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Lori?

Karl je u ko-
lima, konačno 

je zaspao – prvi 
put otkako smo 
pre dva dana 

krenuli.

Odlično. 
Izgleda... 

izgleda da 
dobro

podnosi sve 
ovo.

Onoliko 
koliko je to 

moguće.

A ti? 
Jesi li ti 
okej?
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Pogledaj samo ovaj 
grad. Pun je mrtvih. Ne 
smemo ni da mu priđemo 

da nas ne bi napali. 
Moji roditelji su mrtvi... 

Pobijeni su svi koji 
su došli u Atlantu da 

potraže zaštitu. 
Mora da jesu.

Niko nije 
mogao da 

preživi ovaj 
haos.

A Rik... već tri ne-
delje je u jebenoj 

komi. On čak i ne zna 
šta se sve desilo... I 
mi smo ga napusti-

li da bismo došli 
ovamo... da bismo

 zatekli ovo.

Palo mi je na pamet 
da se vratimo po 
njega... ali on je 

bezbedan u bolnici. 
To je najbezbednije 

mesto za njega, a 
mi ne možemo 

da mu po-
mognemo.

Osim toga... Kad 
vojska uskoro 
krene da čisti 
državu... naj-
bolje je da

 budemo u bli-
zini velikog

 grada.

Oh, Šejne... ne postoji 
način da ti dovoljno 

zahvalim za to što si 
došao po nas... Karl i 

ja nikada ne bismo 
sami dogurali dovde. 

Uvek ću ti biti 
dužna. 

Ne znam kako 
je tebi, ali ja 
sam potpuno 

rastrojena. 
Ni sama ne znam 

zbog čega
 više.

Sa svim što 
se desilo s 

Rikom i s mojim 
roditeljima... i 
s celim svetom... 
nemoj pogrešno 

da me shvatiš... 
ali osećam se 

tako...

...usa-
mljeno.
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Izvini, Lori, 
nisam hteo 

da...

Izvini.

Ne, Šejne... nemoj da 
se izvinjavaš. Posle 
svega kroz šta smo 
prošli... svega kroz 
šta prolazimo...

  razumem te.

Šejne... 
potreban 

si mi.

Potre-
ban si 

mi.

O, Lori...

Toliko 
dugo te 
želim...
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To bi 
bilo to.
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Džukelo 
jedna.

Kakav 
dan, 
a?

Lori... njoj ovo teže pada 
nego nama ostalima. Valjda 

zato što... putovali su za-
jedno... on se brinuo o

 Karlu i njoj... vero-
vala mu je.

Jebote, 
svi smo mu 
verovali.

Ni na kraj 
pameti mi 

nije bilo da 
bi mogao 
onako da 

odlepi. Samo 
je pukô.

Bio mi je 
prijatelj. U stvari, 

verovatno najbolji 
prijatelj. Ne smemo da 

potcenjujemo situaciju u 
kojoj se nalazimo. Ako je 

Šejn mogao tako drastično 
da se promeni, onda 

smo najebali više nego 
što sam mislio.

Samo 
što...

Možda 
bi bilo 

bolje da 
je malo 

sačekam.

Pričaćemo 
kasnije.

PU!PU!
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Kako je 
Andrea? Bolje... ali 

proći će još 
podosta 

vremena dok 
se sirotica 
ne vrati u 
normalu.

Dejle... zar 
misliš da će se 
išta više vratiti 

u normalu?

Posle ovog danas? Baš i ne... 
I kad smo kod toga... ne želim 
da ti to nabijam na nos... ali 

rekao sam ti da je Šejn 
počeo da se menja 
otkad si ti došao.

Mislim da 
je bio 

zaljubljen 
u tvoju 
ženu.

Znam. Stvari o koji-
ma je trabunjao pre 
nego što je pokušao 
da me ubije... to sve 

objašnjava.

Da... ali zapravo hoću da 
kažem kako su svi u kampu 
postali podozrivi prema

 Šejnu. Posle napada, posle 
Ejmi... i Džima... spremni smo 
da krenemo odavde, Rik. 

Pustili smo Šejna da ko-
manduje jer je bio poli-

cajac... Ja sam mator 
čovek, Glen je klinac, a 
Alen... tja, Alen nije od 

liderske sorte.
Svima nam je

 potreban neko da nas 
vodi, a naročito ženama... 

kako bismo se osećali 
bezbedno. Razgovarao 

sam sa ostalima... 
mislimo da si taj neko ti.

Dobro onda... 
naspavajte 
se. Krećemo 

sutra.

Predugo 
smo bili 
ovde. 

E, da, još jedna 
sitnica. Andrea je 

vodila računa o 
danima otkad je 

sve ovo krenulo... i, 
ako se nije negde 

zabrojala... 

Sutra je 
Božić. 

Nemoj đavo da te nosi 
da kažeš nekome! Jesi li 
me čuo?! Niko ne sme da 
zna! Ne pada mi na pamet 
da pored svih pizdarija 
još objašnjavam svom
 sinu kako... kako Deda 

Mraz ne može da
dođe!

Ove godine 
preskačemo 

Božić, je l’ 
jasno? Deca su 
već dovoljno 
unezverena.

U redu, u redu,
     razumem.
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Tata?

Prilično si se 
uspavao, Karle. 

Skoro da smo 
završili pakova-
nje za selidbu. 

Jesi li ti 
okej?

Ako ti se 
ikad bude 
pričalo o 
onome što 
se desilo... 

tu sam.

Znam, 
tata.

Onda, ako 
ikad budeš 
hteo... samo 
reci, važi?

Aha.



9

Spremni 
smo za 

polazak?

Samo da 
pretočim 
benzin iz 

ostalih kola 
u kamper. 

Čim Dejl 
bude mogao, 

krećemo.

Ja sam 
gotov. Kad 
napunimo 

gorivo, 
možemo da 

pođemo.

Okej. Dobro 
osmotrite kamp 
i proverite da 

nismo nešto 
zaboravili...

...a onda 
bežimo 
sa ovog 

prokletog 
mesta.
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Znam, trucka, ali 
biće sve u redu 

ako idemo polako. 
Samo što nismo 

izbili na put.

Hvala 
Bogu što 

je prestao 
sneg.

Tja, bilo je 
krajnje 

vreme da onaj 
gore prekine 
da nas muči.
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Hoće 
li?!

Samo još 
malkice... 

ugh... i 
sklonićemo 

ga.

Ne moramo 
da ga skroz 
odguramo s 
puta... samo 

toliko da 
možemo da 
prođemo.

Onda mislim 
da smo uspeli. 
Slobodno ga 

pustite.

[Auh!]

Malo je 
falilo da 
ispustim 
dušu!

Uh... 
Rik...

Gledajte 
okolo! 

Moramo 
da znamo 
koliko ih 

je!

Ne smeju da nas 
opkole!!!
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Ehej! 
Alo!

Ne pu-
cajte!!!

Auh, 
čove-

če!

Gospode 
Bože... 

umalo da te 
ubijemo!

Žao mi je što smo vam se 
prišunjali... naročito jer 

je mrak. Išli smo kroz polje 
kad je moja ćerka Džuli 

videla vaše farove.

Odavno 
nismo vi-

deli druge 
ljude... tja, 

barem ne 
žive.

Ma, jasno mi je... i 
mi smo pomislili da 

smo jedini.

Ja sam 
Rik.

Tajriz.

A ovo su Džuli i 
Kris... nego, je l’ 
imate vi možda 
neku hranu?
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Džuli i Kris se... zabavljaju? 
U šemi su? Nemam pojma 

kako se to danas kaže. Kako 
god... Kris je bio kod nas

 kad je sve otišlo bestra-
ga... zbog porodičnih 

problema. Duga 
priča.

Išlo nam je
 vrlo dobro, a 

onda je zahlad-
nelo i ponestalo 
nam je hrane... 

Kuća nije imala gre-
janje, pa je unutra 
bilo ledeno isto kao

 i napolju. Nismo
 imali kamin, niti 

išta slično.

I tako smo pre 
nekoliko dana

 pošli da prona-
đemo neku 

hranu.

Hvala vam 
za ovo. 

Nismo ništa 
jeli već 
danima.

Nema na čemu. Čoveče, 
dobro je videti novo lice. 
Slušaj, ovako: mi ćemo 
prenoćiti ovde i sigurno 

bismo mogli da se još 
malo zguramo u kampe-

ru ako tvoji klinci 
i ti želite da 

ostanete.

Bilo to samo 
noćas... ili na 

duže. Mislim da 
je bezbednije 

biti u grupama. 
Dobrodošli ste da 
nam se pridružite.

Lepo je to 
od tebe, Rik... ali 
ako ti ne smeta, 

spavaćemo u onim 
kolima tamo.

Deci je 
neprijatno 

kad su među 
nepoznati-

ma.

Jasno. Onda 
se vidimo 
sutra.

Zvao si 
stranca 
da spava 
s nama u 

sobi?!

Zaboga, 
Lori, ima 
klince. Imamo ih i 

mi. Nemoj da 
imaš toliko 

poverenja 
u ljude, Rik.
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Izvini zbog onog sinoć. 
Mislim, jednog trenutka 
ti kažem da nismo sreli 

nikoga... a narednog se 
pravdam da je klincima

 neprijatno zbog 
nepoznatih kako ne 

bismo spavali s 
vama.

To je zato
što... oprez 

nije naodmet, 
kapiraš? Mogli 
ste da budete 

banda izgladne-
lih ljudoždera, 

nikad se ne 
zna.

Kako to 
da si se 
predo-
mislio?

Ko kaže 
da 

jesam?

Razumem šta hoćeš da kažeš. I znam da ovaj 
haos menja ljude. Pre neki dan je moj 

najbolji prijatelj odlepio i probao da me 
ubije. Nikad nisam video da se neko tako 

ponaša... a ponajmanje on. 

Ali mislim da 
su ovde dobri 

ljudi... mislim da 
im dobro ide... 
mada, iskreno, 
pojma nemam 
šta im se mota 

po glavi. 

Meni lično je
 to strašnije od 
nekog polutrulog 
akrepa koji bi hteo 

da me pojede.

Nekoliko nedelja nakon što je sve počelo... 
kad smo prvi put ostali bez hrane... otišli smo do

 lokalnog supermarketa, udaljenog oko tri i kusur 
kilometra od naše kuće. Kad smo stigli, sve je već 
bilo razgrabljeno... pljačkali su ga više puta... ali 
po budžacima su mogle da se nađu neke zalutale 

konzerve. Delovalo je bezbedno, pa smo
se Kris, Džuli i ja razdvojili kako bismo 

   pronašli što više hrane.

Dok je sve još 
bilo normalno, ispred

 te radnje je uvek sedeo 
jedan simpatični stari čikica, 
bar od šest banki, stalno je 

ćaskao sa ortacima o ko zna 
čemu... Jedan od najfinijih ljudi 
koje sam ikad upoznao. Kad smo 
se razdvojili, uhvatio je Džuli... 

odvukao ju je u neku sobu... 
izgleda da je živeo tamo. A 
mi pojma nismo imali da je u 

radnji bilo žive duše.

Taj simpatični čikica... 
prvo što mu je palo na 
pamet kad je konačno 

video druge ljude... bilo 
je da siluje Džuli. I da 

sam stigao samo dva 
minuta kasnije, 

uspeo bi.

Ubio sam tog 
čoveka, Rik. 

Želeo sam, nije 
da nisam, ali 

nisam hteo to 
da uradim... Ipak, 
udarao sam ga 
i udarao, i on 

je umro.



15

Zaboga, čoveče... 
nemoj da se jedeš 
zbog toga. Uradio 
si ono što bi svaki 

otac uradio u
 toj situaciji.

Ja jesam pandur... 
ali znam šta je 

ispravno, a šta nije, 
uprkos pravilima. 

Naročito u ovakvoj 
situaciji.

Ma, ne jedem se 
ja zato što sam 
ga ubio... već 

zato što se uopšte 
ne osećam loše 

zbog toga.

Mislim... jeste, 
smak sveta je 

promenio nje-
ga... ali vidi šta 

je napravio 
od mene.

E, jebi 
ga.

Lutalice.

Lutalice?

Aha. Tja, dok
 smo kampovali blizu 
Atlante, ulazili smo u 
grad... i većina zombi-
ja je samo sedela i 

blenula u jednu tačku, 
ne radeći ništa, osim kad

 bi bili isprovocirani.
 I izgledalo je kao da
 im odgovara da tako
 provode dane, osim
 ako im se nešto ne 

bi desilo.

A onda su nam napali kamp... 
čopor tih stvorova je upao i ubio 
dvoje naših prijatelja. Tako da 

sam pomislio kako postoje i 
druge vrste zombija, da neki 

od njih lutaju unaokolo, 
stalno u pokretu.

Lutalice mi 
se činilo kao 
dobar naziv 

za njih.

Idu ka
 nama... mo-
ramo nešto 

da pre-
duzmemo.

U kamperu ima 
sekira, ako ti

 treba... Pucnja-
va bi mogla da 

privuče još 
njih.

Moj čekić 
me je sasvim 
fino služio 

dosad.
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Moramo da ih 
razdvojimo... 

idi na onu 
stranu i probaj 

da privučeš 
pažnju onom 

tamo.

Alo, ru-
gobo! Dođi 

ovamo!

Gah?

U pičku mate-
rinu! Izgleda 

da su obojica 
krenula na 

mene!
Evo, 

stižem.

Ovamo, 
druškane.

Ungh.

Spasô 
si me.
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Kapiram.
Rungh.

Okej, da ih 
dokraj-

čimo.

Dobro 
smo! Sve 
je pod 

kontrolom!
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Mislim da smo sad već tridesetak
 kilometara daleko od Atlante... ili bli-

zu toga. Mogli bismo da potražimo 
neke kuće, ili cela naselja, 

i da se sklonimo sa 
auto-puta.

Jasno.

Jebote! Je l’ 
uopšte možemo 
da sklonimo svu 
ovu gvožđuriju 

s puta?

Moglo bi da 
potraje, ali 
da, mislim da 

možemo.

Tja, onda 
bolje da 

počnemo. 
Za koji sat 

će pasti 
mrak.
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Čoveče, 
baš mi je milo

 što smo naleteli na
 tebe. Iako je kamper 
odradio većinu po-

sla, mislim da bez tebe 
nikad ne bismo uspeli 

da sklonimo onu 
olupinu. Samo se 

trudim da 
učestvujem ko-
liko mogu, Rik. I 

meni je milo što 
ste nam dozvo-

lili da vam se 
priključi-

mo.

Tja, moram priznati, 
dobro si nam došao. 

Osim Rika, niko od 
nas ne puca od 

mišića.

Aha, otkad si ti 
stigao, sklanjanje 

automobila je 
mnogo lakše.

A i ne 
izgledaš lo-

še, jelte.

He-he. Da 
ti pravo 

kažem, ni 
ti, Kerol.
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Bogme, baš 
imate mnogo 

hrane.

O, Glen je 
zaslužan za to. 

Pre nego što smo 
krenuli, nagomi-

lali smo konzerve 
koje je donosio 

iz Atlante.

Samo sam 
radio ono 
što umem.

O, Glene, nemoj da 
budeš tako skroman. 
Bez tebe bi nam bilo
 sto puta gore. Mo-

rali bismo da se 
oslanjamo 

na lov.

Spasao si 
nas.

Moram da 
se složim sa 

ovom damom, 
Glene.

Nedelja-
ma se nisam 

ovako na-
jeo.
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Ja sam video šta taj 
čovek ume, i mogu vam 

reći da je Glen i 
te kako znao da

 se snađe u
 Atlanti.

Mislim, to što 
je za dobrobit 
kampa stavljao 
glavu u torbu 
svakog dana... 

to je vrlo 
časno.

Da me nije našao kad sam prvi 
put stigao u Atlantu, nikad ne 
bih ponovo video Lori i Karla... 
a pitanje je da li bih uopšte 

preživeo.
Mislim 
da... 
uh...

Odoh ja 
samo na 
sekund.

Lori?
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Lori?

Je li sve 
u redu?

Nije, 
Rik.

Trudna 
sam.
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Trudna?

Otkad?

Ne znam... od pre
 nedelju dana... 

možda dve. Ciklusi 
su mi bili neredovni 

otkad je sve 
počelo. Zbog 

stresa, 
valjda.

Ma, 
jesi li 

sigurna?

Jesam. Tačno se 
sećam kakav je 
osećaj... nemam 

nikakvih 
sumnji...

Trudna 
sam.

Šta ćemo 
sad?

Pojma 
nemam.

I ja 
tebe to 

pitam.
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Je l’ sve u 
redu?

Trudna 
sam.

Samo sam 
prvo htela 
da kažem 

Riku.

Dobićemo 
bebu.

Ja... ovaj... 
vau. Mislim, 
ne zna šta 
da kažem.

Recimo: „Čestitamo”? 
To uvek pali.

Izvini, Rik... samo 
se brinem. Mislim, 

nemamo doktora, 
nemamo bolnicu... 

šta ćete i kako 
ćete?

Tja, razmi-
šljaćemo o 

tome kad
 dođe
 vreme.

Sve će biti 
u redu, 

Alene. Ovo 
su dobre 

vesti.
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E, jebi ga, kreće 
sneg. Jesmo li 

prokuvali dovoljno 
vode za sve flaše 

koje imamo?

Bilo je 
knap, ali 

jesmo. Sre-
ća pa smo 
pronašli 
onaj po-

tok.

Rik... čuj, u vezi sa 
onim od pre neki dan... 

u vezi sa Šejnom i 
Lori... ne misliš 
možda da...?

Batali tu 
priču, Dejle, 

okej? 

Mislim, ti si stigao tek 
pre nešto više od 
mesec dana... 
a to bi moglo da

 znači da...

Reč da više nisi 
rekao, Dejle. 

Čuješ? Nijednu 
jebenu 

reč!
Tačno znam

šta hoćeš da kažeš. 
Misliš da meni nije 

palo na pamet, a? Samo 
o tome razmišljam!

 Vodili smo ljubav jedan 
jedini put otkad sam se 
vratio... i poludeću zbog 

toga. Ali verujem 
svojoj ženi, jer 
ništa drugo i ne

 mogu.

Trudim se da ne 
razmišljam o 
ostalim opci-
jama da ne bih 

odlepio.
A tek po-

rođaj... i tu 
umirem od bri-
ge, a Alen ni 

najmanje nije 
pomogao. To bi 

moglo da ubije 
Lori... a ono dru-
go bi moglo da 

ubije mene.

Prosto ne 
mogu da 

razmišljam o 
svemu tome.

Rik... žao mi 
je. Izvini što 
sam to spo-

menuo.

Ne brini, sinko. 
Sve će biti u redu. 
Nisi preturio sve 
ono preko glave 

samo da bi sad 
pukao.

Naročito 
jer ćeš po-
novo postati 

otac.

Ajde, 
idemo na 
spavanje.
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E, jebi 
ga.

Ovo 
mesto bi bilo 

savršeno.

Ajde, 
idemo.

Nema nam 
vajde 
ovde.
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Nemojte da 
idete daleko od
 kampera, mora-

mo uskoro da 
  krenemo.

Argh!!!

Bože!

Bože!

Bože!

Bože!

Dejle!
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 Samo... samo 
sam protezao 

noge. Nisam ga ni
 video. Izvinite 
što sam vas sve 

prepao.

 Bože blagi, 
Dejle! Jesi li 

dobro?! Je l’ te 
povredio? 
Jesi li do-

bro?!

 Šta se 
to...

 O, je-
bote.

 Da li je 
mrtvo?

 Mislim
 da se 

smrzlô.
 Ug.  Jaaah!!!

 Opa! To 
isto se i tebi 
desilo, a?

 Aha, ali 
smešnije je 
kad gledaš 
sa strane. I 
manje boli.

 Valjda im krv ne 
teče kroz vene... 

pa se smrzavaju 
brže od nas.

 Dobro za 
znati.

 Trebalo bi 
da budemo 

bezbedni ako 
vreme nastavi 

da bude 
ovakvo.

Dobro mi 
je, Andrea. 

Pao sam, 
ništa strašno. 

Dobro sam.
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Nema više 
krušaka iz 
konzerve?

Nisam ih videla kad sam 
prošli put gledala. Imamo 

još cirka tri konzerve 
breskvi i to je to 

od voća.

Bez veze... 
baš volim 
kruške... 
a mrzim 
breskve.

Jesi li za-
brinuta?

Zbog bebe, 
mislim.

Aha. Mislim... 
ljudi su se 

porađali bez 
pomoći vekovima, 

ali to mi baš i ne 
olakšava 
situaciju.

A to što nema 
ginekologa da mi

 potvrde da je sve u 
redu takođe ne pomaže. 

Zaboga, mogla bih da 
nosim blizance a da 

pojma nemam.

Ne zaboravi 
morfijum. Ni 
njega neće 

biti.

U pičku 
materinu. 
To mi nije 

palo na 
pamet.

Au, mama! 
Rekla si 

ružnu reč! 
Dužna si mi 

petoparac!

Hi-hi-hi!

Eh, Karle, 
stavi to 

na moju 
crtu.

Čekaj! 
Vidi tamo! 

Stani!

Vidim 
ga! 
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Mislim da 
smo izvukli 

premiju.
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Odmakli smo se barem 
trideset kilometara 

od grada... trebalo bi 
da budemo relativno 

bezbedni ovde.

Blagi Bože, da 
zbog snega nismo 

išli petnaest 
kilometara na sat, 
možda bi nam ovo 

mesto pro-
 maklo.

Savršeno je. 
Mogli bismo da 

započnemo
 nov život

 ovde.

Izgleda 
kao da 

obećava.

Okej, idemo u 
razgledanje, ali 

nemojte previše da 
se odvajate jedni 

od drugih. Za danas 
bi bilo dovoljno da 
overimo prvih neko-
liko kuća. Ne znamo 
da li je ovo mesto 
zaista napušteno, 
a uskoro će mrak, 

tako da –
 oprezno.

Momci, vi 
ostanite 
s Kerol, 

važi?

Odvešću 
decu u

 kamper dok vi 
ne potvrdite 

da je sve 
čisto.

Može.

A verovatno 
ne bi bilo 

zgoreg ni 
da izvučemo 

pištolje.
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Zasad je 
dobro.

Vidi 
kolika su im 

dvorišta!

Ova kuća 
deluje skroz 

napušteno.

Ne znam kada će se 
Andrea opasuljiti. 

Kad je vidiš kako 
samo sedi i kunja, 

pomislio bi da su 
nju ujeli.

Brinem 
za nju.

I ova 
kuća je 
prazna.

Kako 
je kod 

vas? Sve 
čisto?

Koliko vidim, 
da. Mislim 
da nema 
stvorova 

blizu ovog 
mesta.

Odlično. Ne
 znam za vas, ali ja 

stvarno ne želim da 
provedem još jednu 
noć u onom skučenom 

kamperu. Šta kažete na 
to da pokupimo svoje 
ćebiće i večeras se 

smestimo u jednu od 
ovih kuća?

Prozori na 
drugom spratu 
ove izgledaju 

čitavo. Trebalo bi 
da bude sasvim toplo 
unutra. A sutra ćemo 
pročešljati ostale i 
svako može da oda-
bere kuću za sebe.

Zvuči kao 
dobar 
plan.

Okej, hajde 
da pokupimo 
stvari i da se 

smestimo.
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Tajriz i ja ćemo 
da proverimo 

ostatak kuće. Vi 
ostali ostanite 

ovde dok se ne 
vratimo.

Idem da ba-
cim pogled 

gore.

Viči ako 
nađeš 
nešto.

Tja, u za-
visnosti od 
toga šta ću 
naći, možda 
neću imati 

izbora.

Liči mi na 
podrum! 

Ove kuće su 
veće nego što 

izgledaju.



34

Hungh!
Aaah!!!

Jebote!
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Jebote!

Jebote!

Jebote!

Proklet-
stvo!

Uf!

Dejle?! 
Glene?! A da mi 

malo pomo-
gnete?! Drži se, 

Rik!
Podigni im 
glave! Ne 
mogu da 

nanišanim!
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Čuvam 
ti leđa, 
brate!

Ajde da 
razmaže-

mo ove 
grozote!

Drage 
volje!
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Sve 
okej?

Zasad.

Moramo da 
raščistimo 

taj podrum. 
Glene, daj 
baterijsku.

Slušajte, vero-
vatno ćemo ih 
čuti pre nego 
što ih vidimo.

Kaaah.

Tajrize, 
eno 

jedne.

Moja 
je.

Ostalo 
deluje 
čisto.

Na prvom 
spratu 

je sve u 
redu?

Aha. Pro-
lazio sam sve 
još jednom 
kad sam čuo 
kako vrištiš. 
Izgleda da ih 
je bilo samo
 u podrumu.
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Dobro si me 
spasao tamo 
pored stepe-

nica. Gde si na-
učio tako da

       se bacaš?

U 
ragbi-

ju.

Stvarno?
 Bio si pro-
fesiona-

lac?!

Aha. 
Otprilike dve 

godine. Onda sam 
neko vreme bio 

izbacivač, pa sam 
radio sve i svašta i 
na kraju se skrasio 

kao prodavac 
automobila. Time 
sam se bavio oko
pet godina, pre 
nego što je sve

 otišlo u tri 
  lepe.

Znaš kako dokoni 
ljudi pričaju da

 i najmanje pla-
ćen profesionalni 

sportista ubija 
nekoliko stotina 

somova godišnje? 
E, ja sam bio 
od te sorte.

Pare su 
bile dobre, 
ali hteo sam 

slavu. Na kraju 
se ispostavilo 

da sam se 
previše trudio 

da zadivim svog 
trenera, pa 

sam se gadno 
povredio.

Ma daj, to je 
ipak impresivno. 

Bolje nego 
„palanački
 pandur”.

Šta znam... 
nisam ni-

kad nosio 
pištolj.

Tja, ja svoj nikad 
nisam koristio. 

Bar dok mrtvi nisu 
prestali da

 umiru.

Stvarno? S obzirom 
na to kako si se držao 

ovih dana, kapirao 
sam da si bio neka 

junačina.
Ma jok. 

Najobičniji 
prašinar, 
to sam bio.

   E, pa poka-
   zao si da si 

odlično
 dorastao
 zadatku.

 Ne bi 
bilo loše 
da sutra 
spalimo 
ove ve-

seljake...
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Tja, verovatno 
ćemo naleteti na 

još njih sutra, dok 
budemo pretraživali 

ostale kuće. Biće 
bolje da ih spalimo 
kad nakupimo lepu 
gomilu. Skoro da 
smo se navikli na 
miris... od čega mi 
je muka... pa mo-
žemo da sačeka-

mo jedan dan 
i tako uštedi-

mo šibice.

Ormani su 
krcati 

konzervama.
Je l’ imaju 
kruške?

Kruške, jabuke, 
ananase, breskve, 

trešnje... da se 
konzervira grožđe, 

imali bi i to.

Sa ovolikim 
skladištem, kao 
da su znali da 

dolazimo.

To je super. Zabrinuo 
sam se kad sam video da 
je prozor slomljen, ali 

pljačka mora da se desila 
rano, dok su se još krali 
televizori, kompjuteri i 

DVD plejeri. Kad su shvatili 
da će im trebati hrana

 u konzervama, 
verovatno su već

 bili stigli do 
Atlante.

Odlično 
za nas.

Dobro, već je kasno, a ja bih sutra od rane 
zore krenuo da pretražujem ostale kuće. 

Zato predlažem da idemo na spavanje. Naj-
bezbednije će biti da svi spavamo na spratu. 

San nam je svima izuzetno lagan, tako da 
ćemo svakako čuti ako nešto krene da 

se penje uz stepenice, a one će
 ih svakako dodatno 

usporiti.

E, sad, caka je u tome da 
gore imamo četiri sobe 
i kupatilo. Znam da su se 

neki od vas uželeli prostora 
samo za sopstvenu porodi-

cu, ali još večeras ćemo 
morati da se igramo

 cimera. Ima li dobro-
voljaca?

Ja ću u kupatilo. 
Nije mi frka da spa-
vam u kadi, navikao 
sam se tokom ba-
hanalija u stu-

dentskim 
 danima.

Sofija i ja 
bismo mogle da 
podelimo sobu s 
Tajrizom, Džuli

 i Krisom.

Heh. To je onda to. Idemo 
gore sa ćebićima

 i pravac na 
spavanje.
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Jadničak spava 
kô klada. Kamper 

mu nikada nije 
odgovarao.

Razumem ga. Kamper je bio 
topliji kad se svi natrpamo 

unutra kao sardine, ali u celoj 
onoj šklopociji nema nijednog 
udobnog mesta za spavanje. A 

još buka... Mislim, stalno se 
neko okretao, ili kašljao,

 ili mrmljao usred 
košmara.

I smrad... Ne 
zaboravi na 

smrad.

Bogami, stvari su posta-
le prilično ukiseljene 
pred kraj. Gospode, ne 
mogu da poverujem da 
ćemo ponovo da spava-

mo u krevetu. Zabo-
ravio sam kakav

 je osećaj.

Rik... šta 
ćemo da 

radi-
mo?

Tja, cenim da imam oko 
osam meseci da negde 

pronađem doktora. 
Kad se budemo ljudski 
smestili, ja ću opet da 

krenem na put.

  Uvek si 
    govorila da bi 

volela još jedno 
dete pre nego 

što Karl previše 
odraste. E, pa, kad 

je vreme – vreme 
je, šta da se radi. 

Ali, naravno, to
 je još jedna

 komplikacija bez 
koje bismo

 mogli.

Ne brini, 
dušo. Pregu-
raćemo sve.

Znam, Rik. I ja sam 
zabrinuta. Ali sad 
kad smo našli ovo 
mesto... malo mi je 

laknulo.

Samo 
sam...

Preturala sam po 
našem ormanu 
i pronašla još 
ćebadi. Je l’ 

vama treba još 
jedno?

Naravno, 
Dona. Daj 

ga.
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Laku noć 
svima.

O, Tajrize... Našla 
sam ćebad u našem 
ormanu. Svako može 

da uzme još po 
jedno.

Uzmi tri. Daj jedno 
Kerol i Sofiji. I ako bi 
mogao da svratiš do 

kupatila i odneseš 
treće Glenu...

Naravno, 
Dona, ne-
ma pro- 
blema.

E, da, Tajrize, 
nisam imala pri-

liku da ti poželim 
dobrodošlicu. 

Baš mi je drago što 
si rešio da nam se 
pridružiš. Stvarno 
si nam pomogao, a 
Džuli je tako fina 

devojka...

Lepo od tebe, 
hvala. Imali smo 

sreću da naletimo 
na dobre ljude kao što 

ste vi – naročito jer 
smo bili na izmaku snaga. 

Nismo imali hranu, 
nismo imali gde da se 
sklonimo... ne bismo 
daleko dogurali da

 vas nismo našli 
one noći.

Veoma 
cenim sve što 

ste nam pružili
 i uvek možete 

da računate na 
mene kad 

treba da se
 radi.

Laku noć, 
Dona.

Laku noć, 
Tajrize. Lepo 

spavaj.

Dejle?

Andrea?

Našla 
sam...
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klik.
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Andrei je 
bolje.

A? 
Šta?

Otišla sam da im 
ponudim ćebad i videla 
sam ih... skoro potpuno... 

zajedno. Tako da 
nama ostaje dodatno 

ćebe.

Ne bih 
želela da 
ih preki-

dam.

Stvarno? 
Super! 

Dobro smo 
prošli, a? Mislim da im 

neće trebati. 
Sasvim se lepo 

greju.

Znaš... i dalje mi se ne
 sviđa to sa njih dvoje. Ali 

Andrea je odrasla žena i u 
stanju je da sama donosi 
odluke. I lepo je videti da

 su neki ljudi srećni i
 pored svega što 

se dešava.

Ra-
dujem 
se zbog 

njih.

Ledena 
kraljica... 

kopni!
More 
ćuti.

Kad smo 
kod toga, 

mislim da je 
malo otoplilo 
napolju. Sneg 

se topi s 
prozora.



44


