
A várható idő- 
járás New York  

Cityben--

Mo Rocco riportját 
látták Párizsból. igen. 

A fény városából… 
vagy egy giccses háttér 

elől… Párizsban az  
a vicces, hogy--

Vigyázz,  
Csuporka! Ott  

van Mohó Jojó!

Dögös  
csajok lesznek. 
Mint az Olsen 
ikrek most!

Dió. A legújabb 
mánia az egészsé-
ges táplálkozás--

Király  
a séród, 
haver!

inkább azt szakértsd 
meg, hogyan kerül  

nő a férficsapatba.



Nemrég őt nevez-
ték a legszexisebb 
nőnek a világon--

Bea  
Arthur!*

--és  
most Halle 
Berry a--

* Az Öreglányok egyik főszereplőjét játszó színésznő. 

Bea  
Arthur!

A TNN-en következik: 
Lois és Clark leg-
újabb kalandjai!

Deadpoolt 
keresem.

Halló!  
Van ott 
valaki?

Mondták, hogy  
ezt a számot hívjam, 

ha… különleges 
szolgáltatásra 
van szükségem. 

Halló…!



Deadpool 
vagyok.

A…  
zsoldos…?

Jobban csípem  
a ”busásan fizetett 
provokátor” meg-

nevezést.

Á, értem!  
Hallott már az 
Egy Világ egy-

házról?

Nem.
Francia- 
ország- 

ban.
Kihagy-
nám.

Nagy 
pénzzel 

jár.

Jó uram,  
nincs az a lóvé,  

amiért hajlandó len-
nék betenni a lábam 
Franciába, amíg az 
országaink had- 

ban állnak!

De hát… 
nem állnak 

hadban.
Tuti 

bizti?

igen.

Ó!

Szóval… 
mennyiről is 
beszélünk?

... Hát, az 
tényleg nem 

kevés…



O rléans-i reptér, Franciaország.

593-as járat 
érkezik a John F. 
Kennedy repülő- 

térről a 33-as 
kapuhoz.

Havanyavagovoljuvuk 
ava devedpuvulovo- 

závást! Maradjunk  
a Wade-nél, jó? A  

Mr. Wilsont se eről-
tessük, mert a végén 
kedvem támad felpo- 

fozni egy komisz 
Dennist.

Öö, hogyne. 
Ennyi az összes 

poggyásza? Aha. 
Lazán 
tolom.

Csúzlit meg 
lőszert simán 
szerzek még 
Franciában  

is.



Hú, meg- 
állhatnánk Jim  

Morrison  
sírjánál? Ki- 

csavarnám 
a gyíkot.

Viszketek,  
mint rüh — nem 

baj, ha ledobom 
az arcomat?

Öö…  
nem. Csak 
nyugod-

tan…

„Légy ön- 
magad, mielőtt 
Eggyé válsz.”

Aha, ja.  
Ezt fejezd 

be! Mit?

A papolást. 
Különben  

dühbe  
jövök.

Egy  
kicsit sem 
akadtok ki  

ezen?

Csodálatos.  
Megtette az  

első lépést: le- 
vetette álarcát 
az EGYSÉGÉRT.

Úgy, 
mint 
mi.

Oké, ez viszont 
nekem sokk!



Mi meg- 
tisztíttattunk az 

egyéniségtől.
Le- 

vetkeztük 
énünket.

”Mint  
ki Egy lett az 
Egésszel.”

"Egylet", 
mi? Ja, gitt-
egylet…

Ne állítsd le  
a motort, hátha 

sikítva kell  
menekülnöm  

innen.

Őszintén  
remélem, hogy 
arra nem ke-

rül sor.

Atyaúr--!


