












Nekada svet Nije  
Ni zNao šta je to 

superheroj.

Betmen nam je  
na nišanu.

Pre Pet godina.
juri nekoga.

muškarca? 
Ženu? Šta?

Nekada ih  
svet Nije 
smatrao 
najvećim  
super- 

herojima. 

ne mogu da 
ocenim. Lice je 
pod maskom.

Je li to 
jedan od                                                                                                                                               

  njih?

Sudeći  
po tome kako 

preSkaču po ŠeSt 
metara u cugu, 
rekao bih da  

JeSte.

onda  
ih smakni 
obojicu.







Budale.

RRRk.



Šta Si radio  
na priStaniŠtu? 

Pričaj, da  
te ne...



Šta…



Betmen?



ti si 
stVaRan?

a ti previŠe 
sijaš.

iSklJuči  
to sVetlo pre 
nego Što naS 

vide.

pre nego  
Što naS ko 

vidi?

DiŽiTE  
Ruke  
u Va- 

 zduh!



da dignem  
ruke? pa da 
me tek tako 

upucaju?

dobro  
došao u 

gotam, zeleni 
ZračE.

traće  
municiJu. ovo 

zaŠtitno polJe  
moŽe da izdrŽi...  

tJa, sVe.

čitao 
 Sam o tvoJim 

„SukoBima” S ratnim 
vazduhoplovStvom 

na zapadu. 
očigledno znaš 

kako ovo ide.

znam kako 
ovo ide.

oni nas ne 
Vole.



Svet naS  
se pLaši.

zvučiŠ kao  
da Je to neŠto 

doBRo.

NuŽNo jE.



kReni.

bez  
brige.

zeleni zRak  
će Srediti  

ovo.



ma, Šta Je to čudo? 
tRansfoRmeRs? 

upravo Se preoBli-
kovalo u nekakvog 

psa.

uzmi taJ SvoJ  
fenJer i vrati Se kući. 
gotam Je moj. kouSt  

Siti Je tvoJ.
ne, čitav  

ovaJ sektoR  
sVemiRa je moj.

sektoR 
sVemiRa?

to Je moJ Reon. nisam  
ja jedini zeLeni zrak koji 

poStoJi. ima naS na hiljade. 
patroliramo Svemirom.  

ceo odred...

aha.

ozBiljan sam. 
oBaveStili Su me 
o neovlaŠćenom 
Vanzemaljskom 

pRisustVu u  
gotamu.



„vanzemalJSkom”?

Sve- 
doci su opaziLi 
ovog stVoRa 

kako pokuŠava da 
podmetne nekakvu 
BomBu u centru 

grada.

kada su  
ga panduri 

preSreli,  
bLjunuo je  
VatRu iz  

uSta.

JeSte.  
ne brini za 

vatru.

„ i to je pod 
kontrolom.”

upamti,  
Betmene, nema  

toga Što zeleni  
zRak ne moŽe  

da sredi.

nego,  
kakve Su  

tvoJe moći?  
da letiš ne 

moŽeŠ.

ne.

supeRsnaga?

ne.

čekaJ malo, 
Stani...

niSi valJda  
samo neki Lik 

prerušen u  
šišmiša?

je l’ ti  
to mene 
zezaš?



Šta ti Je 
oVo?

moj 
pRsten!

čoveče,  
kako si ga 
skinuo?

ne vidim  
nikakvu DugmaD,  

pa pretpoStavlJam 
da radi na oSnovu 

koncentraciJe.

a ti...

...nisi se 
koncentRisao.

to ti neće 
ponovo poći 

za rukom.
osim ako 

budem 
hteo.

zaista traŽiŠ kaVgu s nekim 
ko moŽe da Stvori sVe  

Što pomisli?
zabrinuo  

bih se kad bih 
verovao da 

Si u StanJu da 
misliš.

Sad ćeŠ  
ti da vidiŠ 
TačNo Šta  
ja misLim... tišina.

Šta? Šta  
to...



uh, ovaJ, izvini, 
misLio sam da 

hoćeŠ da...
niJe Bitno.

Šta... Šta to 
radi?

SpaJa neŠto Sa 
zidom.

JeSi li čuo?  
ako Je to BomBa, 

upravo Ju Je 
aktiviralo!

ZElENi, 
čEkaj!

  za 

            tminostRana!

 za 
           daRksajda...



„darksajd”? 
„tminoStran”?  
to Je neki heVi  
metal Bend?

zvučalo mi Je 
kao samRtni 

kRik.

buknuLo je u 
plamen.

aLi  
 nameRno.

pokuŠavalo  
je da sa 

sobom spaLi 
i nas.

otkud 
znaš?



to StvorenJe Je 
uradiLo ono zbog 

čega Je doŠlo ovde, 
Šta god to Bilo.

podmet- 
nuLo je  
oVo.

prStenu. 
skeniraj i 

identifikuJ.

nisam u 
StanJu. niSi u StanJu?  

to Je NEmogućE!  
ovaJ prSten zna Sve 

Što čuvari znaJu.  
a čuvari znaJu  

za Sve.

osim  
za humor.

ne liči mi na BomBu. 
viŠe na nekakav 

vanzemalJSki 
račuNar.

Vanzemaljski... 
moŽda Je Sve ovo 

nekako u vezi 
s onim Likom iz 
metropoliSa.

supeRmenom?

kaŽu da Je 
on Vanze- 
maljac.

jeste. i  
opasan je.

upoznao si 
supeRmena?

ne. ali... iStraŽivao 
sam o njemu. o  
razmerama nJe- 

govih moći...

meni neće Biti 
probLem.

heJ!

ma, haJde, 
Betmene...



„...Sve ćeŠ  
mi iSpričati  
na putu do 

metRopolisa.”

moraš da 
vidiŠ ovog 

kLinca.



ufffff!

TačDauN!

au.

pravi Je 
tenk.

daj mi 
trenera 
keroLa.

upravo Sam 
našao našeg 

novog 
primača.

Svaka 
čaSt, 
vik!

Sledeća 
Stanica: 
DrŽavNo 
finale!

„nema ničega Što vik  
Stoun voli viŠe od 

fudbaLa.”



spremni smo da 
mu na licu meSta 
ponudimo punu 

StipendiJu!

i mi!

mi ćemo Se 
Brinuti za 

nJega!

samo se  
Smirite. smiRite 

se! sVi ćete  
doći na red.

Skauti Su ovde, 
ali trener mi ne 

dozvolJava da Bez 
teBe razgovaram  

s njima.

znam da imaš  
poSla, ali zaiSta Sam  

miSlio da ćeŠ ovog puta... 
miSlio Sam da ćeŠ ovog  
puta iSpuniti oBećanJe.

o... i nije da 
Bi me pitao, 

aLi...
...pobediLi 
Smo, tata.

čoveče, vidi  
ga Samo. viku  

je upaLa sekira  
u med.

Sinko, BaŠ Su 
neStrplJivi.

da li tvoJ 
tata dolazi?

StiŽe na Sle-
deću utakmicu.

sigurno.

oh,  
boŽE!



Vidi!

to Je 
jedan od 

nJih!

aLi nije 
Supermen!

kao da  
sVakog dana 
vidimo nekog 

novog.

tvoJ ćale ih iZučava, 
zar ne, vik? tako 

nekako.

Šta on kaŽe o tim 
supeRljudima?

ne priča o 
njima.

bar ne  
sa mnom.



prevezao Si  
naS u metropoliS 

u BlistaVom 
zelenom 

mlaznjaku?

tJa, ti ne moŽeŠ da  
letiŠ. kako BiSmo iNačE 
Stigli ovamo? pričaJući 

dubokim gLasom?

treBalo Je da ovde dođemo 
potajno. komotno Si 

mogao i da poStaviŠ oko 
naS veliku zelenu  

metu.

opuSti Se. otići ćemo  
odavde pre nego Što naS  

primete. moJ prSten naS Je doveo  
na pravo meSto. kao Što rekoh,  

praktično Je dŽi-pi-eS za 
Vanzemaljce.

supermen je 
tamo.

zeleni!  
izgLeda kao da  

Je učeStvovao u  
nekoj BoRBi. ima 
tragova VatRe 

kao u...

kao dosta Više.  
evo plana: zeleni  
zRak upada tamo i  

privodi Supermena na 
ispitiVanje. Betmen  

čeka ovde.

ja ću  
ovo da 
sredim.



mene  
nije lako 

Srediti.



dobro...
a Šta ti 
moŽeŠ?


