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Otkad znam za sebe, osetio bih silno ushićenje kad god 
bih video ovaj simbol:

Ukoliko ste iskusili isto to osećanje, ukoliko ste ikada 
nosili taj simbol na majici, naškrabali ga na koricu 
sveske ili ga istetovirali na ruci... ukoliko shvatate šta taj 
simbol znači – da je baš sve moguće – onda je ovaj strip 
posvećen vama.

A pride je posvećen i Denu Didiju iz DC-ja, koji je ovom 
klincu iz Nju Džerzija dozvolio da najzad ostvari životni 
san.

— Dž. Majkl StražinSki
Los Anđeles, Kalifornija

18. jun 2010.

Šejn DejviS bi želeo da posveti svoj umetnički doprinos 
sećanju na Šona Dejvisa. Šejn bi takođe želeo da se 
posebno zahvali Denu, Džonu, Antoniju, Mišel, Gejbu, 
mami i tati.



„I dalje ne shvatam zašto Ideš 
vozom, kad možeš da...“

„letenje je pre-
brzo, mama.“

„Želim da ovo 
potraje. želim...“

„... treba 
mI vreme da 
razmislim.“

„KlarK, Imao sI godine 
da razmišljaš o ovome.“

„znam, mama. ali ovo 
je drugačije. sad je...“



„Sad je 
stvarno.“



„A štA mislite, 
koliko ćete 

ostAti, g. Kente?“

Još ne 
znam.

mogu da vam 
spustim cenu 

ako nameravate
 da ostanete bar 

mesec dana.

Još ne 
znam.

Znači, 
kažete da 
ne znate 

Još? Još ne 
znam.

planirate da upišete uni-
verzitet u metropolisu?

ne baš. prošlog 
novembra sam završio

 dvogodišnJe studiJe na 
koledžu u Smolvilu. ZaSad 

ne nameravam 
dalJe.

Ah. i moJ sin Je pre 
dve godine završio
 dvogodišnJe na 

„metrotrendu“. I on 
Je mislio da ne 
mora dalje. 

sad radi 
honorarno u 
burger kingu 

niz ulicu.

ali niko ne može umeSto naS 
da odluči šta ćemo raditi u 

životu. to već moramo 
sami.

Javite mi kad 
odlučite hoćete li 

ostaJati ili ne.
hoću. 
hvala.

samo pazite 
kuda idete po 

ovom kraJu grada 
kad se smrkne...



„... ima noći kad ovde baš 
i nije najbezbednije.“

hej...



... nov-
čanik, Sat, 
mobilni.

brzo!

miSlim da 
bi trebalo da 
SpuStiš taj 

pištolj.
i udaljiš 

Se.

SmeSta.

UUU, jeziva 
kontaktna 

Sočiva. iZem 
ti foru.

a Sad, daj 
’vamo...

mamicuti...

imadateubijem...

kud 
Sad...

... ode?

„želim svima da vam 
se zahvalIm što ste 

danas došli...“



„... i zamolim za strpljenje, 
širu audiciju ćemo završiti što 
brže možemo, a onda ćemo 

sutra I u sredu pomnIje radItI 
sa igračima iz užeg izbora.“

ako Ste Se 
dovoljno Svideli 

našim Skautima da vaS 
pošalju ovde, velike 

Su šanSe da imate ono 
što Se traži, to je
   najvažnije da 

   upamtite. krećemo
    po redu prijavlji-
   vanja na tabelu, 

 važi? 

kent, 
klark.

tu Sam.

kent, klark... 
gde Si, kog 

đavola?

evo 
ovde.

ti Si kent, 
klark?

klark 
kent, da.

a da nemaš 
možda brata 
koji Se iSto 

zove? ne, 
koliko ja 

znam.

ovo nema Smi-
Sla... pender je moj
najbolji Skaut... kaže 

da Si najbolji kog je u 
životu video... ali kao 

da mi je poSlao 
čačkalicu...

kaže ovde da igraš 
napad, odbranu, hvatača, 
Sejftija, obarača, kvo-
terbeka, kornerbeka,

 lajnbekera...

pojma niSam 
imao da je po-
čeo da pije...

pa, ovde Sam. 
možete makar da 
proverite je li bio 
u pravu. šta imate 

da izgubite?

potpiSao Si 
formular gde naS 
oSlobađaš odgo-
vornoSti za Sve 

povrede?

da.

u redu...



„... hajde onda. 
levi obarač.“ Znaš, ako Samo 

legneš, možemo da Se 
pretvaramo da Sam te 

oborio, a neće te 
previše boleti.

15, 27, 9, 
priprema... 
pozor...

... sad!

UUUf!



hmmm.
u redu.

hajde Sad 
budi krilni 

hvatač.

... sad!



hmmm.

hmmm.

okej. 
kvoterbek.

ali 
momci, propuStite 

odbrambene obara-
če... Svi naSkočite 
na njega, pa da

 vidimo...

važi, 
treneru.

... pri-
prema... 
pozor...

... sad!



vide li 
ti...

videh.

aha, 
ali jeSi 

li...
videh.

pozovi ove iz uprave. doneSi mi 
ugovor u narednih pola Sata.

ali imamo još 
ceo jedan dan...

dvade-
Set devet 
minuta.

šta da im ka-
žem, koju broj-

ku da upišu?

reci im 
nek oStave 
prazno. upiSaćemo 

kol’ko god 
bude tražio.

važi.

dvadeSet 
oSam minuta.

evo.

kent, 
klark.

ti i ja 
moramo da 
popriča-

mo.

„CenIm što ste 
došlI da nas vIdI-

te, g. kente...“



... ali trenutno zaiSta ne 
primamo StažiSte i aSiSten-

te, Stoga...
ne prijavljujem Se da 

budem StažiSta. prijavlju-
jem Se za rad u primenje-

nom iStraživačkom 
odSeku.

a-ha...

g. kente... klark... neodajn IndustrIja 
Svake godine unajmljuje pet najboljih 
doktoranada Sa harvarda, jejla i prIn-
stona. oni zatim provode četiri godine 

radeći u našim laboratorijama, pre 
nego što i priSmrde primenjenom

 iStraživačkom odSeku.

ljudi S druge Strane 
ovog Stakla Su najplaćeniji 

iStraživači na planeti. dobija-
ju procenat prihoda od pate-

nata, projektuju...

a na čemu 
Sada rade?

tokom protekle 
decenije jedan od prioriteta 
nam je da SmiSlimo kako da 

iZvlačimo elektricitet direktno 
iZ Slane vode. kažu mi da Smo 
na dve jednačine od toga da

 u to proniknemo.

a koliko 
već rade na te 
dve poSlednje 

jednačine?

neke tri godine. 
praZnine Su naZnače-
ne na velikom ekranu 
u drugoj proStoriji. 

zašto?

uđite unutra i 
dajte im ovo.

g. kente, ja 
Stvarno...

Samo im... 
dajte. a zatim 
ću otići. drage 

volje.

dobro, de... u 
redu... evo me za 

koji čaSak.



g. kente?

da?

ne idite.

šta god
radili, Samo... 
ne mrdajte 

odatle.

„I, KaKo Ide 
potraga za 
poslom?“



baš dobro... tek što 
Sam počeo, a već imam 
neke Sjajne ponude.

KolIKo 
sjajne?

bilo koja od njih bi bila 
dovoljna da te zbrinem 
onako kako Želim, i to

 do kraja života.

ili deset 
života.

KlarK, menI 
ne treba mnogo. 

znaš I sâm.

nije u tome 
Stvar...

da, 
jeste.

imam ovu farmu, 
Svoju penziju, uSpo-
mene na džonatana... i 

imam tebe. to mi dođe 
cela galaksija, 
klark. šta bi mi 
više trebalo?

kada ti Sin izraSte u viSokog i jakog 
momka, lepo je čuti „evo šta bih želeo da 
ti pružim“. ali ono što Zapravo želiš da 

čuješ jeSte: „evo šta ja želim. Za Sebe. da 
živim život i oStvarim Snove Za kojima

 Sam oduvek čeZnuo.“

ali zar to 
nije malo 
Sebično?

o, klark. 
nije to 

Sebično.

tako ti Se 
gradi buduć-

noSt.

dobila Sam ja 
svakojake poklone od 

ljudi, uglavnom jer Su Se
 trudili da Se iSkupe za nešto 
Zbog čega ih griZe SaveSt. 
ali ti ni o čemu sličnom

 ne treba da brineš, 
klark.



uostalom, 
aKo ćemo već 
o tome šta ja 

želim, pa...

želim Isto 
što je I 

džonatan 
želeo.

alI to nIje na 
nama, klark. to što 
moŽeš to da učiniš 
ne znači I da je to 
pravi izbor za 

tebe.

jer, IstInI za 
volju, pođeš lI tIm 

putem, verovatno ćeš 
IzgubItI vIše no što bI 

IKad tIme mogao 
da stekneš.

Zato želim da nešto 
Shvatiš, klark, i da mi 
poveruješ, jer Sam 

mrtva ozbiljna.

biću Srećna ma šta ti odlučio, 
dokle god Si ti zadovoljan Svo-

jom odlukom. pa makar rešio 
kako želiš da budeš najbolji 

bendžo muZičar na Svetu.

zato što 
te volim, 

Sine. ti Si nam već bio 
dar, i ja to nikad 
niSam zaboravila. 
zato nemoj ni ti.

laKu noć, 
klark.

’noć, 
mama.

volim i 
ja tebe.



„boljeg 
još nIsmo 
videli...“

„... gde ste 
naučili da...“

„... možete li to 
da ponovite?“

„samo na-
vedI svoju 
cenu i...“

„... čeka te sve-
tla budućnost 
u našoj firmi...“

„... nebo 
nam je 

granica...“

„... više para no što 
bi u životu mogao 

da potrošiš...“

„Ima lI još 
nešto što 
bI hteo da 

radiš?“



„bilo šta?“

SKANDAL
U SKUPŠTINI! 



„kent... u redu... 
mIslIm da Imam ovde 
negde tvoj si-vi...“

debi? je l’ 
kod tebe ken-

tov Si-vi? na Stolu 
ti je.

na mom 
Stolu.

baš kao i 
luzitanija, titanik, 

avion amelije erhart 
i sve DRUGo što je 
netragom nestalo 
U poslednjih STo 

godina!

ubio bih je, 
ali bez nje nikad 
ne bih našao broj 

mrtvačnice, pa 
bi njeno telo 
zauvek oStalo 
ovde da truli.

dobro, da vidimo 
šta to ovde imamo...



niSam ni znao 
da Smolvil ima 
dnevne novine.

nema. pre 
deSetak godina, uSled 
pada prodaje, dnevnik 
je poStao nedeljnik, ali 

niSu želeli da menjaju ime, 
Zaglavlje i ugovore, 

pa...

Znači, to je 
nedeljnik 
dnevnik? tako je. ili 

dnevnik, nedeljom.

ne, ovo prvo. nedeljnik dnevnik. 
najpre opšte pa pojedinačno, ne 
obrnuto. dobar iZveštač to Zna. 

takođe, aktiv a ne paSiv.  

ide: „Sinoć je 
prolaZnik ubio pSa“, 
a ne „Sinoć je paS 
ubijen od Strane 

prolaznika.“ 

neko je 
Sinoć ubio 

pSa?
to 

je Samo 
primer, 
kente.

ja 
volim 
pSe.

Svi ih vole. oSim 
mačkara, a oni Se 

ne računaju.

peri?

iSekao Si mi treći 
paSuS u tekStu o 
Skupštini. zašto?

prvi raZlog: 
bio je nepo-

treban.

ali to mi je 
bio omiljeni 

paSuS!

hvala ti 
što Si mi 

dala i drugi 
razlog.

previše Si Se zaljubila u Same 
reči i preduboko ubacila Sebe u 
Samu priču. piši o onome o čemu 
pišeš, a ne o sebi kako pišeš o 

onome o čemu pišeš.

ovo nije 
kraj ovog 
razgovora.

eh, nikad 
nije.

loiS lejn, 
klark kent. 
klark kent, 
loiS lejn.

„SamoStalni izve-
štač/honorarac 
za SmolvilSki 

dnevnik.“



Znači, ti 
miSliš da novi-
narka ne treba 
da daje Svoje 

mišljenje o priči 
koju pokriva?

za to imamo Strane Sa kolumna-
ma. jedna je na prednjim Stranama, 
druga na zadnjim. javi mi na kojoj 

želiš da vidiš Svoje ime.

olsene!

tu Sam.

trebalo je još 
pre pola sata 

da mi okačiš one 
fotke udeSa na 

trkama.

i jeSam... ali Se 
Server Zabagovao, 
pa ih Sad ponovo 

kačim.

opet Slikaš fotke od 
dvadeSet megabajta, 

zar ne?

iZvini, ali 
miSlim da 
još niSmo 
gotovi...

pa želimo da vidimo 
Znoj na voZačevom 

licu... i šaSiju odozdo 
kad plamen počne 

da Se širi...

ne trebaju nam 
tolike za štampar-

Sku reZoluciju, 
već Samo...

čekaj, šaSiju odozdo?

bio Si ispod auta 
kad je preleteo preko 

zaštitne ograde?!

morao Sam 
da uhvatim ka-
dar. a on je 
bio tamo.

ti to poku-
šavaš da me 
ubiješ, zar 

ne?

pa, Znaš 
kako kažu: 
daj čitaoci-
ma ono što 

žele...

peri...

dobro, de. 
olSene – idi 

proveri aploud, 
vidi da niSi opet 
oborio Server.

loiS, drage 
volje ću ti 

Sve objaSniti u 
mojoj kance-
lariji, Za dva 

minuta.
klark, Za 
mnom.



kente, deluješ kao fin 
momak... Zato ću ti reći 

kako Stoje Stvari.

planet nije više 
ono što je nekad bio. 

pogledaj oko Sebe. imamo 
mlade reportere u uSponu... 

matore novinare u padu... 
i malo koga iZmeđu.

druge novine Su naS 
pokopale. prihod od 

oglaSa opada, tiraž je 
Sve manji... za godinu 
dana možda naS više

 i ne bude.

ali ja neću dići 
ruke. non-Stop Se 

trudimo da budemo 
najbolje moguće 

novine.

Zahvaljujući
 internetu, Svaki 

bilmez S taStaturom 
miSli da to što ume 
da kuca Znači da 

ume i da piše. a što 
Se tiče tebe...

... čuj, pročitao Sam 
tvoje članke, i u redu 
Su, ali ništa poSebno. 
dobar novinar piše iz 
duše, a ti pišeš kao da 

nešto potiSkuješ.

no, pošto mladi novinari brZo 
otperjaju dalje čim im nešto obja-
vimo, imamo čeSte kadrovSke pro-
mene, pa Se možda kad-tad ukaže 
neko meSto Za tebe, ali neće Se 

mnogo plaćati.

a i morao
 bi da mi Se 

dokažeš, kente. 
da dokažeš

 da Si dostojan 
planeta. ne ovak-
vog kakav jeste, 

već kakav je 
Bio.

debi? treba 
mi prijava za 

kenta.

na Stolici 
ti je.

na Stolici 
vam je.

nema veZe, 
našao!

baš Si 
genije, 
šefe.

Srećno, kente. 
možda Se i vidimo 

kaSnije.

možda. 
drago mi je što 
Smo Se upoZnali, 

g. vajte.







„odaKle sam 
došao?“

„šta uopšte 
tražim ovde?“

„Ko 
sam?“

„šta 
sam?!“

„ne znamo, 
sine.“

„Kunem tI se, 
stvarno ne 

znamo.“




