
171А В А Н Т У Р А  У  К А М Е Н О М  Д О Б У

На Бондај плажи, Модести и њен пратилац дејвид Колинс 
чеКају велиКи талас...

да ли си вешт у 
овоМе, дејви?

у сурфовању? усуђу- 
јеш се да питаш једног 

озија таКо нешто? ”вешт” 
није права реч... проБај 

са ”Безнадежан”.

гледај сад ово... Кад 
Колинс сурфује, цела 

плажа нетреМице 
гледа...

...спреМна 
да уМре од 

сМеха! ах! ооох!

оно је Модести 
Блејз...

њен вицКасти пријатељ 
је доКтор дејвид Колинс, 
зоолог – наМа неБитан.

Брине те 
та Блеј- 
зова?

вероватно 
БеспотреБно, 
дејМијоне...

...али њено присуство 
у сиднеју у МоМенту Кад 

поКрећеМо превару од Ми- 
лион долара је... Благо 

узнеМиравајуће.

у реду, на- 
Местићу јој 

несрећу.

спреМан да уБијеш и на 
пуК наговештај уплитања? 
КаКву саМо гадну ћуд иМаш, 

драги Мој енглесКи 
Младићу.

да... доБро 
Ми дође...
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шта те задржало?

не ругај Ми се, жено... 
наћи ћеш Милион озија 

Који јашу дасКу за сурф 
Као џоКеји, али ја желиМ 

да се разлиКујеМ...

зато увеК    
паднеМ.

и то радиш са 
стилоМ, дејви. 

поносиМ се 
тоБоМ. 

Био Бих ти захвалан да се 
сад вратиш у рудниК, дејМијоне, 

иМаш посла таМо. саМ ћу се 
позаБавити гђицоМ 

Блејз.

шта ћеш јој 
урадити?

просто ћеМо 
попричати. Ми сМо 
стари познаници.

    аКо је овде случајно, настављаМо 
   по плану... аКо није, нажалост, 
   Мораћу да повучеМ своја 
     средства из нашег 
          пројеКта.

драги 
Мој Млади 
пријатељу, 
успешан 

преварант 
Мора да 

Буде Мудар... 
а веруј 

Ми, Корен 
Мудрости 
лежи у 

изБегавању 
суКоБа са 
Модести 
Блејз.

знаш, Баш Ми фали вили гарвин 
отКад је испарио.

поред Мене живе. 
Баш уМеш да 

ласКаш.

ах! да... то је један од Мојих 
      талената, таКође Могу 

      да ставиМ стопало 
      у уста.

све о чеМу 
саМ сањала Код 

МушКарца.

        гле, гђица 
    Блејз! КаКва срећна 
    случајност што 
     се срећеМо 
         овде.

др дејвид Колинс. 
господин ву сМит из 

МаКаа.

част Ми је, 
др Колинсе, 
неМојте да 
устајете.

Могу ли да проведеМ неКолиКо при- 
јатних тренутаКа у разговору 

с ваМа, гђице Блејз?

наравно, при- 
вуци лежаљКу. 

иМа доста година 
КаКо се нисМо 
видели, зар 

не, ву?

тоКоМ Којих сте постигли неМогуће 
и још више се пролепшали.

ето! запаМти 
КоМплиМент, 

дејви.

већ га 
увежБаваМ.

МОДЕСТИ 
БЛЕ ЈЗ 

ПИТЕР О’ДОНЕЛ

МОДЕСТИ 
Б ЛЕ ЈЗ 

ПИТЕР О’ДОНЕЛ

МОДЕСТИ 
Б ЛЕ ЈЗ 

ПИТЕР О’ДОНЕЛ

МОДЕСТИ 
Б ЛЕ ЈЗ 

ПИТЕР О’ДОНЕЛ

шта 
Кажеш?



173А В А Н Т У Р А  У  К А М Е Н О М  Д О Б У

     Бићу исКрен, гђице 
      Блејз... тренутно  
    се БавиМ извесниМ    
   делиКатниМ посло- 
   виМа и желиМ да 
    БудеМ сигуран да 
     нисМо у суКоБу   
        интереса.

   другиМ речиМа, одрађујеш     
     шеМу и питаш се зашто 
          саМ овде.

прича се да сте се 
повуКли и да с вреМена 

на вреМе радите за 
честите...

надаМ се да је прва гласина 
тачна, а да друга тренутно 

није релевантна.

на одМору 
саМ, ву... 
саМо то.

Модести уМирује г. вуа сМита...

аКо нешто Мутиш,   
  ву, не желиМ 
    да знаМ... 
    у реду?

да ли 
то важи и 

за г. гарвина? 
видиМ да није 

овде.

хтела саМ 
 да КупиМ црни 
опал, али је 
вили увртео 
у главу да Ми 
исКопа један. 
сад је у Ко- 
повиМа Код 
андаМуКе.

вероватно звучи суМануто, 
али Могу да потврдиМ.

неМа потреБе, 
господине... то и личи 

на г. гарвина.

БесКрајно саМ захвалан 
што сте Ме разуверили, гђице 
Блејз... допустите да заузврат 

поделиМ с ваМа зрнце 
Мудрости.

знате ону 
изреКу: 

није злато 
све што 

сија? ниКл 
је сад Баш 
популаран и 
веоМа сјајан, 

зар не?

злоКоБни 
Кинез прича 

у загонетКаМа – 
хоће ли Ми лепа 

даМа поја- 
снити?

саМо ти се причинило, 
дејви... али неМој не- 
Ко вреМе да Купујеш 

аКције ниКла.

осаМдесет 
КилоМетара 
северно од 
андаМуКе, у 
непрегледној 
дивљини, лежи 
један од 
напуштених и 
заБорављених 
градова... 

ниКад нисаМ 
спавао ни са 
КиМ КÔ прави 
тол’Ко БуКе 
ноћу Ко ти, 

МејБел.

све то МрМљање и роКтање... 
треБа да узМеш Кофу соде 

БиКарБоне.

да ли си се лепо напила 
воде? онда у реду, ајМо 

да те натовариМо.
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Вили гарвин иде на северозапад 
Кроз неМилосрдну пустару...

налево и Мало 
Ка доле, МејБел... 

таКо је.

знаш зашто 
саМ унајМио КаМилу 

уМесто КаМиона? зато 
што си поузданија, 

МејБел.

        а аКо догори до ноКата, лепа 
     Моја, увеК Могу да те поједеМ. 
       гарант си уКуснија  
          од ленд ровера. 

ал’ нисМо се 
Баш прославили у 
потрази за принце-  

  зиниМ опалоМ,    
   јелда?

фин приМераК, 
али преМали. Мора- 

ћеМо просто поново 
да проБаМо у КуБер 
пидију. треБа наМ 
саМо десет дана 

до таМо.

МејБел... оно су Канда Кола.

лоше Место за 
Квар, Боље да 
погледаМо.

под сунцеМ оКрутне пустоши Која је 
однела Многе животе стоји празан 
џип, а испод њега лежи непоМична 
прилиКа...

о Боже, 
то је неКа 
девојКа...

жива је, али је-
два – дехидрација 
и ошаМућеност од 

врелине.

       ајде, душо, 
     узМи Мало 
    воде... саМо 

гутљај за 
почетаК.

воде... Мо- 
лиМ вас...

иМа КолиКо 
хоћеш, али Мораш  
полаКо да пијеш... 
сачеКај сеКунд да 

провериМ џип.

човече! неМа 
залиха, неКолиКо 

Капи горива и 
проБушен хладњаК... 

Мотор је црКÔ.

не дајте... 
да Ме... 
нађу.

Вили уМотава 
девојКу у 
ћеБе КаКо Би 
је заштитио 
од сунца и 
Креће назад 
Ка напуштеноМ 
граду...

МолиМ вас... не 
дајте иМ... не Брини, 

душо, нећу 
ниКоМ ништа 

дати.

шта ју 
је толиКо 
уплашило?
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У граду 
духова...

још... 
воде...

да те сКлониМо 
са сунца, па Можеш 

да се напијеш 
КолиКо хоћеш... 

али полаКо.

дејМијон 
иМ реКао... 
оставе да 
уМреМ...

грозничава је, 
али ово не звучи 
КÔ Бунцање... пре-

стрављена је.

У сиднеју...
уз пиће 

ћу те научити 
неКиМ основниМ 
аустралијсКиМ 

фразаМа, оБрати 
пажњу.

да, про- 
фесоре.

понављај за МноМ: ”дај пивчугу, 
приКане, иначе ћеш доБијеш 

по лаБрњи!”

”дај пивчугу, приКане, 
иначе ћеш доБијеш 

по лаБрњи.”

одлично, ништа ти 
више не треБа. шта 
ћеМо да радиМо?

иМала саМ нешто 
на уМу, али прво Мало 
олади... нисаМ ја таКва 

европљанКа, дејви.

не МислиМ да су 
сви озији сирови 
тупани Који саМо 
лочу пиво и прича- 
ју исКривљениМ    

КоКнијеМ.

извини... треБало је 
досад то да схватиМ... 
овај, шта си иМала на 
уМу? рече он с надоМ.

Мислила саМ да се 
почистиМо из града и 
Можда проћасКаМо с 
вилијеМ гарвиноМ. 

шта? Мораћеш Мало 
да се дереш, хиљаду 

је Миља изМеђу 
њега и нас.

и оБоје иМаМо радио... 
уградили су Ми га Кад саМ 

изнајМила Кола. 

а да ли га је 
он уградио у 

КаМилу?

носи Jаесу фт-101 са антеноМ 
од пола Метра, Који поКреће 
аКуМулатор од 12 волта. аКо 

слуша, Биће на 21,240 
Мегахерца. 

а и ја 
свашта 
питаМ...

вК2 
Крд овде... 
пријеМ?

овде вК5 
КрМ, пријеМ. 

чујеМ те јасно 
и гласно.

У напуштеноМ 
пустињсКоМ 
граду северно 
од андаМуКе...

надÔ саМ се да си ту, 
принцезо... упÔ саМ 

у неКу невољу.

у ствари, 
девојКа је 
у питању.

Ма неМој 
Ми рећи!
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Ко Би други нашао 
девојКу у невољи 

усред ничега, вили... 
је ли лепа?

не знаМ 
још, Баш се 
напатила...

        чуј, прећи ћу на арапсКи да 
    ти све препричаМ и даМ своју лоКа- 
     цију. не желиМ да погрешне уши 
       ово чују.

МислиМ да ћу ти се придружити. 
дај прво лоКацију 

па причу.

дејви, 
оловКу и парче 

папира.

  Сат пред зору, Модести полеће из    
 сиднеја у изнајМљеноМ пајперу твин   
 КоМанчи.

одМах.

ово је глупаво. вили 
поКупи полуМртву девојКу 
у Бестрагији Која тврди 

да је јуре уБице...

...и Која вероватно саМо 
Бунца, али ти одМах усКачеш 

у авион и полећеш! 

нисаМ те звала да 
пођеш, дејви... саМ 

си инсистирао.

а зашто да 
не! зар неМаМ 
права да БудеМ 
глупав КолиКо 
и Моја енгле- 

сКиња?

     престани 
  да Ми Мутиш 
 уМ и извади 
    Мапу. 

та девојКа је сигурно 
прелепа и пуна пара и 

одМах ће се лудо 
заљуБити у Мене...

а шта Би 
друго Могла?

види, напунићеМо резервоар 
у БроКен хилу и андаМуКи.

доБро 
разМишљаш, 

таКо ћеМо остати у 
ваздуху, али иМаМо 
ли где да слетиМо 
у тој вилијевој 

рупчаги?

   реКао је да ћеМо успети, уз 
 Мало среће, аКо не Буде Много 
   ветра и аКо изБегнеМо 
      МеКи песаК.

КаКо... КаКо 
охраБрујуће! 

Баш је опуштен 
наш вили.

ДевојКа 
се Буди из 
дугог сна...

здраво... а сад Би треБало да 
питаш: ”где саМ то ја?”

Ко... Ко 
сте ви?

доБро, Може и таКо. ја саМ вили 
гарвин, ишÔ саМ Ка КуБер пидију 

на КаМили Кад саМ спазио 
твоја Кола.

нашÔ саМ те полуМртву 
испод њих и довео 
’ваМо у овај 
  напуштени 
    град. 

они... из 
КозМиК вели 

рудниКа... 
оставили 
су Ме да 
уМреМ.
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а да Ми 
Кажеш КаКо 
се зовеш?

џуди велч... МолиМ 
вас, да ли иКо зна 

да саМ овде?

саМо 
пријатељица 
Коју саМ по- 
звао преКо 

радија... долеће 
 да те поКупи.

жена? јел’ 
доКторКа?

 не треБа ти доКтор, срећо, 
 саМо Купањац, тањир 
 супице а ла гарвин 
    и још сна, и 
     Бићеш КÔ 
       нова. 

НаКон што
је девојКа 
појела Мало 
супе...

јел’ се 
осећаш 
Боље?

саМо МалаКсало... хвала што 
си Ми средио фризуру, то чини 

чуда за расположење жене.

       веоМа 
     си нежан... 
     јеси ли 
      неКад Био 
        фризер?

рањена...? звучи Кaо 
неоБична пријатељица... 

КаКо се зове?

Модести Блејз. и 
БогМе јесте неоБична.

Модести лоци- 
ра напуштени 
град и Кружи 
изнад њега...

изМеђу две Молитве за 
душе оних у ваздуху, Могу 

ли да питаМ зашто вили 
јурца горе-доле 

на КаМили?

поКазује Ми где је најБоље 
да слетиМ... држи се, дејви, 
ветар се подигао и Могло 

Би да Буде напето.

КаКо си се лепо изразила. 
хтела си да Кажеш да Мо- 

жеМо да се сКршиМо? да, али 
не БудиМо 
негативни.

човече, Мислио саМ да ће 
ветар да их преврне, 

МејБел.

чула саМ да ваши пилоти двоКрилаца 
ово раде сваКи дан... сваКа иМ част.

аКо воле да 
стављају главу 
у торБу, срећно 

иМ Било...

   ...али Кад Колинс полети с 
 енглесКоМ риБоМ, не очеКује 
   да Му живот виси 
        о Концу!

о, здраво, 
вили... МрзиМ 

и ја теБе.

неКо наМ 
је погано 

расположен.
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па где је та 
феноМенална 
девојКа Која 
ће се страсно 

заљуБити 
у Мене?

Булазни, Као и оБично, 
Мораћеш поново да се навиКнеш 

на њега, вили љуБави... да ли 
ти је нешто реКла?

доста 
тога...

тридесетаК КилоМетара источно одав- 
де налази се рудниК КозМиК вели и њиМе 
управља неКи дејМијон, под чијоМ Ко- 

МандоМ је десетаК Бандита.

џуди је отКрила да 
је рудниК део преваре. 

лажираће Богате 
налазе ниКла.

ниКла?

господин ву сМит је у сиднеју, изво- 
ди неКу превару с ниКлоМ... али 

он не воли насиље...

Можда су 
Му сарадници 
другачијег 
Мишљења...

оставили су девојКу у пустињи 
у поКвареноМ џипу и пустили 

је да полаКо уМире.

о Боже... 
КаКви 

нељуди.

        ево их, џуди – Модести Блејз и 
         дејви Колинс. поразговарај 
          са њиМа, а ја одо’ по 
               Мало воде. 

да ли 
те вили 
доБро 
пази?

сКоро саМ 
се опоравила... 
он је предиван, 

таКо фин.

ех, није 
лош за 
шугавог 
енглеза.

 чујте, господине, наставите   
  таКо о њеМу и иМа 
   да вас опаучиМ 
      чиМ сКупиМ 
           снаге. 

шалиМ се, сестро 
аустралијанКо, саМо 
се шалиМ... он Ми је 

оМиљени пајтос.

причај Ми о тоМ 
дејМијону.

пре две године је превароМ уништио Мог Мужа... диК 
је просто пуКао... напио се и погинуо у судару...

ветар је 
све јачи...

пре неКолиКо 
недеља саМ се за- 
послила Као деј- 
Мијонова сеКре- 
тарица у рудниКу 
КозМиК вели... 

под девојачКиМ 
иМеноМ. 

знала саМ да сигурно опет 
нешто Мути и хтела да сазнаМ 
све о тоМе КаКо Бих Могла 

да га средиМ.
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значи, руда 
Богата ниКлоМ 
није из руд- 

ниКа?

не, доносе узорКе 
авионоМ... а Кад Буде 
извршена независна 

процена, деонице 
иМа да сКоче до 

неБа.

са неКолиКо центи 
на, вероватно, сто 
фунти по деоници 

за саМо Који 
дан.

у праву је, 
Модести... Ми 

сМо ти КоцКарсКи 
народ... а нај- 
новија игра 

се зове 
ниКл.

дејви, поМози Ми. наилази 
пешчана олуја и ’оћу да заштитиМ 

авион... КапираМ да ћеМо Бити 
заглављени овде још 

неКо вреМе.

пешчана олуја 
шиБа напуштени 
град...

одвући ћеМо 
га у ону стару га- 
ражу, иМа доста 

Места.

а што га не 
одвезеш?

зато што 
МораМо да 
притиснеМо 

Крила.

волео Бих да 
поМогнеМ, вили, 

али ја саМ зоолог, 
а не гурач авиона, 
и не Бих желео да 
иМаМ проБлеМа са 

синдиКалциМа.

МејБел неће ниКоМ рећи... ајде, 
наслони се на врх Крила и гурај.

неустрашиви 
Колинс се суочава 
са неМилосрдноМ 

пустињоМ уз 
ноншалантни 

осМех...

МожеМо ли, МолиМ вас, да 
идеМо? плашиМ се да ће 

нас пронаћи.

Мисле да си 
Мртва, џуди...

...а ионаКо не МожеМо да по- 
летиМо доК се ветар не приМири. 
ево, позајМићу ти Мало шМинКе 

и одМах ће ти Бити Боље.

КаКо су организовани у КозМиК велију?

ту је дејМијон, 
његова горила Корзон 
и десетаК груБијана... 

саМо неКолиКо Монтажних 
БараКа и Канцеларија, 
али веоМа удоБних и 

КлиМатизованих. 

и таКо си отКрила 
превару са ниКлоМ, 

али је дејМијон 
отКрио теБе?

да, и Мислила саМ 
да ће Ме Корзон на 

Месту уБити...

па птичице, Баш си Била 
тајновита, а ја саМ Мислио да 

си савршена сеКретарица.

проКлета 
шпијунКо!

неМој да је 
изуБијаш, Корзоне, 

не сМе да иМа Модрице 
Кад је нађу... аКо 

је нађу.
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Џуди велч 
препричава 
КаКо су је 
ухватили...

наравно, 
МораМо 
да је се 
решиМо, 
исувише 

зна...

али ајде да то елегантно 
изведеМо... оБуци је у Кошуљу 
и панталоне, па ће се ”одвести” 

у једноМ од џипова 
и изгуБити...

хладњаК цури... 
Мотор се гаси... 
и сирота девој-

Ка уМире...

тешКо да ће је иКад наћи, али 
аКо се то и деси, Биће то саМо још 

једна пустињсКа трагедија.

Џуди завршава 
своју Мрачну 
причу...

...и таКо су 
Ме оставили да 

уМреМ од 
жеђи.

група аустралијанаца 
ретКо уМе да се сложи 
оКо Било чега, чудиМ 
се да се ниКо није 

поБунио.

      Корзон и његови МоМци су    
    новајлије у аустралији, неКо- 
   лиКо МућаКа Који су се провуКли       
   Кроз иМиграциони филтер... Буни- 
   ли су се једино што прво нису    
    Могли да се изређају  
      на Мени.

КаКо дан одМиче, џуди се све 
више опоравља...

’оћеМо да предузМеМо не- 
што у вези с тиМ Бара- 

БаМа, принцезо?

нису наш 
проБлеМ...

Кад ветар утихне, 
одвешћеМо џуди. 
Може да исприча 
све полицији, 

па неКа они 
преузМу.

да ли се 
враћаш са 

наМа, вили?

не Могу да оставиМ 
МејБел, а и још ти 
нисаМ исКопао не- 

Ки фин опал.

наравно... 
Баш саМ 
Блесава.

пред зору, Модести  
се трза из сна...

принцезо, МејБел је 
нестала, па одо’ да је 

нађеМ... враћаМ се 
за сат-два.

али... не Можеш 
да луташ оКоло 

пешаКа!

      Ма у реду 
     је, остави 
    она јасан траг... 
    то је саМо њена     
    оМиљена игрица... 
     да одлута неКо- 
     лиКо КилоМета- 
      ра и чеКа да 
        је нађеМ.

Мало превише 
зачиКава, али 
стварно ужива 

у тоМе.

у тоМе је твој 
проБлеМ, вили љу- 
Бави – волиш да 
разМазиш жене.
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Сат наКон свитања и шест КилоМетара 
од напуштеног града...

у реду, МејБел, 
руКе увис и 
предај се!

човече, волео Бих да 
нађеМ оног Ко те је научио 

да се играш жМурКе...

хајде, дејви, устај 
и поМози Ми.

где је вили? зар 
неће да наМ донесе 

чај у Кревет? МислиМ, 
 ипаК је доМаћин...

отишао је да 
тражи своју 

КаМилу...
тишина! чујеМ 

КаМион...

о Боже, 
не!

четворица 
наоружаних до 
зуБа... и један 

аБориџин...

јесу ли из 
рудниКа, џуди?

да. дејМијон Мора да их 
је послао да се увере да саМ 
Мртва... а онај аБориџинсКи 
трагач је пратио вилијеве 

трагове од џипа довде! 

неМа сврхе 
да се КријеМо... 
аБориџин ће нас 

”наМирисати” 
Брже од пса 

трагача. 

а неМаМо где ни да 
БежиМо... преостаје 

наМ саМо једно...

један човеК, једна жена, 
једна КаМила – сви 

дошли овде.

у реду...
...ајде да 

погледаМо.

лагано се Крећу улицоМ и 
претражују оБе стране.

вилијев 
резервни 
нож... и то 
је све што 

иМаМо.

уБиће нас, знаМ их! шта 
ћеМо да радиМо?

то и 
 поКушаваМ 

да сМислиМ... 
извини, џуди, 
ово Баш није 
Моја специ- 

јалност.

али, чеКај! 
авион је у гаражи 

на северној страни... 
аКо се појавиМ и 
 потрчиМ на југ, 

Кренуће за 
МноМ...

Можда ћу их 
задржати довољно 

дуго да вас две стиг- 
нете до авиона!

доК те они 
решетају? не 
хвала, дејви...
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чуј, дао саМ 
најБољи пре-
длог Који 
саМ успео 
да сМи- 
слиМ!

МожеМо? 
а ти си Као 
стручњаК 

за БорБу са 
наоружаниМ 

уБицаМа, 
је ли?

да БудеМ 
исКрена, 

дејви, то Ми 
доБро иде, 

таКо да ћеМо 
ово на Мој 

начин.

џуди... 
Мораћеш 
да Будеш 
МаМац.

Модести даје 
упутства...

    у реду... Биће Ме дефи- 
     нитивно страх, али 
       знаМ да Могу.

неће пуцати Кад 
те угледају... то ти 

оБећаваМ, џуди.

дај наМ два 
Минута да се 

позиционираМо, 
па Крени.

иза Куће...

КаКо знаш да 
неће запуцати 

чиМ је виде саМо 
зато што се 

сКинула?

то је штос Који саМ 
лично испроБала, дејви... 
вили га зове ”заКивач”.

еј, види! 
види!!

   ДоК се уБице Крећу Кроз   
 напуштени град, неКо се 
појављује на неКолиКо 
Метара од њих...

не пуцају, Као што 
је Модести и реКла... 

надаМ се да ће и 
остало упалити.

опала!

таКо је, 
Мацо!

Џуди се оКреће и Бежи...

долазе... 
спреМи нож, 
дејви, и ради 

тачно шта 
КажеМ.

 Џуди трчи споредноМ улицоМ доК 
је јуре...

      ...и Модести напада    
     последњег... Корзона.

ухх!

пази на овог, 
дејви... неК осети 
нож, и проБоди га 

аКо треБа.

  ножеМ? 
о, Бо- 

     же...
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Модестин узвиК 
зауставља 
потеру...

стој! 
осиМ аКо нећете 

МетаК у леђа!

таКо је! сад 
Будите веоМа 

Мирни!

пази на 
тог иза Мене, 

дејви.

да се ниси 
Мрднуо!

види, види, 
шта иМаМо овде, 
МоМци... девојчу- 
раК са велиКоМ 

пуцоМ.

Модести запуца из пиштоља...

   друго упозорење нећете 
доБити. сваКоМ Ко одМах 
не Баци пиштољ 
 просвираћу 
   лоБању.

Боже! Боже, 
успело је! 
средили 
сМо их!

      а сад се  
    удаљите од    
   оружја.

Мируј, Корзоне, 
или ћеш доБити 
овиМ ножеМ!

дејви предуго оКлева... и снажна 
шаКа га одједноМ граБи за 
зглоБ...

дођи и поКупи 
их, џуди.

пази 
леђа!

Дејви Колинс је 
заБрљао и доК се
Модести осврће,
аБориџин је гађа 
својоМ тољагоМ...

не!

  доБар поКушај! али изгуБила 
    си, Мала, и ти и твоји 
           пајтоси.

тај глупи 
иМБецил! 

иМали сМо 
вас и он је 

све упрсКао!
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