
Prestoni svet  
Skrulova je uništen,  
a armada nalikuje 

ruševini.

PRE MNOGO GODINA...
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Onda  
spis govori 

istinu.

 Da, vaše 
veličanstvo.

 i sada  
ste mi se  
vratili.

Da, moja      
kraljice.

Onda čujte 
šta mora biti 
učinjeno...
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 STARKOVA LABORATORIJA,
LOKACIJA POVERLJIVA

AJRON MEN,
               DIREKTOR 

                  shielda, 
       organizacije 
                  cuvara  
   svetskog mira 
               osvetnik

v

SADASNJOST
V

 
Carstvo 

Skrulova.
 

Desetine  
svetova kojima  
vlada rasa spo- 
sobna da menja  

oblik tela.

 
Oni  

su sada  
ovde. Među 

 nama.

 
Neuočljivi.

Kako to 
znam?

Zato što  
su Osvetnici  

otišli u Japan i  
evo šta su  

otkrili.

REĆI ĆU VAM 
TAJNU.

NAJVEĆU  
TAJNU.

REĆI ĆU VAM  
JER... NE ZNAM  
ŠTA BIH DRUGO.

10



Elektra? 

 Elektra,  
nindža  

ubica, bila  
je Skrul?

 
Da.

 
A da  

niko nije 
primetio?

koliko 
dugo? 

To su  
pitanja.

Ona nije  
jedina. ima i  
drugih. To je 

činjenica.

Vas dvojica ste 
najpametniji ljudi 

 na planeti.

Gledam u vas i  
vidim... moj oklop vidi... 
doktora Rida Ričardsa,  

člana Fantastične četvorke, 
i doktora Henka Pima, člana 

Osvetnika i inicijative iz 
pedeset država.

Ali  
ne znam  

da li ste to  
zaista vi.

i zato nešto 
 mora biti 
učinjeno.

Odmah.

Zato što  
je ovo samo 

početak.

Znam  
 to.  
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VRH
ŠTAB SWORDA  
U ZEMLJINOJ 

ORBITI

 
Komandant  
na palubi.

 
Komandante Dagane, čast je upoznati vas.

Voljno,  
agente  
Brande.  

Svi vi...  
voljno.

 
 

Ovo je samo  
okupljanje svih  

agencija koje spasavaju 
Zemlju. Nema potrebe  

za paradom i  
balonima.

 
Morate im oprostiti, komandante. Vi  
ste jedan od najčuvenijih agenata  

Shielda svih vremena.

Uzbuđeni  
su zbog 

toga što vas 
upoznaju.

 
To je  

baš lepo  
od njih.

Ovo  
ovde je 

 baš žestoko 
slavlje.

 
 

Kao što  
znate, nalazite  

se u samom centru 
odeljenja za tiho 
posmatranje sveta  

i reagovanje.  
i kao  

planetarna 
antiteroristička i 

špijunska agencija  
koja se bavi i 
vanzemaljskim  
pretnjama, bili  

smo...

 
 
 

Šta 
 imamo?

Vozilo.

 
Primiče nam  
se velikom 
 brzinom.

CRVENI  ALARM.  CRVENI  ALARM.  CRVENI  ALARM.
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infor- 
macije?

 
Neidentifikovana 

vanzemaljska letelica  
ulazi u Zemljinu orbitu  

s vektorom 7-3-9.

 

To  
je brod      

Skrulova!

 
Transportni.

 

Brod Skrulova.  
Jedan brod?

 
Nastavlja 

 let.

 
 

Ući će u Ze- 
mljinu atmosferu... 

sada! upravo je  
ušao u Zemljinu  

atmosferu.

 
Kuda se  
uputio?

 
Sače- 
kajte!

 
 

Okej. Okej. Sigurno je 
 brod Skrulova i sleteće... 

Sačekajte.

Procena  
koordinata  

pokazuje pravo 
 na... 

 
...divlju  
zemlju,  

gospođo.

 
Prinudno  

sletanje za  
2,2 minuta.

 
Pozovite 
Tonija 
Starka.

 
 

Odmah!
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Okej, Toni,  
šta zapravo 

tražimo?

 
Neopažen... 

Ovo  
je nešto 

novo.

Ovo  
jeste 
 nešto  
novo. 

 ili je 
 u pitanju  

trik.  
 

Kakav  
trik?

Možda su  
ostali Osvetnici u 
 stvari Skrulovi i  
malo se zezaju 

 s tobom.

Neopažen...

KAKO GOD... MOJE ODElO,  
NAŠA TEHNOlOGIJA... NIŠTA 

 GA NIJE DETEKTOVAlO.

OVO TElO  
JE KlJUč. 
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Kako je ovaj Skrul  

uspeo da promeni oblik 
 i promakne...

 
Sasvim 

neprimećen?  
...mutantskim i  

magijskim moćima,  
kao i tehnologiji?

 
Moraću da pristupim  

svojim dokumentima u  
zgradi Bakster. Sastavio  
sam obimno istraživanje  

o Skrulovima...

Dobro, 
dobro.

 
 

DIREKTORE STARK,  
OVDE MARIJA HIl. 
INfORMAcIJA IZ  

SwORDA. IMAMO 
pRIZEMlJENU  

lETElIcU. lETElIcU 
SKRUlOVA.

 
Prinudno 

sletanje? ima  
li preživelih?

 Ne,  
ja ću.

 
 

NE ZNAMO.  
MORAMO DA  

pOŠAlJEMO TIM.  
pOĆI ĆU I JA.

 
Šta se 

dešava? MORAM  
DA IDEM.  

 
oh, dobro,  
možemo ovo  

i sami. pOZVAĆU  
DA čUJEM 
 IZVEŠTAJ.

Šta se 
desilo?

pOZVAĆU. Pozvaće.
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OSVETNIcI, 
OKUp!

 
 

Samo sam ja  
na vezi, Toni. Šta 

 se dešava?

 
 

Okupi ih sve i  
zagrej kvindžet, 

Ženo-pauče.

Brod  
Skrulova se  

upravo srušio u 
Divlju zemlju.

 
Ovo je  

to što smo 
čekali?

 
Zna- 

ćemo uskoro. 
Stark se od- 

javljuje.

 
Halo?

imamo  
situaciju.

zena-pauk, 

 edvin dzarvis,

 
                 osvetnik, 

                           agent shielda

     batler, 
                   kula  osvetnika

v

v
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TAJNO SKLONIŠTE OSVETNIKA
Šta se 

dešava?

Brod Skrulova 
 se srušio u  

Divlju zemlju. Toni  
okuplja trupe.

Ali to će 
 potrajati. Svi su 

raštrkani.

 
Šta očekuješ da  

učini grupa odmetnutih 
junaka u bekstvu  

od zakona?

 
U ovom trenutku 

 vama verujem više 
nego Starku. imali 

biste prednost  
u startu.

 
Zar ne 

 bi voleo 
prednost?

luk kejdz
v

vulverin eho roningvozdena  pesnica

spajdermen
 

Šta to bi?

Hej, čoveče, 
potrebno mi je 
nešto pouzdano. 

Što pre.

 
Brza  

isporuka.  
Znači, može? 

 Ti si car.

 
Momci,  

spremni ste  
da razljutite 
mnogo ljudi?

 
 

Uh,  
čoveče, još 

pitaš!
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KULA OSVETNIKA 
KROV

 
 

Helinosaču,  
ovde agent 
Romanova. 

 
 

Prenesi Toniju da  
je kvindžet napunjen 

 i spreman. Čekam 
Sajmona, Kerol  

i Boba.

 
 
 

Odakle... 
 

Vi ste  
skrenuli s  
#@#$%...

 

Ja idem  
dovde,  
ljudi.

 
 

Siguran si,  
Ogrtaču?  

Dobro bi nam  
došlo...

 
 

Potreban vam  
je moj plašt za 
teleportaciju?  
Nema problema. 

 
Kradete  

vozilo Tonija 
 Starka?  
Uživajte.

 
 

Čoveče, Nataša  
će me ubiti kad se  
probudi. Nekad smo 

 se zabavljali.
 

S kojom  
se ti nisi  

zabavljao? 

crna  udovica,
  agent shielda,  osvetnik
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          TRI I PO MINUTA 
KASNIJE... 

GDE JE MOJ  
#$%#  

KVINDžET?!

 
 
 

Uh, za  
tvoju infor-

maciju...

 
 

Toni Stark može  
da preuzme kontrolu 
 nad kvindžetom preko  

svog oklopa.

 
 
 

Ne više.

 
Presekao sam  
vezu s matičnim 

 brodom.

Lepo.

 

 
 

 i dalje  
može da nas  

prati.

Može?

 

Kontroliše  
sve satelite.

Neka ga.
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Divlja 
zemlja.

„Ovo će biti  
zabavno”, reče  
on sarkastično. Mislio sam  

da je ovo mesto 
izmišljeno.

Oh,  
stvarno  

je...

Skrivena zemlja koju  
je vreme zaboravilo u 

 dubini Antarktika.

A kako  
znamo da ovo  
nije Tonijeva  

zamka?

imali su  
dovoljno  

prilika da nas 
uhapse i bez  

ovoga.
Upravo  
    tako.

A kako znamo 
da nije zamka 

Skrulova?

Nadam se  
da je zamka      
Skrulova.

Muka mi je od skrivanja. 
 Od toga da ne mogu  
nikome da verujem.

Nedostaju mi žena i klinac.  
Želim da okončam ovo. Želim da 

 se stvari vrate u normalu.

A kada su to stvari 
bile normalne?

Prilično  
normalne.

Znamo li  
uopšte šta 
 tražimo?

Ne brini.

 
Mogu da  

pratim bilo 
 šta, bilo  
gde, bilo  

kad.

VONDER  mEN

MIS  MARVEL

STrAZAR

MOCNI 
        osvetnici

v

/
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Držite...
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A to nisi 
mogao da 
nanjušiš?

Vau!

Baš  
sam hteo da  

kažem...  
au!

Tišina. 

Ovuda.
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Pogledajte...

 
 

Ka-Zar živi 
ovde negde.  

trebalo bi da ga 
potražimo.

Šta je 
ovo?

Ovde su Novi  
Osvetnici bili  
prvu bitku. 

 
 

Ovo ste  
ostavili za 
sobom?

Ne.

 

Šta se  
desilo  
ovde?

 
 

Nastavimo.  
Nismo zbog  

ovoga došli.

Zbog  
ovoga smo  

došli.
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Namirisao 
si nešto, 
Logane?

Pa,  
to zavisi.

Od...?

Od toga šta 
mislimo da ćemo 

videti kad ga 
otvorimo.

Možda će iz  
njega izleteti 
 cela vojska 

Skrulova.

ili taoci.

ili nekoliko ratnih 
zarobljenika. Sa 

odgovorima.

Otvorimo 
ga.

Šta god 
 da radimo, 

uradimo  
odmah...
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Ne,  
zapečaćeno 

je.

Onda  
ćemo ga 
otvoriti.

...jer  
više nismo 

 sami.

 UDAlJITE SE  
OD BRODA!

UHApŠENI  
STE!
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Šta?

Sad si  
kralj i Divlje 

Zemlje?

Ma, dajte,  
momci! Dovoljno 
 ste pametni da  
znate kada da 

odstupite.

Jok,  
otvaram.

lUK...

To tvoje odelo ne može da me 
povredi. Znaš to.

Hoću da kažem da bi  
to Toni Stark znao.  

Za tebe ne znam  
ko si.

 
Ali znam da, pošto  
ne želiš da otvorim  
vrata, otvoriću ih.
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Ma, dajte,  
momci! Dovoljno 
 ste pametni da  
znate kada da 

odstupite.

Luk,  
ozbiljno, 
odstupi.

Šta  
to znači?

Znači da 
 misli da je  

Stark u stvari  
Skrul.

 
Daj, Luk... pusti nas  

da se pobrinemo  
za ovo.

On vas 
voli...
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Daj, Luk...  
pusti nas da  
se pobrinemo 

 za ovo.

    Pusti  
nas

On vas 
voli...

Luk,  
uhapšen...

agh!



Uh...

Gospode! 
Toni?!

Sklonite  
se. Svi 
 se...

Helinosač, ovde Mis Marvel. Nala- 
zimo se u Divljoj zemlji. Zahtevamo  

hitnu evakuaciju Tonija Starka.

Mogu da 
 ga odnesem 

odavde.

Ne!  
Ne dodiruj  

ga!
Nešto  

nije u redu 
s njegovim... 
helinosačem...  
Očitavaš li to?

Komandante Hil, 
 svi sistemi su 

 oboreni!

Ja sam  
Marija Hil!  
Svima na  
 brodu! Napustite  

brod!
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 SEDIŠTE STARKOVE INDUSTRIJE 

STARKOVA INDUSTRIJA 

STARKOVA INDUSTRIJA 

FLAŠING, KVINS

POGON U VESTČESTERU

LANSIRNO POSTROJENJE 
 LONG AJLEND, NJUJORK
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SPLAV
                           RAJKEROVA MAKSIMALNO- 

                                      -MAKSIMALNO OBEZBEĐENA 
        LOKACIJA

Šokvejv.

Tu. Viktor Von 
Usud?

Stvarno?  
Vau! 

Oklopnik?

Ozbiljan si?

Oklopnik?

Tu.

Mandril.

Molekul...

Tu.

Zezaš  
me?

Komando?  
Ovde treći 
podzemni  

nivo.

imamo gadnu 
situaciju!
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KOCKA
ZATVOR S  

        MAKSIMALNIM  
           OBEZBEĐENJEM

  noh-var, 
              CUDESNI DECAK, 

           OSUDEN VANZEMALJSKI 
       terorista, trenutni 

gospodar kocke

-

V V
Šta 

 je sad  
ovo?

Pobijte  
ih! Pobijte 

ih sve!

Čekao sam  
ovo celog  

života!

Skloni  
mi se s 
puta!

Smesta  
 stani...

Samo želim 
 da odem  
odavde!

Zajebi  
ovo! Napadnimo 
kapiju i bežimo 

odavde!

 
Ne! Ostanite! 
Pobiće nas!

Vreme  
je za 

 pokret.
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