
go-
spodaru 

TORe.

Blagoslovite 
nas svojim pri-
sustvom, sine 

Odinov.

Dobro-
došli nazad, 

gospoda-
ru.

Medovine, 
gospoda-

ru?

Još od detinjstva sam 
slušala priče o čudima 
ASGARDA. Tamo noću 

idem u snovima.

Da sam rođena 
kao boginja, a ne kao 

kovačeva kći, ne mogu da 
zamislim da bih ikada 
mogla da napustim 
takvo mesto, čak 

ni na tren.

A vi nam se 
UVEK vraćate. 

ZAŠTO, gospo-
daru?

Zašto sići iz 
raja na zem-

lju blata 
i balege?

Pogledaj 
oko sebe, 

ženo. Vaše vremenske 
prilike su surove. Vaši 

ljudi još suroviji. Vaša 
pića sirova i gorka. Vaši 
okeani i šume puni zveri 

koje bi vas mogle 
pojesti.

Borite se 
između sebe iz naj-

besmislenijih razloga. 
Bludničite kao bestidne 
životinje. Pljačkate i 
skrnavite svaku novu 

zemlju koju 
otkrijete.

 Drugim 
rečima...

Kako bih 
MOGAO da se 

ne vraćam?



Slušaj to. Prokleti 
SINOPTIČARI nemaju 

pojma. Pretpostav-
ljam da će ovo da 

bude SPORA 
noć.

Ne bih 
bio toliko 
siguran u 

to.
Šone, idi 

pozadi i iznesi 
bure. Jedno od onih 

velikih hrastovih buradi 
koje sam ti rekao da 

nikada ne diraš.

Da, gazda, 
naravno. Šta je 
uopšte u njima?

MEDO-
VINA.

 Napravljena 
od svežeg meda i 

divljeg kvasca, sa 
trunkom močvarne 
mirte. Onako kako 

su je Vikinzi 
 pravili.

BaŠ na 
način na koji 

on voli.
Koji 
on?

Veoma 
stara mušte-

rija. koju oče-
kujem da stig-

ne uskoro.

Kada bolje 
razmislim, do-

nesi dva 
bureta.

rekao 
bih da je 

 naš prija-
telj silno 

žedan...



„...nakon 
dugog 

odsustva.“



Izvinite, 
gospodine. Hm... 
TORE, gospo-

dine...

Ali moraću 
da Vas zamolim 

da ostavite 
svoj... čekić.

Pusti 
sada to, 

Lense.

Izvinite, 
gospodine, 

momak je tek 
došao. Samo 

napred.

O čemu se, 
kog đavola, radi, 

Bile? Običnom svetu 
ne dozvoljavamo da 
unese ni turpiju, ali 
ovaj tip sme da do-
vuče čekić veličine 

Prijusa?

Nije 
važno, momče, 

veruj mi.

Niko OVDE 
ne bi mogao da 

ga podigne.



Izvoli. 
Doneo sam 

ti ovo.

Šta je, za 
ime sveta, 

to?

Plod drveta 
kandelar. Sa pla-

nete po imenu Endugo. 
Mnogo zvezdanih si-

stema odavde.

Na Endugu su samo 
oko ovog ploda 

bili vođeni 
RATOVI. Hajde. 

Probaj 
ga.

Dođavola. 
Ukus mu nije nalik... 
nije nalik bilo čemu 

što sam ikada pojeo, pa 
ipak... nalik je nečemu 

što znam da sam 
UVEK želeo.

Da, 
tako se 

priča.

Ti ga 
nisi pro-

bao?

Endugo 
je spaljen pre 

mnogo godina. Taj 
plod je POSLEDNJI 

za koji se zna 
da postoji.

Molim? 
Ali...

Poslednji... 
a ti...

Ti si 
ga doneo 

MENI?

Ne znam 
šta da 
kažem.

Ovo 
je...

Ovo je sva-
kako fantastičan 

POSLEDNJI 
OBROK.



Fultone.

Vreme 
je.

Tore, 
slušaj...

Hvala ti na 
tome što si me 

ponovo obišao. Hvala 
ti na svim razgovorima 
koje smo vodili tokom 

godina. Ali... ako tre-
ba negde drugde 

da budeš...

...znaš, ako 
trolovi napa-

daju Zemlju ili 
Tako nešto...

Shvatam.

Preći ću 
sa tobom 

CEO put, pri-
jatelju. Do kapije 

ka drugoj 
strani.

Zašto, kog 
đavola, nisam 

mogao da sretnem 
BOGA kao što si ti... 

dok sam još bio 
mlad i glup?

Idemo.





Polako. 
Ne previše mleka 
od lubenice. Pri-

pašće vam 
muka.

A ovde ima 
još puno vile-

njačkih čokolada 
i vilinskih ko-

lača.

Ali, ne zabora-
vite da ostavite 
mesta za pečenu 
zmajevu kole-

nicu.

To je seme 
kvazarske orhide-

je, koja je izumrla 
pre tri miliona 

godina.

Zaboga.

Potiče iz bib-
lioteke semenja u 
DVORANAMA SVEG 

ŽIVOTA, na mestu koje 
se zove GRAD SVEMOĆ-

NOSTI. Ako iko može 
da učini da proklija, 
siguran sam da ste 

to Vi, igumanijo.

A sada, ses-
tre, ako biste 

me izvinile...

Možda bi... 
Bog groma... želeo 

da ostane na 
večeri?

Seti se svo-
jih ZAVETA, 
sestro Mar-

džori.
da.

A kako 
oni beše 
glase?

Ova poslednja avantura te je 
dugo držala podalje od nas, 
stari prijatelju. Sigurno si pu-

tovao negde daleko. 
Stoga mi reci... Šta si 

ovog puta 
video što nije 
niko drugi pre 

tebe?





O, čoveče. 
Ne mogu da 

verujem.

Hej, ROZ, 
izgleda da je 

tvoj PRATILAC 
napokon sti-

gao.

Molim?

Sunce ti 
poljubim.

Da li ste 
Vi pitomac Šilda 
ROZALIND SO-

LOMON?

Ja sam 
TOR. I ovim 
prihvatam 
Vaš poziv.

Vau. Ja, uh... 
nisam bila sigur-

na da ćete uopšte 
videti video pozivnicu. 
Vi imate Internet u... 

hm, ASGARDU?

Ne, nemamo tu 
magiju. Meðutim, mo-

ra da Toni Stark ima pri-
stup njoj, zato što 
mi je on savetovao 

da dođem.

A sada 
kada sam Vas 

upoznao, jasno 
mi je zašto je 

insistirao.

Čoveče. 
Jeste... jeste... jeste li 

za piće? Meni bi dobro došlo 
piće. Da li bi Vama dobro došlo 

piće? Hajde da uzmemo piće.

Čestitam Vam na 
diplomiranju na Šil-

dovoj akademiji. svoje-
vremeno sam poznavao 

mnogo herojskih 
agenata Šilda.

Da... pa, ja 
neću baš da bu-

dem super-špijunka. 
Pre... EKOLOŠKA 

NAUČNICA.

Ali sa 
pišto-
ljem.

Ne znam da li ću 
da dobijem leteća 

kola ili ne.    Shvatam. 
Ja imam leteće 

JARČEVE!

Da budem potpuno 
iskrena, Tore, nisam 

Vas pozvala ovde samo 
zbog zabave ili da bih sve 
ostale devojke učinila 

ljubomornim. Mada 
Vam stvarno 

hvala na 
tome.

Takođe sam se 
pitala da li Vi, kao Bog, 
uviđate ekološku štetu 
koja se našoj planeti 

nanosi na dnev-
noj...

Agentkinjo Solomon, siguran 
sam da ćete biti sjajna ekolo-
ška naučnica, šta god to bilo, 

ali meni je rečeno da je 
ovo PROSLAVA.

Stoga mi 
recite...

Jeste li 
ikada PLESALI 

sa Bogom?

Hm... nisam 
sigurna, dozvolite 

da o tome razmislim 
na... ne. Ne, prilično 
sam sigurna da je 

odgovor ne.

Jeste li, uh... 
jeste li Vi ikada 

plesali sa ekolo-
škom naučni-

com?

Izvinite?

O Bože.

Ne. I sada 
vidim šta sam 

sve propu-
stio.



O, čoveče. 
Ne mogu da 

verujem.

Hej, ROZ, 
izgleda da je 

tvoj PRATILAC 
napokon sti-

gao.

Molim?

Sunce ti 
poljubim.

Da li ste 
Vi pitomac Šilda 
ROZALIND SO-

LOMON?

Ja sam 
TOR. I ovim 
prihvatam 
Vaš poziv.

Vau. Ja, uh... 
nisam bila sigur-

na da ćete uopšte 
videti video pozivnicu. 
Vi imate Internet u... 

hm, ASGARDU?

Ne, nemamo tu 
magiju. Meðutim, mo-

ra da Toni Stark ima pri-
stup njoj, zato što 
mi je on savetovao 

da dođem.

A sada 
kada sam Vas 

upoznao, jasno 
mi je zašto je 

insistirao.

Čoveče. 
Jeste... jeste... jeste li 

za piće? Meni bi dobro došlo 
piće. Da li bi Vama dobro došlo 

piće? Hajde da uzmemo piće.

Čestitam Vam na 
diplomiranju na Šil-

dovoj akademiji. svoje-
vremeno sam poznavao 

mnogo herojskih 
agenata Šilda.

Da... pa, ja 
neću baš da bu-

dem super-špijunka. 
Pre... EKOLOŠKA 

NAUČNICA.

Ali sa 
pišto-
ljem.

Ne znam da li ću 
da dobijem leteća 

kola ili ne.    Shvatam. 
Ja imam leteće 

JARČEVE!

Da budem potpuno 
iskrena, Tore, nisam 

Vas pozvala ovde samo 
zbog zabave ili da bih sve 
ostale devojke učinila 

ljubomornim. Mada 
Vam stvarno 

hvala na 
tome.

Takođe sam se 
pitala da li Vi, kao Bog, 
uviđate ekološku štetu 
koja se našoj planeti 

nanosi na dnev-
noj...

Agentkinjo Solomon, siguran 
sam da ćete biti sjajna ekolo-
ška naučnica, šta god to bilo, 

ali meni je rečeno da je 
ovo PROSLAVA.

Stoga mi 
recite...

Jeste li 
ikada PLESALI 

sa Bogom?

Hm... nisam 
sigurna, dozvolite 

da o tome razmislim 
na... ne. Ne, prilično 
sam sigurna da je 

odgovor ne.

Jeste li, uh... 
jeste li Vi ikada 

plesali sa ekolo-
škom naučni-

com?

Izvinite?

O Bože.

Ne. I sada 
vidim šta sam 

sve propu-
stio.



Ja... ne mogu 
da verujem. Ne 
znam šta da 
kažem. Osim...

Veoma mi 
je žao, DŽEJN 
FOSTER. Koliko 

dugo znaš?

Pre šest 
nedelja sam radila 

mamogram. Nekoliko nede-
lja kasnije sam imala ope-

raciju uklanjanja izrasline. 
Prošlog utorka sam započela 

hemoterapiju. Ako se ispov-
raćam svuda okolo, mo-

lim te znaj da nije 
ništa lično.

KAKO? Kako 
ti se ovo dogodi-
lo? Ko ti je ovo 

UČINIO?

To je RAK, 
Tore. Ovde na Zemlji 

se to stalno dogaða. 
Veruj mi da nije krivica 

nikoga koga bi mo-
gao da umlatiš.

A sada, 
molim te, sedi. 

Popij svoj čaj. 
Žao mi je što nemam 
nimalo medovine. U 

prodavnici je 
nije bilo.

Hoću da 
čujem sve o 

tvojoj poslednjoj 
avanturi, kako si se pro-

veo dok si spasavao svet. 
Prijala bi mi dobra pri-

ča o spasavanju 
sveta. Ne... moram 

da idem. Moram da 
nađem ISCELJUJUĆE 
KAMENJE za tebe. Ili 
možda magični eliksir 

od čarobnjaka 
iz...Tore, 

NE.



Nećemo da se 
upuštamo u to. Nikada 

više. Nema tajnih lekovitih 
izvora. Nema Odinove ma-

gije. Znaš da takve 
stvari uvek imaju 

cenu.
Ja sam 

LeKaR. Ovu bitku 
ću da bijem koristeći 

staru dobru zemaljsku 
medicinu. A ako je ovo na-
čin na koji treba da um-
rem, boriću se svim si-

lama, ali pod SVO-
JIM uslovima.

Ti si 
HRABRA žena, 
Džejn Foster.

Ne. Samo 
obična žena. 

Ovo je samo ne-
što što žene 

rade.

Sada sedi 
i popij svoj 

čaj.

Dušo, da 
li je sve u 

redu?

Sve je u redu, 
Voltere. Samo 

dvoje starih prija-
telja koji nadok-

nađuju propu-
šteno.

Ovaj novi MOMAK... Volter, 
sin Boba, trgovac nekretni-

nama... deluje mi da mu 
se ne dopadam.

Zabavlja se 
sa devojkom čiji je 

bivši momak doleteo iz 
svemira na magičnom čekiću. 
Mislim da možeš da shvatiš 

zašto bi se odjednom 
osetio naročito 

SMRTNIM.

Ali Volter je 
dobar čovek. 
Lepo nam je 

zajedno.

Šta je sa 
tobom, Bože srce-

lomaca?



Ima li u 
tvom životu nekih 
novih ljubavi? Ili 

između tebe i SIF još 
uvek bukte uzavrele 

strasti?Da, 
neko vreme 

je bilo tako, 
ali... Gospa 

Sif i ja... kao da 
smo se prethodnih 
meseci udaljili jed-

no od drugog.

Ovo... ovo 
mi ne deluje kao 

trenutak za razgo-
vor o takvim 

stvarima.

POZNAJEM to 
durenje. Tore, 

slušaj me.

Samo zato 
što ne možeš da 

spasiš SVAKOGA, ne 
znači da si loš Bog. 
Ponekad moraš da 

dopustiš ljudima da 
sami sebe spa-

su.

Moraš da ra-
zumeš da, kada neko 

bukvalno može da pomera 
planine, ništa mu ne pada 

teže nego osećaj BESPO-
MOĆNOSTI. Pogotovu 

kada oni koje 
VOLI pate.
Džejn 

Foster, jesi li 
sigurna da ne posto-

ji planina koju bih 
mogao da pome-

rim za tebe?

Gospo-
de. Umalo 
da zabo-

ravim...

Seksi si 
čak i kada 
se DURIŠ.

Nema 
čarobnjaka. Niti 
jednog. Jesi li 

me čuo?

Jesam, moja 
gospo. Vaša 
kočija čeka.

Hej, VOLTERE? 
Dušo, srce? Znaš 

šta ima novo...?

samo 
da uzmem 

jaknu.



Pa, ovo 
rešava stvar. 
Ako do sada 

nije...

od sada 
će te Volter i 
DEFINITIVNO

mrzeti.

Rekla si da 
si poželela da 

vidiš prelep sumrak. 
Po mom iskustvu, u 

čitavom kosmosu ne 
postoji lepši 

od ovog.

Zanimljivo 
kako te u školi 

nikada ne nauče da 
postoji PLAVO PODRU-
ČJE Meseca, tamo gde 

možeš da udišeš 
vazduh.

Još uvek se 
sećam vremena kada 

se u vašim školama učilo 
da je Zemlja RAVNA. I da 

ja nisam bio ništa više 
od paganskog 

MITA.

Kao doktor, 
znam da osoba počne 

da govori sebi da se na-
vikla da vidi... ljude kako 

dolaze i odlaze. Osim 
što nikada ne bude 

zaista tako.

TEBI to 
mora da je još 
teže. Nakon svih 

ovih godina.

Tore, 
HVALA TI 

na tome što 
nam se uvek 

vraćaš.

Džejn 
Foster, tvoj 

svet me je SPASIO. 
TI si me spasila. Ti i 
svi ljudi koji su me 

doveli u svoje 
živote.

Bez 
Midgarda... 

ne znam kakav 
bih bio Bog...

Ali znam 
da bih bio 
izgubljen.

Onda idi i 
nađi finu ZEMALJ-
SKU DEVOJKU, i u 

znak zahvalnosti je 
snažno poljubi 

pravo u usta.

Pokušaću. Ali 
shvataš da one uvek, 

kada se porede, deluju 
pomalo... NEUBEDLJIVO. 
Na kraju krajeva, moja 
poslednja zemaljska 

devojka...



...je ODUZI-
MALA DAH.

Možda bih 
mogao da prizovem... 

samo JEDNOG bioman-
sera, da dâ mišljenje 

u vezi sa tvojim 
lečenjem? Učini to, 

i izaći ću sa 
Herkulom.

Ne bi se 
usudila.



Blagi Bože! 
GROBLJE KITO-
VA! Jesi li ikada 

videla nešto 
slično?

Ne.

Ali ja sam 
ionako tek juče 

diplomirala.
Agentkinja Roz 

Solomon, ŠILDOV 
EKOLOŠKI ISTRAŽNI 

TIM, izveštaj 
A-1.

Potvrdili 
smo glasine o 
groblju kitova 
usred Južnog 

okeana...

Na mestu za 
koje verujem da 

se nalazi tačno IZNAD 
sadašnjeg gradilišta 

najnovije ROKSONOVE 
podvodne rudarske 

stanice.

Bože.

Pitanje koje 
se sada postavlja 

je da li ću uspeti da do-
kažem da su dve lokacije 
povezane, ili će sve ovo 
biti okarakterisano sa-

mo kao još je-
dan čin...



Pozdrav, agentki-
njo Solomon. Molim Vas, 

recite mi kako mo-
gu da Vam pomog-

nem da spasite 
svet.

Vi drhtite. 
Ako Vam hladnoća 

smeta, možda bi bilo 
bolje da o tome po-

razgovaramo uz 
večeru.

Jesi li stvarno 
doleteo čak do 

Južnog Pola... samo 
da bi mi se NABA-

CIVAO?

Znaš šta? 
Nije važno. Sada 
si ovde, Pa te ja 

šaljem na posao. 
Idemo.

Možeš li da 
pomeraš planine? 
Ili barem ledene 

bregove?
Moja gospo... 
bilo bi mi zado-

voljstvo.



Da li je ovaj prokleti MOST napokon 
sređen? Ili sam ja jedina stara stvar 

u ovom gradu koja još uvek radi 
onako kako bi trebalo? GOVORI, 

stražaru!

Gospodaru 
Tore, popravke i 

dalje traju. Međutim, 
BIFROST je ponovo 

funkcionalan.

Onda PROBUDI 
ovu drečavu stvar! 

KRALJ ASGARDA želi 
da razgleda svoje 

kraljevstvo!

Ka MIDGARDU, 
stražaru.

Midgardu? 
Ali, gospodaru...

Čuo si reči 
svog Sveoca. 

Učini to.

Glupi 
stražar. Zar 
taj dečak ne 

poznaje svoju 
istoriju?

Tor se 
UVEK vraća u 

Midgard.



Ma koliko 
mu to bilo 

BOLNO.


