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INDUSTRIJA „PARKER“.

Spreman,
Onda,
Persi?
ožeži!
Da, g.
Parkeru.

Na doku 64.

Š
FAL

U redu,
narode, evo
nas!

-E

Anti-Elektro
mreža: test
broj jedan.

LEKTRO

Sad
smo na pola
protoka.
Mreža se i
dalje drži!

Možemo
li ikako da
rekonstruišemo stvarne
uslove?

Šefe?
Da li bi pomoglo...

Hajde da pokušamo opet, no ovaj
put povećajte
napon na...
Samo
časak.

... kad bih
rekao „Umri,
Spajdermene! Umri!“

Ne baš,
Persi.
Ali petica
za trud.

DA!
Pitere?
Šta je
bilo?

Pssst.
Dođi ovamo,
Ana.
Opet nešto
oko Spajdermena?
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, pouzdanog Spajdija!

Onomad
kada mi je
Doca Ok preuzeo telo...
NARUŠIO
JE ODNOSE sa
svim mojim „superdrugarima“.
Sada rukovodiš
kompanijom! Pusti da te
neko drugi odmeni!
Ma da! Kao da
iko drugi ume
da radi ono što
i Spajdermen!
Ne lupaj!

Ali su me ipak pozvali. Žele da im ja
čuvam leđa!
Moram da
palim!
Pitere! Ne
možeš stalno ovo da
radiš.

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 zanima 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...

Posmatrača? Uf, čoveče.
Nisam znao.
Sad se
osećam kao
krelac. Šta
možemo da
učinimo?

ali zamenio
sam umove
sa...

Klinac, daj
umukni! Ovo nije
pravi trenutak!
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?

Radimo na
tome, mrežonjo.
Jedan od
ovih papana
je oboren,
sad moramo
naći ostale
koji su...

SPUSTI
OKO I UDALJI 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 prizor!

To... to je bilo
jedno Posmatračevo 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...

Ja... pojma nisam
imao. Ko je ona?

... ujeo je još
nekoga?! Neku
devojku?

Sindi!

Mama!
Tata! Ne mogu
ovo da kontrolišem!

G. i gđo
Mun, mogu vam
pomoći.
Upoznat
sam s ovakvim
problemima.
Zovem se...

Ezekijel?!

Da... Baš
izvrsno
napreduješ.
Možda
čak i prebrzo...

Baš kao
što sam se i
bojao.

Nemamo
izbora...
Moraćeš da
ostaneš unutra
sve dok ne budemo znali zasigurno.

Šta se ovo...
upravo dogodilo?

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 prestaneš. 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!

Spremio mi je
bunker na poslednjem spratu.

Ovde je. Osećam
to. U Ezekijelovoj
staroj zgradi.

NAVODNO, MNOGO
GODINA PRE NEGO
ŠTO JE SAZNAO DA SAM
JA SPAJDERMEN.

LAŽOV!
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.

Ali ovo znači
da je Ezekijel
od starta znao!
Oduvek je znao!
Za oboje!

Pogledaj samo
ovo mesto. Napušteno je. Ovde već
mesecima niko
nije ni silazio.
Da li je ikada nameravao da te pusti?

Šta nas je sve
Ezekijel Sims
slagao?

Zdravo,
Pitere.
I nameravao
je da nas drži
u kavezima.
Mene
na
vrhu...

... A tebe
skroz na
dnu.

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...

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.

Dosta
sam te više
slušao!

Ne pitaj
me kako,
ali znam i
šifru.

Ako
otvoriš ta
vrata...
doći će
Morlun.

Nemoj!
Ne smeš! Zar
ti nisu rekli
šta će se
desiti?!

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-nevesta.

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!
Majku mu!
Ali njeno čulo
pauka? Ma, nisam
mu ni blizu!

Zašto bih
saslušala
išta što
ti imaš da
kažeš?

Izbegava mreže kao
Neo u Matriksu!

Nema ga.
Zauvek.

Šta?!

StvarMorlun je no?
mrtav, Sindi.

Časna
paukovska.

Dakle,
Morlun je
mrtav. A ja Slobodna.
sam...

Aha. Sad
lepo možeš
da izađeš.

SLOBODNA
SAM!!!

Spoljašnji
svet! Nebo! Oblaci! Sunce!

Vruća
klopa u zemičkama!

ZDRAVO,
NJUJORČE!

Ah. Da.
Superherojski kostim.
Stani malo!
Ne možeš da skakućeš naokolo sa
spajder-moćima
u civilnoj odeći. Treba ti
maska i...

Lako ću to
rešiti.

Hej! Kako
to radiš?!

Uvežbala
sam se. INSTANT
KOSTIM. Sviđa
ti se?

Kad samo pomislim koliku sam
lovu tokom godina
mogao da uštedim
na spajdi-kostimima...

Ta-daaa!
Kako ti se
sviđaju moje
krpice?
Sindi,
stvarno
su...
A, ne. Ne zovi
me tako kad sam
umrežena. Kad
sam u ovim nitima, zovi me

SVILA!

Dosta
smo čekali!
Hajdemo!
Opa.
Skoro da
sam i zaboravila...

... koliki
je zapravo!
Pogledaj
ga samo!

AJDE!

Sindi...
Svilo!
Uspori
malo!

Milion puta
sam te videla kako ovo
radiš.
I oduvek sam
želela to da
probam.

SJAAAJNO!
Ma da.
Ludo i nezaboravno.

A što ne
bismo sad malo
stali da proćaskamo...

... i smislimo
šta nam je
činiti sada
kad...

Čekaj!

Divota. Pobeći
će mi. Nema šanse
da je sustignem.

Oslobodio sam
je, a ona pojma
nema koliko se
svet promenio...

Sada? A,
ma ja tačno
znam gde sad
idem!

... niti kakve sve opasnosti
vrebaju tamo napolju.

a ako nekako razbije bravu –
pljuuus!

Još samo
malo...

Biće poliven
od glave do
pete gelom
koji suzbija
elektricitet!

... i ubrzo ću
imati slike svih
njihovih nacrta...

doduše,
slaba vajda
od njih.

Sjajan plan.
Ali ima jednu
manu. Kako će
da diše?
Prilično sam
uveren da Parker želi da
Elektro nastavi da diše.
... nekoga ko može da mi pokaže kako sve to funkcioniše.

Parkeru, ovde
Sađani. Ovo je
Neću više
moja posletrpim tvoje
dnja poruka. daiznenadne
nestanke.

Ja
nisam ekspert
za tehnologiju.
Odavde bi, zapravo, trebalo
da ukradem...

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 pauka... vodi me ovamo.
Privlači me k njoj.
Ono ne bi trebalo tako da funkcioniše. 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 porodica.

Pojma
nemam gde
su sada.
Oni nisu...
Preselili
su se.

Ni da li su
uopšte živi.
Ja...
Sindi...

I sve to
zbog ujeda
pauka.

On me je promenio. Oduzeo mi je
godine života...

A sad i
moju porodicu.
Ti to ne
bi shvatio.

Moram da znam...
pre koliko se sve
to desilo?
Šta to?

Iznenadila
bi se.
Bez brige.
Ako su tamo
negde, pronaći
ćemo ih. To ti
obećavam.

Kada je tačno
Morlun umro?

„Tačno“?
Pa, to je...
zeznuto.

Izjedaće me
sve dok mi ne
kažeš.

Mislim,
onaj prvi put
sam ga namamio u...

Kada sam
mogla da
napustim
onaj glupi
bunker?

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!

To znači da
može da se
vrati!
Možda je baš
u ovom trenutku tamo
negde!

Zašto si
me...

Pa
kad tako
postaviš
stvari...

I sad se
šališ?!
Kako se
samo USUĐUJEŠ?!

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?!

to mi je
fazon.

Sada smo
svi u opasnosti!

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.

