prvi Put 
Sam ga nama-

mio U...

čekaJ!
kako to 

misliš „onaj 
prvi pUt“?!

pa, 
dvaPut Sam Se 
sUkobio s njim. 
i Oba Puta je 

umro.

kao što 
rekoh, prvi 

Put Sam 
ga...



dvapUt?!

mOrOnU 
jedan!

jaO! udarila 
me je brzo kao 
muNja. Nisam 
mogao da 
izbegNem!

zašto si 
me...

to znači da 
može da se 

vrati!

možda je baš 
U OvOm tre-
nUtkU tamo 

negde!

Pa 
kad takO 
postaviš 
stvari...

i sad se 
šališ?!

kako Se 
Samo UsU-
ĐuJeŠ?!

to mi je 
fazon.

Sve ono moje 
žrtvovanje! to što 
sam veći deo života 
bila zaklJučaNa!

zbog tebe je 
sad sve to bilo 

UzalUd!

ajOj! NjeNa mreža! vrh 
joj ima bOdlje!

kao da mi je zarila 
udiCu u leđa! kako 

je To uradila?!

Sada Smo 
svi u Opa-
snOsti!



zar ne 
osećaŠ 

to?!

oNa je... u pravu! 
čulo Pauka mi je sad 
PoTPuNo PomahNiTalo!

bubNja! 
vrišti!

i Ne samo u 
mojoj glavi! 
kola mi kroz 

vene!

Nikad se dosad Nisam 
ovako osećao...

da.




