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GAJBA PITERA PARKERA.
Pssst. Još uvek sPava.

Hrrrrrk...

A?!

TiTra mi 
Telefonsko 

čulo...

Halo, ovde 
Piter. Ko je 

na...

PARRRKERRRUUU!
Zašto dAngu-

biš po kući, ako 
bogA znAš?

Gos’n Džejm-
sone? uPravo 

sam...
šta god radio, 

bAtAli! i dovlači 
svoJu ZadnJicu 
u Armstrongov 

pArk!
neki 

suPerlJudski 
driPac ga skroZ-
-naskroZ raZara! 
a Ja želim fotke! 

pod Hitno!

nišTa ne 
strahuj, ne-

ustrašivi vođo. 
Pošao sam, 
  Džej-Džej!

ufff. 
još jeDna 

ranojutarnja 
avantura...

... vašeG 
PrijateljsKoG 
Komšije sPaj-

Dermena.

ali dobro, ne 
bih smeo Da Gunđam. 
bio Prevremeno Pro-

buđen ili ne, ovaj 
zaDataK mi stiže u 

Pravi čas.



ProDavanje neKih 
foTki deJli bJuglu i Te 
KaKo će mi Pomoći Da 

Platim račune.

za Kiriju, 
telefon, stuDent-
ski krediT, nema 

šta nemam.

ZaTo se 
naDam Da će ovaj 
„Dežurni friK“, Koji 

GoD bio...

... biti vizuelno 
zanimljiv, jer 
mi baš Treba 

lova!

ćaos, GrDobo. 
jesi li ti taj ba-
ja zboG KoGa ne 
sPava PošTena 

raja?

Hmmm. 
DuGo ti je 
Trebalo da 

Dođeš... pArkeru.

molim? otKuD 
ti... PauKovo 

čulo!

TiTra kao

NIKAD 
PRE!

KO SI 
TI?!

uveK 
isto Pitanje. 

ja sam 
MORLuN, 

Pitere.
a mi smo 

ovo obavili već 
hiljaDu Puta, na 
hiljaDu verzija 

zemlje.



ma šTa 
to Pričaš?! Pa mi 
nismo na zemlji! 

mi nismo...

ZašTo se 
uoPšte i truDim 
Da objašnja-

vam...

KVRC

... KaD ti 
uveK Prosto 

umreš?

uHHH... pssst. 
Dosta je 

bilo Priče. 
vreme je za 

hranje-
nje.

ARMSTRONGOV 
PARK

Uprava parkova
Nju Lunar Jorka

I to beše Spajder-Mesečar 
sa Zemlje-449



VRETENIŠTE
Zemlja-001.

vrHovni 
Tkaču!

Vama na 
usluzi, go-
spodaru.

oTvori mi 
jeDan svet Da 
Priredim sebi 

Gozbu.

imaj 
strPljenja, brate. 
tKač je Prezauzet 

tKanjem svoje 
veliKe mreže.

ali umirem 
oD GlaDi.

ti uveK 
umireš 

od gladi, 
Dejmose.

to je... 
tačno, 
sestro.

ubrzo će 
završiti, čim 

morlunu istKa 
Put Do 
Doma.

morlun. 
uveK je Preči 
drAgoceni 
morlun.

očev 
miljeniK.

Koji 
maGarac.

evo Ga, stiže. 
dobro došao 

Kući, DraGi 
moj brate.

verna. 
Dejmose.

Pa, reci 
nam, morlu-
ne... KaKo iDe 

PoKolj?

Koji si 
svet ovaj 
Put rešio 
PauKova?

zar je 
biTno? sve 

su te zemlje 
PotPuno 

iste.

ma je li 
Tako? samo se 
ti zavaravaj, 

brate.



služavKe, K meni. 
želim Da Pođem 

u lov.

dovedi-
te moje 

Pse.

da, ledi 
verna.

sablja, vatreno 
srce i Kravinov već 
su na Povocima i 

čeKaju vas.

hoće li 
vam biti Dovoljni, 

gosPo? ili da 
stavimo brnjice 

još neKima?

ne, i ovi 
će lePo 

Poslužiti.

tKaču?

Čujem 
i poVinu-
jem se.

oTvori mi Pro-
laz. a ovaj Put 
me Pošalji na 
sveT s mlAdim 

PauKovima.

toliKo su 
slasni kada 
Tek doZre-

vaju.

šta joj je to 
značilo, Dej-

mose?
štA se ja 
To Zava-
ravam?

ma Daj. Pa 
cela Porodi-

ca zna...

Postoji
 jeDna nit veliKe 
mreže Koju ti

 uPorno izbegAvAš.

čuvaM. 
čuvam je 
Za sam 
Kraj.

Pa 
naravno, 
morlune. 
neGo...

možDa bih jA 
mogao da Pro-
bam taj svet, je 
li? kako se ono 

Zove?

kloni ga se, 
brate.

on je 
moj.

616. 
da, Tako 
beše.

tKaču, otvori 
mi ProlaZ do sve-
ta 616. vreme je Da 
viDim Po čemu je 
ta zemlja toliKo 

posebnA.



STAN PITERA PARKERA. 
ZEMLJA-616.

da, ovo Je nAš Piter 
Parker. Prestanite da 

mu šmekate dupe.

Hrrrrrk...

a?! titra mi 
moje šta-
GoD čulo...

zDravo.

AAAH! 
svilo! 

otKuD ti 
ovDe?!

dobro 
jutro.

zašto me nije 
uPozorilo moje... 
a, Da, moje PauKo-
 vo čulo tebe ne 

DeteKtuje.

sindi mun. 
devoJka koJa 

tvrdi da nas Je 
uJeo isti Pauk.

moramo 
Da Priča-

mo.

samo 
časaK. 

Treba mi 
oDeća... a možDa 

čaK i Pojas 
nevinosti.

i ona ima Paukove moći. 
baš kao i Ja. ali drugačije. 

a tu Je i ta „cAkA“...

razmišljala sam o 
našem Problemu. i, iaKo 
je to Problem KaKav je 

veoma lePo imati...

ne. nije.

kad god smo ZaJedno, 
naši „životinjski nagoni“ 
PotPuno PošandrcaJu i...

kako da ovo diplomatski 
sročim? oboje osetimo 
nagon Za parenjem. kao 
da smo spajder-Zečevi.



e Pa smislila 
sam rešenje 

za to.

PreTvo-
rio sam se 

u uši.

MMM, 
sTvarno imaš 
lePe uši, ali 
nećemo saD 

o tome.

Treba-
lo bi da se 
oDseliš.

molim?!

ja se obučavam. 
usavršavam svoje 
sPajDerisanje. ja 
ću se starati o 

njujorKu...

a Ti idi negde 
drugde. možDa čaK 

i van Planete. šta 
Kažeš na mesec?

oKej, to 
je sulu-

Do...

ma Daj. i ti 
i ja Dobro 
znamo...

ako 
delimo 

isTi Pro-
stor...

PosTanemo 
Previše...

aha. jeDno 
od nas morA 

Da iDe...

naPolje. 
smesta.



okeJ, ovo Je bio 
dobAr Plan. otvo-
ren Prostor, svež 

vaZduh...
... da ne udišemo 
Jedno drugom 

feromone.

čuj, svilo, 
već Danima te 
nisam ni video 

ni čuo...
a sad mi 

Provaljuješ u 
buDoar. o čemu 

je reč?

„eto! u toku Je pljačka 
banke. savršen tajming... 
molim?! sPaJder-tenk?!“

„ti imaš 
tenk?“

„ma niJe 
moj!“

jeste li viDeli? 
trebalo im je sto 
godina da akTivi-

raju alarm.

to je zboG 
uniformi, misle Da 
i Dalje raDimo za 

sPajDermena. Kô Da 
smo dobri momci

 il’ šta GoD.

šefe, bio ti je 
PameTan PoTeZ 
šTo si sve ovo 
DrPio sa sPaj-
Der-ostrva.

ma Da, suvi sam 
genije. a sad 
umuKni i Dobaci 

mi tu lovu.



N-Ne mogu da 
objasnim, Pauče. 

maločas sam se Pro-
budila misleći samo

 i isključivo Na
 tebe.

u pitaNju je 
Nešto iskonskije 
od Naše uzajamNe 
Privlačnosti, nešto 
Povezano s mojim 

čulom Pauka.

kao da 
su me sve Niti 
velike mreže 
privlačile
 ka tebi...

velike mreže? 
Hajde Prestani. 

moraš da batališ 
te baPske Priče...

i da se 
usredsrediš 

Na pravi svet, 
recimo...

PLJAčKAŠI!

mrežonja?! znao 
sam da će se ovo desiti. 

’oće da mu vratimo 
njegove stvari!

to nisu moje 
stvari! doca ok se 
pretvarao da je 

ja§ i...
stani.

U „SUperiornom spaj-
dermenu“. – Urednik

to sve zvuči 
previše komPli-

kovano.

vidiš? o tome 
ti i Pričam. red 
bi bio da se 

iseliš.

ja ću Pre-
uzeti ovde. i svi 
lePo imamo nov 

Početak.

a ja neću 
imati nikakvih 
Problema da 
čistim tvoj 

nered.



joK, vala. 
neće Da 
može!

ufff!

ovo je 
moj PrijateljsKi 
KomšiluK i ja ovo 

čuDo umem Da 
raDim bolje

 no iKo!
vidiš?

 zvek! sredio 
PljačKaša. 
sam-samcit. 

dok si 
ti Za To 
vreme...

sređivala 
DžinovsKoG 

robota. nema na 
čemu. neGo... 

a kAdA si tačno 
nameravao Da Pođeš za 
odbeglim pOMagačiMa?

hej, evo 
 saD ću, sa-

mo Da...
nišTa Ti ne brini, 
sPajDi. mi smo ih 

sreDili. anja?

Džesika Dru, 
Spajdervumen i 
članica 
Osvetnika.

vidim
ih. evo, saD
 će Da raDi 
„švić-švić“!

Anja Korazon, 
Spajder-devojka, 
njena štićenica.

Džes? 
sPajDer-
-Devoj-

ko?

Migel O’Hara, Spajdermen iz 
2099. godine koji je trenutno 
zarobljen u sadašnjosti.

viDim tamo još 
nekoliko Pobe-

Gulja.

migele?! 
otKuD ti 
ovde?

moramo 
Da Priča-

mo!

šta je ovo, 
sPajDer-Kon-

vencija?!

ZVEKKK



ima iH 
Petoro?!

svuDa su 
oKo nas!

baTali 
ovo! DižeM 

ruke!

Bili Bradok, Spajder-Britanac sa 
Zemlje-833, pripadnik Korpusa 
Kapetana Britanije.

 hej, ti! 
KuD žuriš, 
Pa još nije 
vreme Za 

čaj?

šTa, 
Dovr...

koliko 
vas uopšte 

imA?!

PresTani da se 
PoiGravaš s njim, 

čeKa nas još 
Posla.

Mejdej Parker, 
Spajder-devojka sa 
Zemlje-982, Piterova ćerka 
iz alternativne budućnosti.

Dobro De. 
PiTere? Tebi Pre-
Puštam ovu čast, 

Druže.
važi se.

ovde 
Dole.

?



stiže jeDan 
svinjsKi PaPaK, 
al’ ne u saftu, 
neGo u fAcu! Piter Prasker, 

Spektakularni 
Spajder-Pras 
sa Zemlje 25, 
prase prve klase!

   KA-
ŠLJAS!

ALO!

tajm-aut! ja 
iz buDućnosti, 
ja Kao brita-

nac! a onaj tamo 
je sviNjče iz 
cRTaća?!

jesam. što, 
je l’ bi Da 
Praviš neKu 

frku?

Pre 
biH Pravio 
RažaNj.

sPajDermene, 
molim te. moGu 
Da objasnim.

mi smo 
Pauci iz DruGih 

dimenzijA.

i svi smo 
doZvani ovde, 
baš Kao i Pauci 
tvog svetA...

 jer se sve 
niti veliKe mreže 
uKrštaju... nA 

tebi.

lePo sam 
ti reKla.

čeKaj. 
ovo je sve 
stvArno?

’oćeš Da 
te uštinem? 
DraGe volje 

ću.



joK. neću 
nasesti. Povero-

vao bih vam, Da nije 
sPajDer-montiPaj-

tonovca i sPaj-
Der-Prasca.

ali Znam 
ja šta je 

ovo.

ovo je MisTeRiO, 
zar ne? PoKušava 
Da naPravi buDalu 
od mene ili nešTo 

sl...

stani.

mi smo se već uPo-
znali. Poznaješ me. 
i ja ti Kažem Da je

 ovo ozbiljno.

mejDej?

Postoje stvorenja 
Zvana naslednici, Koja 

saDa Kolju naš soj 
širom multiverzuma. i 
morAš nam Pomoći.

ja? što 
baš jA?!

već si 
PotuKao jeD-
noG oD njih. 

morluna. morlunA?!

deTekTovali 
smo Da jeDan 
naslednik ide 
ovamo, Pa smo 
oTvorili PorTal 

Do...

morlun 
dolaZi 

ovAmo?!

ne. Dejmos. 
morlunov stariji 

brat.
morlun ima 

stArijeg brAtA? 
Koji Dolazi 

ovde? Da, i...

umukni!

svi vi, trK u 
onaj Portal, 

smestA!

rekla 
sam ti Da će se 

ovakvo nešTo desiTi s 
morlunom§, ali ti si...

da, da, veomA si 
Pametna. a saD 

mrdAj! u portAl! 
brzo!

ovamo 
dolaZi nešTo 
veće od 

 morluna...

u prvom tomu 
spajderverZuma!



„... i, naZovite me ludim, 
ali ne bih da sam bilo 

gde na ovoJ Planeti kad 
stigne ovAmo!“

PLANINA VUNDAGOR, ISTOČNA EVROPA. ZEMLJA-611.
dom noviH rAtnikA. ili makar 
onoga što Je od nJih ostalo.

Deca su bila... 
PoD mojom... 
zaštitom...

nisi morao 
Da ih... Povre-

Diš...

onDa je 
Trebalo da iH 
Držiš PoDalje 

od mene, 
Pauče.

Preži-
veće.

a možDa i 
neće. isKreno, 

nije me 
briGa.

Kain Parker, 
Grimizni Pauk, 
Spajdijev mračniji, 
napaćeniji klon.

ima Da mi... 
PlaTiš Za 

to...

ne, male-
ni totemu. ti 
ćeš Platiti 

meni...

za moj 
sLeDeći obrok. 

i to svojim 
živOTOM.

hoćeš ručaK 
na moj račun? 

važi...



NA TI, 
NAJEDI 

SE!

bol.
zanimljivo. ti 
nisi Tek bilo 
Koji PauK...

Ti si 
pArnjAk!§

nije ni čuDo 
što je onaj 

sebični Prasac oD 
moG brata čuvao 

ovaj svet za 
sebe.

samo vi čitajte, objasni-
ćemo kasnije! – urednik

o, kakav 
ćeš ti biTi 
obrok!

tebe ni u snu 
ne biH celog 

ProžDro.

ne, tebe ću 
dAnimA da 
Gustiram!

NE!

To se 
Neće desiTi, 
Dejmose.



Brus Baner, 
Spajdermen sa 
Zemlje-70105, 
koji nije Hulk.

sPremi se da 
glAduješ!

Starac Pauk sa 
Zemlje-4, čiji je 
identitet... zasad tajna.

bruse. za 
mnom.

čula si Ga. mi 
ćemo zamajavati 

nasleDniKa.

a Ti sklo-
ni njeGov 
Plen, Gven.

ajDe, lePi, 
na noge 
laGane.

gven?

gven 
stejsi?! Gven Stejsi, Spajdervumen sa 

Zemlje-65, vaša nova miljenica.

alo, momci! 
jeste Da sam zili-

jarDu Kilometara oD 
Kuće, ali to je iPaK 

tAjni iDentitet!

umuKni! saD 
shvatam šta je 
ovo! neKi triK, 
neka bolesna 

iGra!

i jasno je Da je 
sve ovo šakalovo 
maslo! ti si klon! 

priznAj!



ne. nije.

ali jA jesam, 
brate.

Ben Rajli, Spajdermen 
sa Zemlje-94, klon Pitera 
Parkera sa svog sveta.

bene?! Ali 
kAko?!

objasnićemo ti 
Kasnije. ali saDa 
moramo da bri-
šemo, Pre nego 

što...

MRRRAH!

bruse!
Pusti saD

njeGa. onaj zvuK je 
bila njeGova Kičma! 
gotov je. A sAd 
tutAnj. smestA!

ko god 
Da je ovaj 

kaiN, nadam se 
Da je vreDan 

ovoGa...

„... Jer nas Je danas 
koštao Jednog valJa-

nog spajdermena.“



CENTRAL PARK, ZEMLJA-13
spajder-utočište, Zvano 

Još i „sigurna Zona“.

nažalost, ne 
najbolje...

rajli?! ben 
rajli?!

sPasli smo grimiZnog 
PauKa s ovoG sveta, ali   

  smo izGubili 
   brusa.

maTori i 
Gven su se 

izvuKli.
beZbedni 
smo. bar 
zasaD.

gven?!

ja... ništA 
od ovoga ne 
moGu Da Poj-

mim.
i kako To

 da smo sAd 
beZbedni? Po 
čemu je ovo 

mesto...   Posebno? 
mislim Da ja 
moGu Da ti 
odgovorim 

na to.

Kosmički Spajdermen 
sa Zemlje-13.



ovo je baš 
triPozno. reci 
mi, benedikTe

 sPajDerbeču...

koliko si 
tačno sPajDer-
mena ušteKao 

ovde?

Zovem se 
sPajDer-brita-
nac. i trenutno 
nas ima nešTo 
više od dvade-

setaK...

ali nadam 
se Da nam stiže 
još njih. što me 

PoDseti...

starče, 
rajli, KaKo smo 

Prošli?

ali 
Prvo... evo Tvog

brata, mejDej. 
Dobro je.

Hvala 
ti.

Pojma 
nemaš koli-

ko mi on 
znači.

on je ceo 
moj svet. 
jedinA 

Porodica 
Koju saD 

imam.



to nije 
tačno, mej. 
sad imaš i 

nAs.
mi Pauci 

moramo da se 
Držimo za-

jeDno.

Hvala Ti, 
Pras.

oKej, mislim Da 
saD KaPiram. ti 

si ja...

sa sveTa 
gde nikad nisam 

izGubio one 
KosmičKe moći.

silu enigmA.
 Da, zaDržao sam 

božansKe 
moći.

a nasleDnici nisu 
GluPi Da se ovDe 
suoče sa mnom. i 

dokle god sTe svi vi 
ostali na mom svetu, 

moGu Da vas 
zaštitim.

čeKaj malo, 
ZašTo ti Pro-

sTo ne odeš kod 
njih i – cAp! – 

rešen Pro-
blem?

sila enigma
 je vezana za ovu 
Dimenziju. aKo ja 

odem, ona OsTaNe, 
Pa se Pretvorim u 
običnoG sPaj-

Dermena.

ali aKo vam u 
bici Koja PreD-
stoji buDe zna-
čio i taj jeDan 
PauK, Poći ću s 

vama.

bici? 
KaKvoj saD 

bici?
PiTere, ZaTo 
su te i Doveli 

ovamo.

ovo je RaT, a Ti 
si naše tajno

 oružje.

jA? ZašTo 
baš jA?!

ZaTo šTo si Ti 
najbolji oD 

svih nas.
štA 

Reče?!



Ponekad mi-
slim Da sam naj-
Gori sPajDermen 

svih vremena.
ZEMLJA-610

i ma 
koliko dobra 

činio, ma KoliKo 
ljuDi sPasao...

 nisam 
mogao da 

sPasem rođe-
nu Kevu.

bio sam tu, 
PreD njom. 
i ProsTo 
nisam...

Majls Morales, 
Spajdermen sa Zemlje-610.

Prestani. je l’ 
oPeT Treba da Ti 
Držim „motivacio-

ni Govor“?

ne terAj 
me na to. već 
mi ponestAje 
motivacije. a 
uostalom...

... stvarno ne možeš svaKi 
čas Da PocePaš svoj 

sPajDi-Kostim...

 i očeKuješ Da 
ti ja Donesem 

nov.

Džesika Dru, 
ženski klon 
Pitera Parkera 
sa ovog sveta.

ne di-
žem ruKe, 

Džes.

samo... PoneKaD mi sve 
ovo Deluje stvarno 

Previše, Znaš?

smrT 
moga 

strica...

majlse, 
PoKušavao 
je Da te 
ubije!

znam. ali ćale me 
Krivi i za njeGa i 
za Kevu. i saD je 

otišao.

Džes, razu-
mi, To šTo sam 
sPajDermen 

Koštalo me je 
PoroDice.

onDa ćeš naPra-
viti DruGu. imaš 
mene, majlse.

mi Pauci mora-
mo Da se Držimo 

zajeDno, zar 
ne?

ZaPravo, 
Dušice, bolje bi 
vam bilo da se 

razDvojite. 

A?!
KaD ste u 

čoPorima...



... naš lov se 
sTvarno Pre-
brzo završi.

taKođe, 
mnoGo je 

bolji KaDa... 

BEŽITE!




