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GAJBA PITERA PARKERA.
Pssst. Još uvek spava.

A?!
Titra mi
telefonsko
čulo...

Hrrrrrk...

Halo, ovde
Piter. Ko je
na...

PARRRKERRRUUU!
Zašto dangubiš po kući, ako
boga znaš?

Gos’n Džejmsone? Upravo
sam...
Šta god radio,
batali! I dovlači
svoju zadnjicu
u Armstrongov
park!

Ništa ne
strahuj, neustrašivi vođo.
Pošao sam,
Džej-Džej!

Neki
superljudski
dripac ga skroz-naskroz razara!
A ja želim fotke!
Pod hitno!

Ufff.
Još jedna
ranojutarnja
avantura...

... vašeg
prijateljskog
komšije Spajdermena.
Ali dobro, ne
bih smeo da gunđam.
Bio prevremeno probuđen 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, studentski 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 baja zbog koga ne
spava poštena
raja?

Hmmm.
Dugo ti je
trebalo da
dođeš... Parkeru.

Molim? Otkud
ti... Paukovo
čulo!
Titra kao

NIKAD
PRE!

Uvek
isto pitanje.
Ja sam

MORLUN,
Pitere.

A mi smo
ovo obavili već
hiljadu puta, na
hiljadu verzija
Zemlje.

KO SI
TI?!

Ma šta
to pričaš?! Pa mi
nismo na Zemlji!
Mi nismo...

Zašto se
uopšte i trudim
da objašnjavam...

KVRC

ARMSTRONGOV
PARK
Uprava parkova
Nju Lunar Jorka

... kad ti
uvek prosto
umreš?
Uhhh...

Pssst.
Dosta je
bilo priče.
Vreme je za
hranjenje.

I to beše Spajder-Mesečar
sa Zemlje-449

VRETENIŠTE

Vrhovni
Tkaču!
Vama na
usluzi, gospodaru.
Otvori mi
jedan svet da
priredim sebi
gozbu.

Zemlja-001.

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, Morlune... 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.
Dovedite moje
pse.

Sablja, Vatreno
Srce i Kravinov već
su na povocima i
čekaju vas.
Hoće li
vam biti dovoljni,
gospo? Ili da
stavimo brnjice
još nekima?

Otvori mi prolaz. A ovaj put
me pošalji na
svet s mladim
Paukovima.

Da, ledi
Verna.

Čujem
i povinujem se.

Toliko su
slasni kada
tek dozrevaju.

Ne, i ovi
će lepo
poslužiti.
Tkaču?

Šta joj je to
značilo, Dej- Šta se ja
mose?
to zavaravam?

Ma daj. Pa
cela porodica zna...
postoji
jedna nit Velike
mreže koju ti
uporno IZBEGAVAŠ.

Čuvam.
Čuvam je
za sam
kraj.

Kloni ga se,
brate.
On je
moj.

Pa
naravno,
Morlune.
Nego...
Možda bih ja
mogao da probam taj svet, je
li? Kako se ono
zove?

616.
Da, tako
beše.
Tkaču, otvori
mi prolaz do sveta 616. Vreme je da
vidim po čemu je
ta Zemlja toliko
posebna.

STAN PITERA PARKERA.
ZEMLJA-616.
Da, ovo je naš Piter

Hrrrrrk...

Parker. Prestanite da
mu šmekate dupe.

A?! Titra mi
moje štagod čulo...

Zdravo.

Moramo
da pričamo.
Samo
časak.
Treba mi
odeća...

AAAH!
Svilo!
Otkud ti
ovde?!
Dobro
jutro.
Zašto me nije
upozorilo moje...
A, da, moje paukovo čulo tebe ne
detektuje.

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...
Sindi Mun.
Devojka koja
tvrdi da nas je
ujeo isti pauk.

Kako da ovo diplomatski
sročim? Oboje osetimo
nagon za parenjem. Kao
da smo spajder-zečevi.

E pa smislila
sam rešenje
za to.
Pretvorio sam se
u uši.

Mmm,
stvarno imaš
lepe uši, ali
nećemo sad
o tome.

Trebalo 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 suludo...

Ma daj. I ti
i ja dobro
znamo...
Ako
delimo
isti prostor...

Postanemo
previše...
Aha. Jedno
od nas mora
da ide...

Napolje.
Smesta.

Okej, ovo je bio
dobar plan. Otvoren 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?

Jeste li videli?
Trebalo im je sto
godina da aktiviraju alarm.

To je zbog
uniformi, misle da
i dalje radimo za
Spajdermena. kô da
smo dobri momci
il’ šta god.

„Eto! U toku je pljačka
banke. Savršen tajming...
Molim?! Spajder-tenk?!“
„Ti imaš
tenk?“
„Ma nije
moj!“

Šefe, bio ti je
pametan potez
što si sve ovo
drpio sa Spajder-ostrva.
Ma da, suvi sam
genije. A sad
umukni i dobaci
mi tu lovu.

N-ne mogu da
objasnim, Pauče.
Maločas sam se probudila 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...

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 Spajdermenu“. – Urednik

A ja neću
imati nikakvih
problema da
čistim tvoj
nered.

To sve zvuči
previše komplikovano.
Vidiš? O tome
ti i pričam. Red
bi bio da se
iseliš.

PLJAčKAŠI!

Ja ću preuzeti ovde. I svi
lepo imamo nov
početak.

Jok, vala.
Neće da
može!

ZVEKKK

Ovo je
moj prijateljski
komšiluk i ja ovo
čudo umem da
radim bolje
no iko!
Vidiš?
ZVEK! Sredio
pljačkaša.
sam-samcit.

UFFF!

Dok si
ti za to
vreme...

Hej, evo
sad ću, samo da...

Sređivala
džinovskog
robota. Nema na
čemu. Nego...

a kada si tačno
nameravao da pođeš za
odbeglim pomagačima?
Ništa ti ne brini,
Spajdi. Mi smo ih
sredili. Anja?

Džesika Dru,
Spajdervumen i
članica
Osvetnika.

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

Džes?
Spajder-devojko?

Vidim tamo još
nekoliko pobegulja.
Migele?!
Otkud ti
ovde?
Moramo
da pričamo!
Šta je ovo,
Spajder-konvencija?!

Vidim
ih. Evo, sad
će da radi
„švić-švić“!

Anja Korazon,
Spajder-devojka,
njena štićenica.

Ima ih
petoro?!

Svuda su
oko nas!

Batali
ovo! Dižem
ruke!

Hej, ti!
Kud žuriš,
pa još nije
vreme za
čaj?

Šta,
dovr...
Koliko
vas uopšte
ima?!

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

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 prepuštam 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!
S
A
J
ŠL
ALO!

I svi smo
dozvani ovde,
baš kao i Pauci
tvog sveta...

Tajm-aut! Ja
iz budućnosti,
ja kao Britanac! A onaj tamo

je svinjče iz
crtaća?!
Jesam. Što,
je l’ bi da
praviš neku
frku?

Pre
bih pravio
ražanj.

jer se sve
niti Velike mreže
ukrštaju... na
tebi.

Lepo sam
ti rekla.
Čekaj.
Ovo je sve
stvarno?
Spajdermene,
molim te. Mogu
da objasnim.
Mi smo
pauci iz drugih
dimenzija.

’Oćeš da
te uštinem?
Drage volje
ću.

Jok. Neću
nasesti. Poverovao bih vam, da nije
Spajder-montipajtonovca i Spajder-prasca.

Mi smo se već upoPostoje stvorenja
znali. Poznaješ me.
zvana Naslednici, koja
I ja ti kažem da je
sada kolju naš soj
ovo ozbiljno.
širom multiverzuma. I
moraš nam pomoći.
Mejdej?

Ali znam
ja šta je
ovo.

Ja? Što
baš ja?!

Ovo je Misterio,
zar ne? Pokušava
da napravi budalu
od mene ili nešto
sl...
Stani.

Već si
potukao jednog 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!
Da, da, veoma si
pametna. A sad
mrdaj! U portal!
Brzo!

Svi vi, trk u
onaj portal,
SMESTA!

Rekla
sam ti da će se
ovakvo nešto desiti s
Morlunom§, ali ti si...

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, ISTOČNADom
EVROPA.
ZEMLJA-611.
Novih ratnika. Ili makar
onoga što je od njih ostalo.
Deca su bila...
pod mojom...
zaštitom...

Onda je
trebalo da ih
držiš podalje
od mene,
Pauče.

Nisi morao
da ih... povrediš...

Preživeće.
A možda i
neće. Iskreno,
nije me
briga.

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

Ne, maleni totemu. Ti
ćeš platiti
meni...
za moj
sledeći obrok.
I to svojim
životom.

Hoćeš ručak
na moj račun?
Važi...

Ima da mi...
platiš za
to...

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, objasnićemo kasnije! – Urednik

O, kakav
ćeš ti biti
obrok!

Tebe ni u snu
ne bih celog
proždro.

Ne, tebe ću
danima da
gustiram!

To se
neće desiti,
Dejmose.

NE!

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

Bruse. Za
mnom.
Čula si ga. Mi
ćemo zamajavati
Naslednika.
Spremi se da
gladuješ!

A ti skloni njegov
plen, Gven.

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

Ajde, lepi,
na noge
lagane.

Gven?
Gven
Stejsi?!

Gven Stejsi, Spajdervumen sa
Zemlje-65, vaša nova miljenica.
Alo, momci!
Jeste da sam zilijardu 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 brišemo, 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 valjanog Spajdermena.“

CENTRAL PARK, ZEMLJA-13

Spajder-utočište, zvano
još i „Sigurna zona“.

Spasli smo Grimiznog
Pauka s ovog sveta, ali
smo izgubili
Brusa.
Rajli?! Ben
Rajli?!
Matori i
Gven su se
izvukli.

Nažalost, ne
najbolje...

Bezbedni
smo. Bar
zasad.

GVEN?!

Ja... ništa
od ovoga ne
mogu da pojmim.
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 Spajdermena uštekao
ovde?

Zovem se
Spajder-Britanac. I trenutno
nas ima nešto
više od dvadesetak...

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 koliko 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 zajedno.

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.

Hvala ti,
Pras.

Čekaj malo,
zašto ti prosto ne odeš kod
njih i – cap! –
rešen problem?

Sila Enigma
je vezana za ovu
dimenziju. Ako ja
odem, ona ostane,
pa se pretvorim u
običnog Spajdermena.

Ali ako vam u
bici koja predstoji bude značio 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?!

ZEMLJA-610

Ponekad mislim da sam najgori Spajdermen
svih vremena.

Majls Morales,
Spajdermen sa Zemlje-610.

I ma
koliko dobra
činio, ma koliko
ljudi spasao...
nisam
mogao da
spasem rođenu kevu.
Bio sam tu,
pred njom.
I prosto
nisam...

Prestani. Je l’
opet treba da ti
držim „motivacioni govor“?
Ne teraj
me na to. VEĆ
mi ponestaje
motivacije. A
uostalom...

... stvarno ne možeš svaki
čas da pocepaš svoj
spajdi-kostim...

Onda ćeš napraviti drugu. Imaš
mene, Majlse.
Mi Pauci moramo da se držimo
zajedno, zar
ne?

Znam. Ali ćale me
krivi i za njega i
za kevu. I sad je
otišao.

Smrt
moga
strica...

i očekuješ da
ti ja donesem
nov.

Džesika Dru,
ženski klon
Pitera Parkera
sa ovog sveta.

Samo... ponekad mi sve
ovo deluje stvarno
previše, znaš?

Džes, razumi, to što sam
Spajdermen
koštalo me je
porodice.

Majlse,
pokušavao
je da te
ubije!

Ne dižem ruke,
Džes.

Zapravo,
dušice, bolje bi
vam bilo da se
razdvojite.

A?!

Kad ste u
čoporima...

... naš lov se
stvarno prebrzo završi.
Takođe,
mnogo je
bolji kada...

BEŽITE!

