
Batpig nieustraszenie ratuje świat (no dobra, bądźmy szczerzy – odrobinę poprawia  
sytuację w swoim mieście), bezlitośnie łapiąc złoczyńców, którzy sądzą, że mogą robić,  

co chcą, na przykład bezkarnie śmiecić na ulicach albo przeklinać bez konsekwencji.
Nasz superprosiak nie ma jednak pojęcia, że czeka go prawdziwe wyzwanie w postaci zmuto- 
wanego jaszczura, siejącego wokół zniszczenie oraz kibelkowy dowcip, a także sprzedawczyni  

ze Sklepu Mięsnego na Rogu, mającej dość niebezpieczną wizję dominacji nad światem.
Czy Grześ Podlaski, z pozoru zwykły prosiak z szóstej klasy szkoły podstawowej,  

da radę utrzymać w sekrecie swoje superbohaterskie alter ego? Czy karp Karol nabierze  
wody w usta, a mająca lęk wysokości nietoperzyca Gryzelda nauczy Grześka latać?
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BUM.

LECIMY Z TYM



Jakie to wykupiaście  
odlotowe! 

Sytuacja nie jest  
idealna.

Rakieta znajdowała się na  
dachu wysokiego budynku i była  

wymierzona prosto w słońce.

Co więcej, połknął zatrutą  
kapsułkę, więc zasadniczo nie miał  
zbyt wiele czasu na działanie!

Został przywiązany do gigantycznej rakiety przez  
Dinomana o bardzo niewyparzonej gębie, który używał  
kibelkowej łaciny. A lont wypalał się bardzo szybko!

WZDECH

Stosunkowo gówniana sytuacja,  
zgodzi się pan, panie Batpig?

Batpig znalazł się w stosunkowo poważnych tarapatach.
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Nagle lont się wypalił i biedny Batpig wystrzelił w górę wraz  
z rakietą. Dinoman z radości wykrzyknął coś w kibelkowej łacinie.

O JA  
CIĘ.

Taaak!

Na szczotkę  
klozetową!

Plwocina  
larwy!

Kolekcja obciętych  
 paznokci pani 
     Honoraty!

Lody  
musztardowo- 
-brokułowe!

Musiał pomyśleć o czymś obrzydliwym.  
Tak obrzydliwym, żeby puścić pawia.

Najpierw muszę  
zwrócić tę zatrutą  

kapsułkę!

Rakieta leciała w górę,  
a Batpig układał swój plan.
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Zatruta  
kapsułka  
(hurra!)

Bleeeerg!

PLWOCINA LARWY ZROBIŁA ROBOTĘ.
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O nie, to retrospekcja!  
Albo… historia  
   protagonisty  
     czy coś!

I wtedy poczuł, że coś się zbliża, coś się dzieje…

Jak można lubić  
szparagi?

Jak tu się  
znalazłem?

Co zrobiłem  
źle?

A kiedy tylko pozbył się trucizny z żołądka, 
w jego głowie pojawiły się pytania.
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PRZEDZIWNE POCZĄTKI

Gu-gu.



PRZEDZIWNE POCZĄTKI Artystyczne zdjęcie  
od fotografa

Najgorsza  
maskotka  
drużynowa  

świata.

Był szóstoklasistą w podsta- 
wówce w tymże dużym mieście,  

a szkołą trzęsła drużyna  
Walecznych Burito.

Mieszkał z rodzicami (Prosią  
i Rosiakiem) w czteropiętrowym 
bloku bez windy, w pewnym  

dużym mieście.

Ej!

Grzesiek Podlaski był świnką. Normalnym, różowym,  
włochatym, nudnym prosiakiem.

UWAGA! RETROSPEKCJA!
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To co, może zrobimy 
sobie kanapeczki?

Grę w karty z przyjaciółmi...Kąpiele błotne...

Ha, ha! Wieprzowy  
Mściciel znów zwyciężył!

Komiksy...

CHRUM
CHRUM

CHRUMCHRUM
Gry komputerowe...

Och... och,  
CHRUM, jakie  

dobre.

Lubił to samo, co większość prosiaków w jego wieku:  
smaczne kanapki…
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Mieszkanie  
rodziny  

Podlaskich

WIÓDŁ CAŁKIEM ZWYCZAJNE ŻYCIE  
W SWOIM NOWOCZESNYM APARTAMENTOWCU.
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BLEE!!!

Lecę na chwilę 
wskoczyć do 

kibelka. Muszę 
  zmoczyć usta.

Robiło się już późno,  
a Karolowi trochę  
zaschło w ustach  

(w końcu był rybą).

A żebyś wiedział! 
Żebyś wiedział,  
   że pozbieram!

Pozbieraj 
rybki!

Zwykle grali w „pozbieraj 
rybki”, bo Karol był karpiem, 

więc - sami rozumiecie - 
lubił tę grę.

Chyba TWOJA 
STARA.

Karol, no weź,  
patrzysz mi  

w karty.

AŻ PEWNEGO POPOŁUDNIA…
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Czy ja wy- 
glądam jak  
   komar?

O nie!!! 
Myślałam, 

że to komar!AŁAAA!  
Mój ryjek!

Aaach!

Ale Gryzelda się przestraszyła  
i ugryzła Grześka prosto  

w ryjek!

Cała się 
umaże. 

Hi, hi, ale będzie 
śmiesznie.

Nietoperzo- 
we chrapa- 

nie.

Stwierdził, że wypróbuje 
pewien żarcik. Nałożył jej 
krem do golenia na rękę 
i posmyrał ją po nosie.Ha,ha! Ach ta 

Gryzelda.
z.

Grzesiek zerknął w drugą 
stronę i zorientował się,  
że Gryzelda przysypia.

Gryz
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Nie. I czuję się urażona twoim 
pytaniem. To super niegrzeczne pytać 

nietoperza o coś takiego.

Czuję się jakoś dziwnie. Nie chorujesz 
przypadkiem na wściekliznę, co?

Następnego poranka Grześ czuł się naprawdę dziwnie,  
więc zadzwonił do Gryzeldy.

Co za dziw-   
ny dziób.

Co za dziwny 
sen.

Tamtej nocy Grześka bolał ryjek, a on sam śnił, że jest ptakiem.

LUDZISKA! Idę  
na chwilkę do wu- 
cetu i tracę całą 

zabawę.

Nie jest tak źle, już  
tak nie boli.

Jeszcze raz sorki, 
stary. 

Zanim Gryzelda poszła do domu, posmarowała ryjek Grześka maścią. 
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placki  
ziemniaczane

śniadanie  
w środku nocy

Co się ze mną dzieje? 
Czy ja się staję 

NOCNYM NOCNYM   
    STWORZENIEM?STWORZENIEM?

A potem nie mógł zasnąć przez całą noc!

Bardzo niepokojące nieto- 
perzowe chrapanie.

Grzesiek powiedział rodzicom, że idzie odrobić lekcje,  
ale tak naprawdę poszedł się zdrzemnąć. W efekcie  

spał tak długo, że aż zrobiło się ciemno.
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Co?

Miau

Obrzydlistwo!

A potem zorientował się,  
że jest w stanie zobaczyć 

przez ścianę panią Honoratę 
i jej kolekcję kocich kłaczków.

To nie jest 
normalne.

Okej.

Kiedy póżniej skakał po swoim 
łóżku, w pewnym momencie  
zorientował się, że… wisi  

w powietrzu!

 A tak  
w ogóle,  
AŁA!

Zupełnie, jakbym nie  
znał własnej siły!

Kiedy zakładał gatki, zupełnie 
przypadkiem strzelił się boleśnie 

gumką od majtek.

Burp.

Matko święta,  
Grzesiu.

Następnego dnia zjadł jakieś 
dziesięć pyszniutkich kanapek.
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Co straciłeś??Nie stra- 
ciłem. Straciłeś  

głowę.

Gryzelda stwierdziła, że stracił głowę.

Co? Ej! Przestańcie 
szeptać!

Myślę, że mam…  
jakieś… supermoce!

Podczas obiadu w stołówce powiedział o wszystkim  
Gryzeldzie. (Ale Karolowi nie. Karol był spoko rybą,  

ale nie potrafił na długo nabrać wody w usta.)
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  Poruszanie 
przedmiotami 

  za pomocą 
   umysłu! Jejaaa!

Wierzę ci!

Dobra, dobra, 
weź już mnie 

postaw!

No prosię, 
prosię.Lewito- 

wanie.

Siła!
pianino

O kurka.

Tak więc tego samego popołudnia (kiedy Karol miał akurat lekcję 
gry na trąbce), Grzesiek pokazał Gryzeldzie, o co mu chodzi.
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Jakoś nigdy  
nie było okazji!GRYZELDA! 

Czemu nic mi 
nie powiedziałaś?

Może  
troszkę.

Czekaj, nie jesteś 
jakaś radio-

      aktywna 
      czy coś?

Stary, ja chyba 
   nie… no…

      Jak to się 
mogło wydarzyć? 

   To od twojego 
     ugryzienia?

Hm, no…
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Bardziej…  
nietoperzowe.

Hmmm.  
Mam inne moce.

Grzesiek spędził całą noc na czytaniu wszystkich 
swoich starych komiksów o  Wieprzowym Mścicielu.

 To jednocześnie  
ekscytujące  
i naprawdę  

   przerażające!

Jestem jak  
Wieprzowy  
Mściciel!

Ale Grzesiek szybko dostrzegł pozytywne strony sytuacji.
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Świnkoperz?

Świnominator?

Chrum- -man?

Świnek- 
-pelerynek?

Pan Super-
-świnka?

Ale Grzesiek nie mógł przestać o tym myśleć.

Jeszcze się 
ubrudzisz.

Och, synku,  
lepiej nie.

Mamo, tato, czy 
mogę zostać super-

bohaterem?
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O kurdebele…
          Jestem 
           BATPIG!

AŻ NAGLE GO OŚWIECIŁO.

26




