
Przyłapana na włamaniu



Nie mogę uwierzyć, że 
Czarny Kapitan.

Zwolnił mnie z obowiązku 
służbowego. 

Właśnie 
po tym kiedy 

ocaliłam cały świat
przed Dragi’em i 

całym złem.

Wiem że jeśli Viper 
nauczy mnie czegoś 

na temat skradania się 
oraz systemów 

bezpieczeństwa, 
mogę przekonać 

kapitana aby 
przywrócił mnie 

do pracy.

Mam nadzieje 
że ją jakoś przekonam. 

Nie jechałam 
pod jej 

dom 2 godziny 
na darmo.

Wiem że zrobię 
wrażenie na 

Viper jeśli tylko 
uda mi się przejść 

przez 
system zabezpieczeń, 

który sama 
zaprojektowała.

Przekształcanie
oraz 

projektowanie 
legalnych systemów 

bezpieczeństwa musi być 
lepiej płatnę niż bycie 

złodziejem ...



To będzie 
łatwiejsze, niż...

Oh, nie, to jakiś 
typ gazu...

paraliżującego i 
chyba zmoczyłam

się

Nie mogę 
się ocknąć...
To nie brzmi 

za dobrze



VI...PER...? Nie byłam zadowolona, 
kiedy znalazłam 

intruza ale okazało się, 
że to moja stara przyjaciółka. 

Przyniosłam Cię tu 
aby pomóc Ci się umyć.

VIPEEER...
Miałam 

wypadek

...Dlatego 
przygotowałam

małą kąpiel
Można powiedzieć...
Efektem ubocznym 
gazu paraliżującego 

jest prawie całkowite
rozluźnienie 

mięśni...



Efekt działania 
gazu będzie
trwać jeszcze 

trochę, ale mam
coś, co może 

złagodzić jego skutki.

Trzymaj, Jade
wyssij ten lek, 
a ja cię umyję

...N
awet jeśli

ten diamentowy

pierścień, się

nie błyszczy



Viper 
muszę Cię

o coś
zapytać.

Za chwilę Jade.
Mamy mnóstwo

czasu na
rozmowę

Twoje ciało
mogło nie mieć

jeszcze wpływu na
działania 

zwiotczania 
mięśni

Mam bardzo
drogie dywany

tutaj



I chcę
podjąć pewne

środki 
ostrożności

I ta 
pieluszka jest 

najlepszą
rzeczą

na wypadek
kolejnego 
twojego

wypadku.

Viiipeer,
przyjechałam

prosić cię 
o pomoc

Teraz,
co jest
takiego

ważnego?

Zostałam 
zdegradowana

w sekcji 13 i 
pomyślałam,

że jeśli 
nauczysz mnie

pewnych rzeczy,
a Kapitan Czarny
nadal będzie zły

i ...



I pomyślałaś 
że zakradnięcie 

się do 
mojego domu

zrobi na 
mnie wrażenie?

Zamiast mnie zapytać
wprost

jak zaufaną przyjaciółkę,
myślałaś że włamiesz się

do mojego domu?

Pomyślałam
wtedy że to

będzie dobry
pomysł

Pomyśl
jeszcze

raz Jade!!



Dobrzy 
szpiedzy
nie noszą 
pieluch.

I nie 
dostają 
lania.

VIIIPPEER!

Prawie 
skończyłam

kochanie

Myślę, że 
to powinno

pomóc



Mówię ci
jesteś trochę

marudą

Ale myślę
że będziesz

czuć się lepiej
po drzemce

A potem zaczynamy
uczyć się nowych

rzeczy, wtedy 
kapitan Czarny
nie będzie miał 
innego wyjścia

niż przywrócenie cię jako
agentki terenowej. 

Ale może po
drzemce i 

zmianie pieluszki
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