




Okej... znam 
šta ćete sad 
da kažete...

Zar nismo ovde 
počeli celu priču?

Dok ja ubijam celu zgra-
du punu loših momaka?

Ko to, 
jeb-}

Pa zašto smo onda, kog đa-
vola, opet ovde... Jelda?

To mislite, 
zar ne?



Ili ste možda tek sad shvatili 
da je cela ova priča bila naj-
duži flešbek svih vremena?

Zapravo, siguran sam da je 
bar nekoliko vas sve vreme 
razmišljalo baš o tome...

Pitajući se kad li ćemo 
doći do ovog dela 
priče.

Kad li ću od šeprtljavog idiota 
koji prosto ima više sreće 
no pameti...

... postati 
ovaj tip?



Hladnokrvni, 
metodični ubica.

Takođe, zar vam ono poslednje 
što smo videli nije delovalo...

Kad sam otkrio da ni-
sam pio svoje lekove...

I video demona na 
jednoj od ćaletovih 
ilustracija...

Zar vam se nije činilo da 
priča možda ipak više ne 
vodi ka ovoj sceni?

Mamicu ti 
jebem!!!



Mislim, znam 
da to ne funci-
oniše tako.

Ghhh!
Ne možeš prvo pokazati fleš-forvard 
pa posle nikad ne doći do njega.

MAMICU TI 
JEBEM, DA TI 

JEBEM!

Ali planirao sam da dignem 
ruke i pobegnem pre no 
što se sve to desilo...

Jeb...

I zato, kad sam otkrio da je de-
mon bio tek neki zakazali deo mog 
sopstvenog sjebanog mozga...



Tad je trebalo da 
jednom zasvagda 
bacim ovu masku, 
zar ne? 

A ipak, evo ovog trenutka 
za koji svi znamo da sledi...

U kojem sam 
skroz zajeban 
tip.

Dakle, očito se 
nije okončalo...

Već je 
eskaliralo...

Ali ipak, s razlogom potežete 
sva ta pitanja...

Jer sam 
najpre stvarno 
pokušao da 
prestanem.



I... kako se 
osećaš?

Prilično 
dobro, 
rekao 
bih...

Iznive-
lisano, 
svakako.

Sjajno, to 
i želim da 
čujem.

Zvaću svakog 
meseca apoteku 
kako bih se uve-
rio da redovno 

dopunjavaš 
recept.

Dilane, ne 
smeš tek tako 
da presta-

ješ.

To stvarno 
nije dobro 
po tebe.

Aha, 
znam... 
Verujte 

mi.



Da li
 se nešto 
desilo? 

Jesi li imao 
maničnu 
epizodu?

Ne... 
Ništa 

slično...

Ali čujte, 
nisam 

namerno 
prestao 
da pijem 
lekove.

Samo 
sam se 
zaje-
bao.

Samosabo-
tiranje je 
deo tvoje 
bolesti, 
Dilane.

A to možeš 
potući samo 
i isključivo 
discipli-

nom.

Moraš 
obraćati 
pažnju na 

sebe...

I moraš da 
piješ svoje 

lekove.

Znam da nije 
lako, ali tu 
moraš biti 
pravičan.

U redu... 
Kapiram...

Znači, vidimo se 
opet za dve 
nedelje?

Aha... to bi 
verovatno 

bilo pa-
metno.

Hvala vam, 
doktore 
Materse.



Pa, očito nisam bio baš sasvim 
iskren sa svojim doktorom.

Ali, pobogu... šta ste očekivali, 
da mu sve priznam?

Ne, ja sam radio isto ono na 
šta sam se žalio da svi ostali 
rade... Pokušavao sam da se 
izvučem nekažnjeno.

Mislim, već sam znao da ubistvo 
ni je u redu... i da neću više nikoga 
ubiti (ili sam bar tako mislio)...

Pa sam računao da će mi kazna 
biti moj duševni bol.

A zapravo, ako ćemo iskreno, 
računao sam da će i on s vre-
menom izbledeti... Verovatno i 
brže no što bi trebalo.

Jer, izuzev Reksa, svi koje sam 
pobio bili su prilično užasna 
l judska bića.

A teško je sad baš gubiti san 
zbog nekog tamo mrtvog 
pedofila.

I tako je vreme prolazilo, leto 
se pretvorilo u jesen... a ja sam 
pokušao da se vratim bar nekom 
prividu normalnog života.



Između putovanja u Nju Rošel na pregle-
de kod dr Matersa, morao sam da na-
doknadim pun kurac obaveza za faks.

Odlagao sam to otkako sam postao 
ubica-osvetnik, pa sam bio u gadnom 
zaostatku... A moji profesori neće 
doveka biti kul i opušteni.

Ali prijalo mi je da imam nešto 
u šta ću uroniti. Trebalo mi je 
nešto da mi odvrati misli.

A za slučaj da se 
pitate... Ne, demon se 
više nije pojavljivao.

Pustio sam da poslednji 
mesec leta protekne a da 
nikog nisam ubio, i ništa loše 
mi se nije desilo.

Čak sam i zvanično dao otkaz 
kao maskirani osvetnik... 

Čak sam napisao pismo 
novinama, i sve to.



I zato vam kažem █████  se, Njujorčani. Ostaviću vas da vas 

redom tamani sav taj ološ, svi ti silovatelji i korumpirani političari. 

Otići ću naredni grad prepun zla, a zatim u sledeći i tako redom. A 

kada me više ne bude tu, možda će bar neki od vas uvideti šta sam 

učinio, pa ćete ustati protiv svojih tlačitelja. Kada vidite nešto za 

šta znate da nije u redu i da je zlo, a svim vam kažu da je to prosto 

tako – setite se mene.

Setite se da ne mora da bude tako.

Rešio sam da zvučim kao potpuni fi juk 
od seri jskog ubice, skroz preuveličano... 
Iako je nešto od toga što sam napisao 
bila istina.

Poenta nije bila 
da zaista obja-
snim svoja dela.

Poenta je bila da ubedim radnu 
grupu njujorške polici je i rusku 
mafiju da sam napustio grad.



I zato vam kažem █████  se, Njujorčani. Ostaviću vas da vas 

redom tamani sav taj ološ, svi ti silovatelji i korumpirani političari. 

Otići ću naredni grad prepun zla, a zatim u sledeći i tako redom. A 

kada me više ne bude tu, možda će bar neki od vas uvideti šta sam 

učinio, pa ćete ustati protiv svojih tlačitelja. Kada vidite nešto za 

šta znate da nije u redu i da je zlo, a svim vam kažu da je to prosto 

tako – setite se mene.

Setite se da ne mora da bude tako.

RADNA GRUPA

I DALJE TRAŽI

DOJAVE

A čini se da je 
čak i upalilo.

Kad je septembar 
prošao bez ubistava 
osvetnika, grad se vratio 
na staro,

Polici jski 
punktovi su 
nestali...

A radna grupa i njihova 
istraga više nisu bili vest 
za naslovne strane...

A onda više uopšte nisu 
bili vest, jer se slučaj 
ohladio.

Računao sam da će do Božića 
maskirani osvetnik prosto 
biti jedna od brojnih suludih 
stvari koje su se dogodile 
2017, a na koje je većina nas 
već zaboravila.

Hej, čuj, hoću da 
ti se izvinim za 

ono od pro-
šlog me-
seca...

Šta? 
Ma 
ne.

Ozbiljno, 
Kira... Ne 
brini za 

to.



Samo si 
pokušavala 
da mi po-
mogneš...

A ja sam 
taj koji 
se zbog 
toga na-
drkao.

Daj, 
Dilane... 

Imao si sva-
ko pravo 
da se na-
drkaš.

Zabadala 
sam ti nos 

u život.

U redu 
je... 

bila si u 
pravu...

Bio sam u 
nevolji, 
a da nisam 
ni znao.

Ali 
trebalo 
je da to 
prime-
tim.

Mislim, 
prime-
tila 

sam...

Ali valjda 
sam se 

bojala da 
ćeš i mene 
povući sa 
sobom.

Ma, 
opušteno, 

časna reč... 
I ja bih po-
begao od 

mene.

A i, čuj, 
vratila 
si se, 

zar ne?

Da nije 
bilo tebe... 

ko zna koliko 
bih zapravo 
sišao s 
uma... 



Znači, 
sad si 

stvarno 
okej?

Aha, 
opet sam pod 
medicinskim 
nadzorom i 

sve to...

A šta je 
s onom 

devojkom, 
Dejzi?

Jeste 
li još 
uvek...

Ne... 
Raskinuo 

sam s 
njom.

Šta se 
desilo?

Uzela je 
neke ćale-
tove rado-
ve bez pi-

tanja.

Stvarno?
Aha, 

okačila ih je 
u galeriji u 

kojoj 
radi.

Zašto 
bi to 

uradila?

Ne znam... mislim da 
je možda pokuša-
vala da se pokaže 

pred svojom 
šeficom.

Ono, kao: „Hej, vidi 
šta sam otkrila... Ove 
uvrnute es-ef porno 

slike kojih se 
ćale mog dečka 

strahovido 
stideo.”



Pa... 
To onda 

valjda znači 
kako nemaš 
planove za 
Noć vešti-

ca?

Molim?

U, 
jebote... 
nisam ni 

shvatio da 
je to već 

iduće 
nedelje.

Aha, 
sledeći 
utorak.

Čekaj, 
jesi li 

me ti to 
upravo...

Ma, samo ne-
koliko ljudi 
iz kafića idu 
na žurku u 
subotu...

Pa sam 
mislila da 
bi možda 
hteo s 
nama?

Ti mrziš 
žurke.

Ali 
obožavam 

Noć 
veštica.

Hajde... 
Možemo 

da sedimo 
u ćošku i 
ismevamo 
prisutne.

Čekaj, je li 
ovo, kao... 

dejt?

Ne 
znam...

Čekaj prvo 
da vidimo 

koliko će ti 
biti dobar 
kostim.



Tako da mi je 
sve već krenulo 
nabolje.

Znao sam da je preda 
mnom još uvek dug put, ali 
ponovo sam nazirao sebi 
kakvu-takvu budućnost.

Mislim, dokle god ne bih pro-
vodio previše vremena na 
internetu ili gledao vesti... 
Tad bih počeo da se pitam 
ima li iko od nas bilo kakvu 
budućnost.

Ali u manjim razmerama mog ličnog života... 
sećam se da je taj dan s Kirom bio prvi put na-
kon duže vremena da sam uopšte imao nade.

I zato mi je, naravno, 
to veče pozlilo...

O, bože...

Trovanje hranom, 
pretpostavio sam.

Iz onog kioska s falafe-
lima gde smo zastali po 
povratku iz parka.

Bljeuuurrrgh!!!



Mslm da imam

trovanje hranom od 

ručka. Si ti ok? 

Aha, evo sad idem na 

jogu. n ije mi muka.

j el’ ti tre
ba pomoć?

           
           

      Ne 

           
        B

iću okej

Verovatno neki viru

Ali kad sam pitao Kiru, 
ništa joj nije falilo. 

Dok bih ja za to 
vreme povratio ma i 
čašu vode.

I eto... tad je mozak 
ponovo počeo da mi 
jebe kevu...

Posle nekoliko dana trovanja 
hranom, stomačnog gripa ili šta 
god da je ta bolest za koju mi se 
činilo da pokušava da me ubije.

Počeo sam da se prisećam pro-
šle zime, tog prvog meseca 
nakon demona i pakta s njim...

Mog izmišl je-
nog demona.

Sećam se koliko sam se 
razboleo kad sam odbio 
da ubijem nekoga u nje-
govo ime.



I čujte, znam da je 
iracionalno, ali počeo 
sam da razmišljam...

Kako sam se tog 
meseca baš ovako 
osećao.

A onda sam opet počeo 
da razmišljam o tom 
prokletom demonu.

Znam da je 
iracionalno, ali 
nisam mogao da 
se oduprem.

U kutijama s ćaletovim isečcima 
našao sam još dve ilustracije 
koje prikazuju istog tog demona.

Dakle... mora da sam ih video kad sam bio 
klinac – ili makar jednu od njih – pa mi se to 
prosto negde urezalo u pamćenje, zar ne?



Ali znate u čemu je caka? Ono što vam 
se ureže u pamćenje kad ste klinac, to 
se ne zaboravlja. To je cela poenta 
fraze „urezalo mi se u pamćenje”.

Ja imam na tone živopisnih uspomena 
iz detinjstva. I previše, pravo da vam 
kažem.

A imam barem desetak ćaletovih 
lascivnijih slika toliko duboko utisnutih 
u mentalnu mrežnjaču da ću ih viđati 
i u grobu...

Ali zašto se onda uopšte ne sećam 
ovih crteža?

I zašto je ćale iznova i iznova slikao taj 
lik? 

I tako sam sebi ubacio bar trunku 
sumnje da možda ipak nisam bio lud 
tokom svih onih meseci.

Možda zaista postoji neki demon i 
možda je – samo možda – i moj ćale 
video istog tog demona?

Shvatate kako bi vam to imalo smisla 
da nekoliko dana niste u stanju da u 
stomaku zadržite ni hranu ni vodu,
 je li?

A do trenutka kad sam se te noći 
obeznanio, čak sam i skapirao zašto 
me je taj demon – ukoliko je uopšte 
i postojao – u septembru ostavio 
na miru.

Zato što sam u avgustu ubio 
dvojicu.

Dobio sam dodatne poene za 
pri jatelja koga sam slučajno 
upucao u leđa.



Naravno, to su sve bile 
gluposti, kao što rekoh, 
moj mozak je sve to 
umislio.

A te noći me je u nekom 
trenutku pustila grozni-
ca... i kad sam se probu-
dio, opet sam se maltene 
osećao kao l judsko biće...

A i kao 
idiot.

Siguran si 
da možeš 
da izađeš?

Aha, 
zapravo 

sam 
manje-više 

okej...

Mislim, pobogu. Zar će da me 
drmne paranoja o demonima svaki 
sledeći put kad budem imao jebenu 
prehladu?

A i prijalo bi 
mi da izađem. 

Već mi se 
smučila ova 

soba.

U redu, 
onda, naći 
ćemo se u 
kafiću...

Ali to što si 
bio bolestan ne 
sme opet da ti 
bude izgovor 

za sranje 
kostim.

Bez debelih 
naočara ili 
nalepnica 
s nečijim 
imenom...

Hej, to 
je bilo 
smešno.

Meni 
nije.

Okej, Kira, 
bez brige... 

neću te 
izneveriti.

Vidimo se 
večeras.

Jebote... 
šta ću, koji 
kurac, da 
obučem?



A ko bi ti 
trebalo da 

budeš?

Ričard 
Nikson.

Bio je 
predsed-

nik?

VOTERGEJT?! Izvini.

Bio sam prilično siguran da ni Kira neće 
biti baš impresionirana, ali radnja s 
kostimima je bila maltene ispražnjena 
u subotu pred Noć veštica...

Tako da je bilo ili ovo, 
ili tip iz „Petka 13.” 

Ili je to bilo žensko? Mi-
slim da je u prvom filmu 
ubica njegova keva.

U svakom slučaju... dok 
čekam da se Kira pojavi i 
durim se zbog onog neznalice 
gotičara, događa se nešto 
čudno...

Kakav to 
namerno neuki 
klipan ne zna 
ko je jebeni 

Ričard 
Nikson?!

Eto zašto 
nam nema 
spasa...



Neki tip s ruskim 
naglaskom prilazi 
šanku i kaže...

Ovde radi 
devojka 
po imenu 
Kira?

Aha, ali 
večeras 

nije njena 
smena.

Tip iz pro-
davnice ploča

 kaže da ima 
dečka po imenu 

Dilan. To 
tačno?

Jebiga, 
pojma ne-

mam, druže... 
Stvarno je ne 

poznajem.

’Oćeš da 
joj ostaviš 
poruku?

Ne... Sa-
mo pokušam 
nađem staru 

druga-
ricu.

Dođem 
drugi 
put.

Kul, 
štagod.

Trebalo mi je neke dve 
sekunde da skapiram 
šta se događa...

Ali onda sam sve 
prilično jasno shvatio.

E, 
u ku-
rac...



Rusi nisu pove-
rovali mom veli-
kom oproštajnom 
pismu.

I proteklih šest 
nedelja koriste 
ono malo što su 
od Reksa saznali o 
meni...

Traže tipa po 
imenu Dilan.

Studenta... Tamna 
kosa... verovatno živi u 
okolini Vilidža...

Sreća moja pa je 
„Dilan” bio, ono, 
drugo najpopularnije 
bebeće ime one 
godine kad sam se 
rodio.

Poznavao sam još šest 
drugih Dilana, od kojih 
je jedna bila devojka.

Ali ipak, ako ste voljni da uđete 
u svaku radnju, restoran i 
kafiću na Donjem Menhetnu i 
postavite isto pitanje...

...možda ćete čak i 
pronaći neke l jude 
koji znaju tipa za 
kojim tragate.

Ne bi smeo 
da budeš 
ovde iza.

Izvini, 
tražio sam 
toalet...

Ili makar nekoga ko 
im je blizak.



Hej, 
gospodi-

ne... Sače-
kajte...

Ričard 
Nikson.

Duho-
vito.

A, da, 
hvala.

Nego, 
čuo sam kako 

se unutra 
raspitujete 
za Kiru...

Da, njen 
dečko je 
moj stari 
cimer s fa-
kulteta.

Razmena 
stude-
nata.

Stvarno? Šta? 
Ti mi ne 
veru-
ješ?

Ne.



Elem...

Tako je sve ponovo 
počelo da biva 
suludo.

Za slučaj da ste 
se pitali.

Ćao, 
Kira, malo 
kasnim...

Možeš da 
mi pošalješ 

poruku s 
adresom, pa 

se vidimo 
tamo?




