
Hibát követünk el.

Már 
próbálkoztunk 
vele, Leonard.

Stan Leenek és 

Jack Kirbynek 
az eredeti 

jáde óriásoknak
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Nem szabad egy 
helyben maradnom. 

Bárki üldöz is…

…és mindig 
üldöz valaki…

…tudni fogja, 
hogy itt keressen.

Különösen 
a mai napon…

Persze nagyra  
értékelem, hogy 

előzetes bejelentés 
nélkül fogadtál.

Felhívtál, 
bejöttem, 

Bruce. Ahogy 
mindig.

Nem is tudom…  
lehet, hogy csak 

beszélgetni szerettem 
volna valakivel…

…vagy behúzódni 
valahová az eső 

elől.

…Amely a házassági 
évfordulóm napja lett 
volna… annak kellett 

volna lennie…
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Már megbocsáss,  
Bruce, de ennél 

nagyobb merde-et  
ma még nem 
hallottam… …és el se 

hinnéd, mennyi 
merde-et 

hallok. Nem azért 
repülted át a fél 
országot, hogy az 
eső elől húzódj 

be valahová.

Beszélgetni 
akartál… 
beszélni.

Dr. Leonard Samson 
régóta a barátom.

Szerintem nem őrültség, ha 
egy pszichiáter a barátunk.

Vagy van egy pszichiáterünk, 
aki a barátunk.

Nem mintha abban 
a helyzetben lennék, 
hogy eldönthessem, 
ki őrült, és ki nem…

Én inkább nem 
beszélnék ilyen 

hangnemben 
velem.

Úúú, 
de beijedtem, 

Bruce!

Cseppet sem 
félsz tőlem, 

Leonard?

Ha a helyed-
ben lennék, én 

félnék.

A francba is, 
egész életemben 

féltem…
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Megmutatok neked néhány 
fotót a dossziédból.

Tudod, mit kell tenned. 
Mondd el, mi jut eszedbe 

először róluk!

Van 
dossziém?

{hajh} 
Nálam 

mindenkinek 
van, Bruce.

Ross.
Gyűlölet.

Gyűlölöd őt?

Éppen hogy ő 
gyűlöl engem.

Rick.
Hm… 

Hibáztatás.

Hibáztatod 
Ricket?

Nem. Ő 
hibáztatja magát, 
nem gondolod?

Betty.
Ezt honnan 
szerezted?

Mondtam. 
A dossziédból.

Évek 
óta nem 

láttam ezt 
a fotót…

Bruce, mi a gond? 
Miért jöttél el hozzám 

ma este?

Fogalmad sincs, 
milyen érzés.

Hulknak lenni.

Nem. Magamnak 
lenni.

Akkor meséld el! 
Hogy megérthessem.

Mit 
akarsz, hol 
kezdjem?

Ahol csak 
kedved tartja. 
A szüleiddel.

Az apáddal.

Ezt már 
unásig átbeszéltük, 

vagy tévedek?

Nézd, ha azt szeretnéd, 
hogy ássak le az alapokig, 

akkor mindig ugyanott 
lyukadok ki…
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