
Sviđa 
ti se?

Šta?
Boš?

Eh.

Cigara?
Pričaćemo 

o cigarama i 
o umetnosti...

Ili ćeš mi 
reći zbog čega 

sam ovde?

Ah, da.

Ti ne voliš 
ćaskanje.

Ćaskanje 
je za obične 

smrtnike.

Ti i ja 
nismo obični 
smrtnici, Niki.



A šta ti misliš, 
zbog čega si ovde, 

Logane?

Ili sam u 
nevolji..

Ili treba da 
uradim nešto 

gadno.

Šta je od 
ta dva?

Nismo u 
Triskelionu, 

stoga to što želiš 
nije u okviru 

SHIELDA...
Nisam znao da 

imaš kancelariju 
u Harlemu.

Klinton ima 
kancelariju u 
ovoj zgradi.

Hoćeš da 
ga upoznaš?

Ko je 
devojka iza 
slike, Nik?



Molim?

Stani. 
Postoje 

dve.

Ovde ti je 
ventilacija baš 

dobra, ali namiri- 
sao sam njihov 

sapun.
Ženski 
sapun.

I jedna od njih 
sisa mentol 
bombonu.

Njuš
Njuš



Logane, ovo su 
Beti Ros i doktorka 

Dženifer Volters.

Vozdra, 
dame.

Beti je zaduže- 
na za odnose 
s javnošću...

Džen je jedna od 
dva velika mozga u 

našem supervojničkom 
odseku za razvoj i 

istraživanje.

Ko je drugi 
veliki mozak?



BANER, BRUS

Da li je to 
prst?

Da, to je 
prst.

Zašto mi po- 
kazuješ teglu 
sa Hulkovim 
govnetom, 

Niki? Stvarno ćeš ovoj... 
životinji poveriti...

Beti.
Ovo je naš 

problem i on 
mora da se 
reši u tišini.

Misliš da se 
Ksavijer neće 

umešati?

Pročitaće 
mu misli i 
saznaće 

šta...

Beti.
Umukni.



Ovo je slučajno jedini čovek 
kome Ksavijer ne može da 

čita misli.

Zar ne, 
Logane?

Još ne zna za 
porno-časopise koje 
držim pod dušekom, 

ako na to misliš.

Pokazujem ti teglu s 
Hulkovim govnetom, 

zato što smo ga 
juče našli.

Mislio sam da 
ste ga razneli 
nuklearkom.

I jesmo.
Malo je čvršći 
nego što smo 

mislili.



Koliko dugo 
znate da je živ?

Sa sigurnošću? 
Ne baš dugo.

Ali...

Desio se 
niz...

... incidenata 
koji su pobudili 
našu pažnju.

„Podmetanje bombe u 
Parizu sravnilo je zgra- 
du sa zemljom. Ali nisu 
nađeni nikakvi eksplo- 

zivni materijali. Nije 
bilo požara. Nijedna 
grupa nije preuzela 

odgovornost.”

„Masovan pokolj stoke u Irskoj. 
Iz policije su to pripisali  napadu  

’lutajućeg čopora vukova’.” „Vukovi, ka- 
ko da ne.”

„I zemljotres u Indiji bez ikakve 
aktivnosti duž raseda, i bez 
ikakvih pratećih potresa.”

Ovo nisu beznačajni 
događaji.

Prisutna je 
izvesna...

... neizbežnost u 
vezi s otkrivanjem 

počinioca.

A šta izaziva 
te događaje, 

Nik?

Baner.

To objašnjava 
glasnogovornicu.



Brus Baner je ubio 
petsto ljudi u gradu 

Njujorku.

Suđeno mu je 
za masovno 

ubistvo.

A onda 
je zbog 

toga javno 
pogubljen.

SHIELD je bio 
odgovoran za to 

pogubljenje.

Bogte. Doveo si me 
da ti spasem radno 

mesto, Niki?

A ja se nadao 
nečem ple- 
menitom.

Doveo sam te 
da nađeš i ubiješ 

Hulka, Logane.

Brusa...

... on želi da 
nađeš i ubiješ 

Brusa.

Ima li tu razlike, 
srce?



Uradićeš to, 
Logane?

Da, 
uradiću 

to.

Ne moram 
da ti pretim?

Da ti dam mo- 
tocikl vredan 

miliona?

Da ti ponu- 
dim deo tvoje 
tajanstvene 
prošlosti?

Ti reče da 
je opasan.

Biće za- 
bavno.

Ha!

Šta mogu 
da uradim?

Moram 
da ga na- 
mirišem...

Tu će ti Džen 
pomoći.

I moram da 
znam gde ste 

našli kaku.

Kaku smo 
našli na 
Tibetu.



To smo prestali da 
pravimo nakon što 

je Brus... znaš...
Ostalo je još 

samo nekoliko 
doza.

Ovo mu teče 
venama?

Dovoljno je 
samo da 
njušnem.

Koliko dugo ga je 
Baner stavljao Beti 

pre nego što je 
odlepio?

Toliko je 
očigledno?

Da.

Jedno vreme 
su baš bili 

bliski.

Onda ga je 
šutnula zbog 
Fredija Princa 

Mlađeg.

Brus je... preterano 
odreagovao.

Čovek je ubio 
osamsto 

ljudi.

Preterano 
reagovanje je 
kad vićeš na 

konobara kad 
tvoja šnicla 
nije dovoljno 

pečena.

Pretpostavljam 
da je sve rela- 
tivno, zar ne?



Kažu da u 
kostima imaš 
adamantijum.

Zanimaju 
me tvoji 
zglobovi.

Ma 
nemoj?

Volela bih 
ako bi mogao 

da dođeš.
Da bih te 
skenirala.

Baš 
zabavno 

zvuči.

G. 
Logane?

Da?

Brus je fin.

Potrudite 
se da to bu- 

de brzo.

 NJUŠ NJUŠ 
NUŠNUŠ


