


Molim te, reci mi 
da više nikada 

nećemo morati da 
se svi gužvamo u 

ovom čudu.

Nisam 
baš sigu-

ran...

Mislim 
da će 

čišćenje 
zatvora 
potra-

jati.

Uh, brate... 
mislim da sad 

nemam snage 
za to.

Nemoj tako, Tajrize. 
Kako stvari stoje, 

bićeš mi potreban 
za koji minut.

U stvari, ako 
ne krenemo 

uskoro da ih 
čistimo, bolje bi 
nam bilo da se 

vratimo u kamper 
ovog tre-

nutka. 

E, jebi 
ga.

Dođite... mislim 
da možemo da 

zatvorimo ovu 
kapiju. Pomo-

zite mi.
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Okej. Sreća pa 
ne moramo da je 
zaključavamo 

[uf]. Onim čudima 
neće pasti na pamet 

da je vuku... a, 
bogme, neće

 imati ni snage 
za to.

E, odmah 
mi je 

[ugh] 
lakše.

U redu. Dejle, napravi 
krug oko ograda s 

devojkama. Proveri da 
li je prostor između 

njih prazan. Ne bi bilo 
dobro da vam se nešto 

prišunja s leđa.

Alene... 
uzmi pušku, popni 

se na kamper i 
osmatraj pro-

stor izvan ograde. 
Još gore bi bilo 
da nam se stvo-

rovi približe 
odatle.

Ona čuda su prilično 
raštrkana. Mislim 
da ćemo Tajriz i 
ja moći sami da ih 

sredimo.

Čekaj malo, Rik. 
Trebalo da i ja 

budem s te strane 
ograde – s vama. Ako 
si zaboravio, ja sam 
najbolji strelac 

među nama.

Svi smo 
umorni i umiremo 

od gladi. Dejl, Kerol 
i Lori mogu bez prob-

lema da obiđu ogradu 
i bez mene, rekla bih. 

Bila bih korisnija 
vama unutra.

Da znaš 
da si u 
pravu.
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Džuli, Krise... vas dvoje 
ćete biti dadilje. Odvedite 

Sofiju i Karla u kamper i 
pazite da ga slučajno ne

 zapale. Alen će biti na 
krovu ako vam nešto

 zatreba.



Ne 
zaboravite – 

mnogo smo brži 
od tih čudovišta. 

Samo ne do-
zvolite da vas 

opkole.

Ako treba 
da bežite – 

bežite.

Vau... osećaj je 
skroz druga-

čiji sa ove 
strane.

Okej... 
ajmo na 
posao, 
narode.

Tajriz i ja ćemo obaviti 
prljaviji deo posla. Ti stoj 
sa strane i ako se u nekom 

trenutku previše njih bude 
okomilo na nas, skidaj

 ih jednog po 
jednog.

Ali što 
manje pu-

canja. Ne bih 
da se gomila 

njih sjati 
ovamo.

Najebali 
smo ga.

Ama, po-
gledaj 

ovo mesto! 
Vredeće 

truda.

Nadam 
se da je 

tako.
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HUNGH!

E, pa... 
rekao bih 
da smo ih 
sve pota-

manili.

Misliš? 
Izgledalo 

je kao da ih 
ima mnogo 

više.

Šta znam... 
pobili smo 
gomilu.

Hvala 
što si me 
spasla, 

Andrea.

Lepo ti 
rekoh da ću 
biti korisna.

Ovaj... je l’ 
čujete?

Šta je 
bre 
to?

Kao da 
dolazi 

iznutra...
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...

Andrea! Trči 
do kampera 
i donesi još 
municije!

Rekoh 
ja da 

smo naje-
bali...

Bogme, 
pogodio 

si.

Gađaj ih 
samo u glavu... 
moramo dobro 

da iskoristimo 
svaki metak.

Daću sve 
od sebe da 
ti osvetlam 

obraz.
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Neće ovo 
da izađe 
na dobro. 
Previše 

ih je.

Ma, nije toli-
ko loše. Uvek 

možemo da po-
begnemo. Samo 

budi smi-
 ren...

...a Andrea 
samo što nije 
stigla s još 

municije.
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ALENE!!!

Pomozi mi da 
otvorim kapiju! 
Treba nam još 
municije, od-

mah!!!

Aha... 
evo 
me!
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Ovo je totalno sje-
bano. Imam skoro se-
damnaest godina. 

Imam pištolj, dobro mi 
ide na vežbama gađanja. 

Trebalo je da me Rik
 i Tajriz pozovu da 
ubijam zombije 

s njima.

A ne da 
sedim ovde 
kô jebena 
dadilja.

Nije dobro što toliko 
psuješ. Znam ja da ti 

nisi stvarno odrastao. 
To što psuješ me
 neće prevariti.

Ćuti, bre, 
derle!

Krise, 
prekini!

Ajde, Sofija... 
idemo napolje da se 
igramo pogađanja, 

mislim da je Alen 
zaboravio

 karte.

On će 
meni 

da sam 
derle...

Koliko ti 
treba?

Koliko 
god mogu 
da pone-

sem!
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Je l’ 
gadno?

Baš je 
gadno.

Ovo su već 
napunjeni šaržeri... 

a imamo i gomilu 
metaka van njih. 
Ako ispucate sve 

šaržere, moraćete 
ponovo da ih na-
punite što brže 

možete.

Ta čast 
će pripasti 

Tajrizu. Jedva 
da ume da 

koristi išta osim 
onog svog 
čekića.

Hvala!

O čemu 
su to oni 
pričali?

Pojma 
nemam. Tre-
balo je da 

im kažem da 
je Kris bio 
nevaljao.

Jesi li 
spreman?

Aha. 
Pogađaj 

prvo ti.

Je l’ imaš onog 
bradatog 

čiku kome je 
srce okrenuto 

naopačke?

...i je l’ 
hoćeš da 
mi budeš 
dečko?

Nema šanse! 
Bljak! Baš si 

grozna!

I moj 
red da 
poga-
đam.
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Nemoj da 
brineš... biće sve 
u redu. Rik zna 

šta radi.

...

Znam, ali... i 
posle ovoliko 

vremena još se 
nisam navikla 

na zvuk 
pucnjave.

Ranije... uvek se 
pričalo: „živi život 

kao da ti je svaki dan 
poslednji”. Kao
da ćeš zbog toga
 živeti ispunjenije 

i biti srećnija 
osoba. Sad zaista 

živim kao da 
mi je svaki po-

slednji... i to je 
užasno! Videli 

smo previše 
smrti.

Svako od 
nas bi mogao 
da umre u 
bilo kom 
trenutku.

A, bože me 
oprosti, ja 
se spremam 

da rodim još 
jedno dete 
u ovakvom 

svetu.

Otpisaću ti ovo 
na promene 

raspoloženja i na 
te šašave trudničke 

hormone. Prekini 
da budeš tako 

sumorna.

Bacaš me 
u depre-

siju.

Meni skoro da je 
dobro... Tajriz je 

bolji čovek nego što 
je bio moj muž. Još 
kad bismo imali više 

hrane...

Mislim, 
pogledaj oko 

sebe. Pogledaj 
ovo mesto. Moglo bi 
da bude savršeno. 

Mogli bismo da 
napravimo novi 

život ovde.

Eh, da... 
to sam 
čula i 

ranije.

Ti kako 
hoćeš, ali 
ja neću 

skoro kre-
nuti da se 
raspaku-

jem.
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Lori, 
molim te.



Napunio 
sam još je-

dan šaržer! 
Kome tre-

ba?!

Daj ga 
ovamo!

Ako se 
ovako nastavi, 
ponestaće 
nam munici-

je!

Ne, mislim da nam 
se posrećilo... 

gledajte.

Misliš da je 
to sve?

Bilo bi 
lepo.

Hajde da 
proveri-

mo...
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Izgleda je
 to to... barem što 
se tiče ovog dela 
zatvora. Garanto-

vano unutra ima
 još gomila njih 
koji su lenji... ali
 zasad ostaju 

tamo gde
 su.

Okej, da 
počnemo sa 

spaljivanjem. 
Biće prilično 

posla.
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Sutra ćemo spaliti pre-
ostale. Ne smetaju nam,
 a jednostavno nisam

 imao energije da ih 
odvučem dovoljno 
daleko od nas pre

 nego što je pao
 mrak.

Zvučiš kao da se 
izvinjavaš. Ne bri-

ni, svi smo iscrpljeni 
kao i ti... znamo 

kako ti je.

Aha... 
Alen je u 

pravu. Moramo 
negde da isko-

pamo neku 
hranu, i to 

 brzo.

Gladna 
sam, mama. 
Ja bi’ nešto

 da je-
dem.

Znam, du-
šo, znam... 
I žao mi je. 

Nemam 
ništa da ti 

dam.

Izvini. Nije 
trebalo da 
spominjem 

hranu.

Već od sutra 
ćemo biti do-
bro zbrinuti. 
Zatvor mora 
da ima zalihu 

konzervi.

Nadajmo 
se da su 
nemrtvi 

onemogućili 
svaki pokušaj 

pljačke.

Jeste, nadajmo se 
da je mesto puno 

čudovišta gladnih 
ljudskog mesa, a 
da je naš pasulj 

u konzervi 
bezbedan. Majku mu, 

da mi je neko 
prošle go-

dine rekô da 
ću izgovoriti 
ovu rečenicu, 
upišao bih se 

od smeha.

Ali, gospode 
bože... tako 
bi mi prijao 
pasulj u 

konzervi...
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Oho! 
Već je 
vreme?

Aha. 
Moj red da 

stražarim. Jesi 
li već zažalio 

što spavamo sa
 ove strane 

ograde?

Znam 
da ja hoću 
kroz nekih 

sat vre-
mena.

I dalje nisam siguran 
da je ona strana 

bezbednija. Jeste, 
pobili smo danas 

gomilu zombija, ali 
zatvor je ogro-

man... sigurno 
ih ima još.

Moraćemo da se pozabavimo po-
pravkom kapija ako ostanemo

 ovde. Mislim, džaba nam tri ograde 
ako samo jedna od njih ima

 kapiju koju možemo 
da zatvorimo.

Samo da ti
 kažem, Rik – 

ako ne ostanemo 
ovde, razneću 

sebi glavu. 
Nema šanse da 

provedem još 
jednu noć u
 kamperu.

Ma daj, 
opusti se, 
zezam te.

Brate... 
Znaš da 

sam previše 
neispavan 

za šale. Ne 
zajebavaj 

me.

Vidimo se 
ujutru.

Laku 
noć, 
Rik.
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E sad, 
kad bi kapija

 radila na ovoj 
drugoj  ogradi, 

mogli bismo da 
se zatvorimo 
sa bilo koje

 strane.



Rano smo 
počeli, 

a?

Uh, bljak. Nemoj 
da me gledaš. Nisam 

znala da je još 
neko budan.

I nije bio. 
Tvoje trčanje 

kroz kamper da bi 
napolju povraća-
la postalo nam je 

kao budilnik.

Ovo je više na-
pinjanje nego 

povraćanje. 
Nemam šta da 
ispovraćam.

Jasno, Lori. Ako do 
podneva ne nađemo 
neku hranu u zatvo-

ru, odoh ja u šumu
 i neću se vratiti dok 
ne ulovim nešto ili
 dok ne crknem 

od gladi.

Znači, nekih 
sat-dva.

Ej, nemoj 
da me 

zasmejavaš 
dok brišem 
povraćku s 

lica!

Draga, nikada 
mi nisi bila 

lepša nego 
ovog tre-

nutka.

Dobro, 
bre, je l’ 
ti rekoh 
nešto?

Ajde, 
polju-
bi me!

Beži... moj 
zadah...

O, draga, 
navikao sam se 
na tvoj zadah, 

kunem ti se.

Alo, vas 
dvoje, zar 
niste već 

dovoljno 
trudni?
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I 
previše! 
Veruj mi.

Ma, ne izmota-
vaj se! Jedva 

da imaš stomak. 
Ostavi kuknjavu 

za dane kad 
nećeš moći da 
ustaneš bez 

pomoći.

Ništa se ti ne 
brini, preostaće mi 
sasvim dovoljno 
jadikovki za te 

dane.

U redu, 
dosta šale. 
Slušajte 
ovamo!

Znam da ste svi gladni i da jedva 
čekate da uđete u ovaj zatvor
 i vidite može li se uopšte živeti 

u njemu. Ja prvi. Zato Tajriz i ja 
idemo da pročešljamo što je veće 
moguće područje, i da se uverimo
 da je sve bezbedno i odvojeno 
od ostatka kompleksa. I ako jeste, 

onda možda... samo možda...
 noćas nećemo morati da spa-

vamo u ovoj prokletinji 
od kampera.

Dok smo mi
 unutra, želim da se 

Lori, Andrea i Alen 
pozabave spaljiva-

njem zombija. Odvucite 
njihove lešine tamo gde 
smo sinoć spalili ostale. 
Bilo bi dobro da potpuno 

očistimo dvorište od 
njih. Ako ćemo živeti 
ovde, sve treba da

  bude čisto.

Dejle, uzmi sačmaricu i 
nadgledaj ih s kapije dok 

sklanjaju leševe. Pazi 
da ne dođu u opasnost. 
Nije nam ostalo mnogo 

patrona – a ni 
metaka – pa budi 

štedljiv.

Džuli, Krise... 
vama je opet 

zapalo da sedite u 
kamperu i budete 

dadilje. Šta da vam 
radim, znam da nije 

uzbudljivo, ali bitno 
mi je da znam da su 

nam deca bezbedna. 
Nadam se da je ovo 

poslednji put
 da to radite.
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Ali ja sam naj-
bolji strelac. 

Mislila sam da 
smo to još juče 
razjasnili. Tre-

ba da idem s
vama.

Na čistini da. Ali ne i 
unutra. U zatvorenom 

prostoru najradije 
uopšte ne bih koristio 

oružje. Vrlo lako bi 
mogli da nas opkole

 ako ih privu-
čemo.

Takođe, 
ne znamo ni koliko 
ima svetla tamo. 

Sećaš li se gde su 
Glenove lampe? 
Mislim da nam ih

je ostavio.

Znam gde 
su. Odmah se 

vraćam.

Molim te, Rik, 
budi oprezan

 tamo. Pre-
svisnuću od 

straha dok 
se ne vra-

tiš.

Bez brige, 
draga. Imam 
Tajriza da 

me pazi.

Eh, ne znam kako 
da ti kažem, ali 
mene je strah

 od mraka.
NAŠLA 

SAM IH!

Onda ću ti 
dozvoliti da 

nosiš obe 
baterijske.

Ajde, 
idemo.

Uskoro 
se vraća-
mo. Pazi-

te se. I vi.
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Posrećilo 
ti se, Tajrize. 
Izgleda da 

nam neće ni 
trebati

 ove baterijske. 
Barem ne u 
ovom delu.

Čoveče... 
Rik, ovo je super. 

Vidi koliko ima pro-
zora... uopšte nije 

mračno. Stvarno sam 
se plašio da će nam 

trebati sveće, baklje 
ili ko zna šta ako se 
uselimo ovde. Baš mi
 se i nije dopadala

 ideja da živim
 u mraku.

Aha, ovo mesto je 
super, ali nemoj još da 
se raskomoćuješ. Nema 

sumnje da je ovde ostalo 
još bivših stanara. 

A to što ih ne vidimo
 ne znači da nisu 

opasni.

Sve 
jasno.
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Humgh.

Gah!

Šta je, malo te 
štrecnuo, a? Kao 
da nisi očekivao 
da ćeš videti neko 

od ovih čuda, 
je li?

Heh.

Ma, idi bestra-
ga. Više ću 

se brinuti kad me 
ta stvorenja ne 

budu štre-
cala.

Taj dan je za 
mene došô i 

prošô, druže 
moj.

E, blago tebi. 
Pali tu lampu... 

prilično se 
smračilo.
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Bilo bi sjajno da su sve 
lutalice izašle juče 
i dozvolile nam da ih 
potamanimo – da su 
unutra ostali samo 
ovi primireni. Njih 
je mnogo lakše 

zatući.

Kakvu li 
slatku 
tajnu 

kriju ova 
vrata...

Prema mom
 iskustvu, zamanda-

ljena vrata kriju sobu 
krcatu zombijima. Okej, 
znamo kako da izađemo 

odavde ako zatreba. 
Predlažem da čim otvorim, 

krenemo da pucamo i 
istovremeno se povlačimo 

prema izlazu. Uvek 
možemo da ih 
pobijemo kad

 izađemo.

Okej, može 
tako. Kad ti 

kažeš...
Okej, 

spremi 
se.

Kreni! ...
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Ćao.

Jeste li 
za malo 
šunke?

24



25

O, da! Šunka 
bi nam baš 

prijala.

Apsolutno! Uh, 
odlično.

Pođite za mnom. 
Pokazaću vam gde 
su tanjiri i druge 
pizdarije. Onda 

možete i sami da se 
poslužite. Verujte 

mi, imamo sasvim 
dovoljno

 klope.

Koliko to? 
Mnogo? 
Mnogo-

-mnogo?

Verovatno 
dovoljno da 

nahranimo punu 
salu čak i da su 

sve stolice popu-
njene dupetima... i 

to pričam samo 
o šunki.

Ovo mesto je
 puno kô kurac. 
Imamo dovoljno 

zaliha da se 
nedeljama pre-
hrani pun zatvor 
– a samo nas je 
četvorica, ako 

niste pri-
metili.

Sve ove 
stolice, a? 

Tja, nemamo 
baš toliko 

ljudi.
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Ajmo, 
narode... hrana 
je ovde. Znam 
da ste svi mrtvi 

gladni.

Vau! Ovo je 
nevero-

vatno.

Šta je, pre-
domislila si 
se u vezi sa 
ostankom 
ovde, a?

Nemoj 
da prete-

ruješ, sine. 
Mora da 

ostane i za 
druge.

  Aman, Rik, 
jesi li video 

koliki je 
ovaj poslu-
žavnik? Ne

 bismo mogli 
da pojede-
mo sve ni da

hoće-
 mo.

Žao mi je što prekidam... 
al’ vi mi baš nešto i ne iz-

gledate kao spasilačka 
ekipa. Mislim, izgladneli 

ste kô da niste jeli 
nedeljama.

Kapi-
raš šta 
’oću da 
kažem?

Spasilačka eki-
pa? Pa, ne... mi smo 

samo... u stvari, 
pojma nemam šta 
smo... mi smo samo 
obični ljudi. Vama 
ovde ide mnogo 
bolje nego što

 je nama išlo 
napolju.

Ali de-
finitivno 

nismo tu da 
vas spasa-

vamo.

Baš je loše... bar koli-
ko smo mi mogli da vidimo.

 Izgleda da se država 
urušila. Nema komunika-
cija, nema organizacije, 
nema otpora. Čak nisam 
video nikakvu vojsku, 

što jeste pomalo 
čudno. Ali sve u sve-

mu, civilizacija je 
sjebana.

Onih stvo-
rova ima na sve 
strane. Ima ih 

na tone. Počeli 
smo da ih zovemo 
zombijima, iako 
nam je trebalo 
mnogo vremena 
da tu reč uopšte 

izgovo-
rimo.

Ne postoji nijedno 
bezbedno mesto, osim – 
nadamo se – ovog. Već 
nedeljama smo na putu, 

lutamo i tražimo neko 
sigurno mesto da se
sklonimo. Ona za koja 

smo mislili da su
 takva... nisu

 bila.

Pre nego što 
smo stigli ovamo 

ponestalo nam 
je hrane. Baš 
je gadno na-

polju. Baš.

 Videćemo... 
ali ostavlja 

dobar 
utisak.
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Lepo.

A kako je 
uopšte na-

polju?

U kom 
smislu?

Videli smo izveštaje
 na televiziji... a onda 
je i ovde sve otišlo u 
pičku materinu. Nakon 
toga smo se zabarika-
dirali ovde i nemamo 
nikakve vesti. Pojma 

nemamo šta se
 dešava.

Tja,
 možda bi 
vam bilo 

bolje da 
prvo sed-

nete.

Čekaj malo... 
vi ste bili 
stražari 
ovde, zar 

ne?

hm.
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Dobar 
ti je 

fazon.

Je l’ ti 
ličimo na 

čuvare 
zatvora?

Ne... baš i 
ne liči-

te.

Alene, 
pazi na 
Karla.

Vi ste 
zatvore-

nici? Robi-
jaši?! Šta 

ste uradili? 
Kakve zlo-
čine ste 
počini-

li?

Oružanu 
pljačku.

Utaju 
poreza... 

ali nisam ja 
bio kriv.

Droga, sestro... 
posedovanje, pro-
daja, krađa... sve 

to. Al’ sad sam čist... 
skroz čist... ono, 

kao, moram da 
budem, 
 znaš...

Ubistvo.
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Ubistvo?

Aha. Mislim, znam o 
čemu sad razmišljate, 
al’ nemate razloga za 

brigu... osim ako niste 
moja žena ili njen 
jebač. A sigurno 

niste, jer su oni
 mrtvi.

Tako da 
možete da 

se opustite. 
Mislim, jedini 

koji bi treba-
lo da vas plaši 
jeste naš ma-

li Endru.

A što 
on?

On je izazvao ceo 
ovaj pičvajz sa živim 

mrtvacima. Objasni 
im, Endru.

Ih... aha... 
to je, ono, 

kao... bio sam 
baš težak 
džanki...

Baš težak.

I bio sam 
delinkvent 

povratnik. Već 
drugi put u 

bajboku...

Znači, 
život mi je bio

 havarija... i to sve 
zbog te zavisnosti. 
Nisam uopšte mogô 
da funkcionišem... 

opet sam zaglavio... 
ovde... nisam

 znao ništa 
drugo.

I onda sam 
se okrenuo Bogu... 
mislim, da ne pove-
ruješ. Tražio sam... 

molio sam ga... da mi 
pomogne da se skinem 

s dopa. Hteo sam da 
budem čist, sad i za-
uvek... i znao sam da 

to ne bih uspeo 
bez Njegove

 pomoći.

I onda sam 
to tražio... 
i sutradan 
su krenule 

vesti.

I sad sam skroz 
čist... mislim, nemam 
čime da se uradim 

sve i da hoću.
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Ovaj... u redu. 
Nego, kako ste 
završili u ovoj 

sali?

Sve je 
otišlo u tri 
pizde ma-

terine.

Stražari su 
napuštali svoja 

mesta... valjda su išli 
kućama da budu
 s porodicama i
 tako to. Bežali su 

kô zečevi, 
jebote.

Neki od 
tih stvorova... 

nekako su uspeli da 
uđu. Jebeš me ako 
znam kako, bio sam 

pod ključem. Zatvor 
je bio preplavljen. 

Mislim, pratili smo 
vesti, pa smo još i 

znali šta se
 dešava.

Ne znam
 da li su stražari 
to uradili jer im 
je bila potrebna 
pomoć u borbi 

protiv čudovišta... ili 
zato što nisu želeli 
da pomremo od 

gladi... ali...

...otvo-
rili su 
ćelije.

Većina
 zatvorenika je 

završila kao meso 
za te... te zombi-
je... i, na kraju, 

kao novi zombiji. 
Mislim, to valjda 
tako ide. Bar su 

tako rekli na
 vestima.

Tako da je zatvor 
praktično odmah bio 
pregažen. Nekoliko 
stražara je naletelo 
na nas, pa smo probali 
zajedno da se probi-
jemo napolje. I taman 

kad smo bili blizu 
izlaza, zaključali

 su nas ovde... i
ostavili.

  Nadam se 
da su tim drka-

džijama po-
jeli mozgove. 
Zaključani smo 
ovde meseci-
ma... ne znamo 
ni sami više ko-

liko dugo, 
iskreno.

Ako hoćete,
 mogu da vas
 provedem... i

 mene zanima da 
vidim kako se mesto 

drži, pravo
 da ti kažem...

Idemo.
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Tajrize, čuvaj ovde stražu
 dok se ja ne vratim. Obrati 

pažnju na sve. Dejle, možeš li 
da pođeš sa mnom? Ne bih
želeo da budem sam ako 

naletimo na neke... 
„drugare”.

Naravno,
 Rik. Završio sam
 s ručkom. Još
 malo i pukao

 bih.

Inače, ja sam Dekster. 
Onaj debeloguzi bradati 

bajker je Aksel... stvarno 
se nadam da mu je to nadi-

mak. Moj drugar, bivši 
džanki, zove se Endru. 
A štreberčina se zove 

Tomas... kô bi
 rekô.

Krenućemo 
od kuhinje, pošto 
smo već tu. Ovo je 

ostava. Kao što vidite, 
hrane imamo dovoljno
za još prilično vre-

mena... mislim da 
ovim konzervama rok 
upotrebe prolazi tek 

za nekoliko dece-
nija... tako da 

smo okej.

Milina za 
gledanje.

A šta je 
ovde?

Ne otvaraj 
ta vrata! Ne 

želiš da 
uđeš tamo!

Zašto? 
Šta je 

unutra?

To je kenjara, brate. 
Kad su nas zaključali, 

prvih nekoliko dana smo 
pišali i kenjali u kofe... 
al’ to nije funkcionisalo 

kako treba. Ovde nije 
dobra ventilacija, 

ako nisi primetio.

Pošto je nestala 
struja, procenili smo da 

nam je frižider bespotre-
ban... ali je hermetičan. Tako 

da smo od njega napravili ve-ce. 
Bilo bi dobro da ima prozor il’ tako 

nešto... jer unutra je jebeno
 neprijatno, u najmanju ruku. 

Ako samo odškrineš ta vrata, oni 
siroti ljudi će krenuti da rade 

obrnutu stvar od jedenja.

Recimo 
da nam je 
odavno 

ponestalo 
kofa.

Ajde... imam 
još dosta 

toga da vam 
pokažem, a 
mrak samo 

što nije.
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Fiskul-
turna 

sala je 
ovamo.

Samo vodi... ali 
drži otvorene oči. 

Ne kreću se brzo, ali 
mogli bi da budu 

 bilo gde.

Bilo bi mi lakše 
kad bih imao 

pištolj. Planiraš 
da mi daš je-

dan?

Znaš kako... 
ako si dobar 

čovek, neće ti biti 
problem da to i 

dokažeš.

A ti? Ja o 
svima vama 

ne znam ama 
baš ništa.

Tja, još 
te nismo 
upucali... 
tako da 

ćeš morati 
da nam 

veruješ.

Ma, važi... 
kô da imam 

izbora. 
Evo sale, 

ali neko je 
zatvorio 

vrata 
lisicama.

Ko god da je to 
uradio, ostavio

 je u njima 
ključ. Otklju-

čaću.
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Ovaj... poza-
bavićemo se 
njima kasni-

 je, okej? 

Šta je 
slede-

 će?

Dobra 
ideja.

Vešernica 
je odma’ iza 

ćoška.
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I – 
vešerni-

ca.

Fino. Ova odeća nije 
poslednji krik mode, ali 

svima bi nam prijalo još 
nešto za oblačenje. 
Biće nešto od ovog

 mesta.

A ovde su 
tuševi. Ne 
znam da li 

još...
Samo 

sekund.

Ovo je 
garaža. 

Nikada ni-
sam bio u 

njoj.

Ovakve 
stvari će 

nam zatre-
bati, bez 
sumnje.

Busevi su
 prilično veliki... ako 
ikada budemo morali 

da idemo odavde, jedan 
od njih bi bio odlična za-

mena za moj kamper.

Ovo je blok C... po onome što 
ste mi rekli, blok A i blok B su 
još uvek zatvoreni i verovatno 

krcati zombijima... ma, vidi 
ti to... stvarno se navikneš
 da izgovaraš tu reč... kako 

god, ne mogu da vam ih 
pokažem danas. Ovo

 je sve.

U bloku A su vam 
kancelarije uprave... i 
ako mislite da ostajete 

ovde, preporučujem vam 
da ih obiđete – kaučevi 
u tim kancelarijama su 
sigurno udobniji od 

kreveta koje ćete 
naći ovde.

Ali ima sasvim 
dovoljno ćelija za

 sve. Najbolje od svega je 
što, kad nema struje, možete 

i ručno da zatvarate ove 
rešetke bez straha da ćete 

ostati zaključani... a ništa ne 
može da ih otvori a da

 to ne čujete.

Trebalo bi 
da dovedemo 
ostale... da

 izaberemo sobe.



35

...ali Aksel 
izgleda baš 

prijatno.

Ma, baš me briga kako 
izgleda... samo mi je milo što 

spavaju na nižim nivoima. I 
sasvim je u redu da nam ne 

veruju, kao što ni mi ne 
verujemo njima.

Nema šanse, 
Rik! Kako ti je to 
uopšte palo na 

pamet?!

Razmišljam 
dugoročno, 

Tajrize. To ima 
smisla ako želimo 

da ostanemo ovde. 
Nije mi bitno šta je 
uradio... a ako nije 

bitno meni, ne bi 
trebalo da bude

 ni tebi.

Taj lik je hteo 
da te ubije! 
Opasan je!

Aman, seti
 se šta mu se 

desilo... ostao
 je bez dece!

Zbog čega 
se ovi 

svađaju?

Rik hoće da ode
 po sve koji su ostali 

na Heršelovom 
imanju... i dovede 

ih ovamo.

I meni 
nedostaje 

Glen, ali ne 
možeš da 

ih dovedeš! 
Heršel je 

lud!

Heršel je imao 
silne muke. Ali on je 

zemljoradnik... a takvi 
su nam potrebni. 

Mogao bi da napravi 
oranice od onih 

polja napolju. Mogli 
bismo da uzgaja-

mo hranu unu-
tar ograde.

  A i ovde je 
bezbednije...
 mislim da nije 
u redu da ga

 ostavimo na neko-
liko kilometara 
odavde kad u 

zatvoru ima i više 
nego dovoljno 

mesta.

Sa Glenom, Otisom, Patrišom, 
Heršelom i njegovom decom 

mogli bismo začas da počistimo 
ovo mesto. Ako bismo otvorili 

ostale blokove zatvora, bilo bi 
dovoljno prostora i za 

druge koji bi naišli.

Kad bi 
Heršel uzgajao 
hranu... i naučio 
nas da to radi-
mo... mogli bismo 

stvarno da 
živimo ovde.

Ovo ima 
smisla, ljudi. 
Verujte mi.

Video sam da u 
garaži imaju benzin... 
mislim da bismo Dejl 
i ja već sutra mogli 

da odemo po njih 
kamperom. Neće 
potrajati, dobar 
deo puta je već 

očišćen.
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Pusti mene da razgo-
varam s njim. Delovaće 

manje preteće ako 
tamo odem sam. Ne bih 
želeo da ga uplašim... 
pojma nemam u kom

 je stanju sada. Važi se... 
čekam te 

ovde. Samo 
se nadam 

da znaš šta 
radiš.

Gospo-
de.

Rik!
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Šta se desi-
lo ovde? 

Opet su vas 
napali?

Više puta. U stvari, 
sad nas već često 
napadaju. Mislim da 

ih je hladnoća 
usporavala, ali 
proleće samo

 što nije.

Postaje 
sve gore.

Onda sam došao u 
pravo vreme. Nedale-
ko odavde je napušteni 
zatvor... na samo neko-

liko sati vožnje. Već 
smo očistili jedan njegov 

deo i uselili se. Imamo 
dovoljno mesta za sve 

koji su ovde – i još
 preko toga. Ima bolju 

ogradu od imanja...
 i više zemljišta 

unutar 
 ograde.

Ako želite da 
dođete i živite s

 nama – dobrodošli 
ste. Dejl je parkirao

 svoj kamper na putu. 
Mogli bismo odmah da se 

spakujemo i krenemo. Ne 
biste mogli iz jednog puta 

da ponesete baš sve i 
morali bismo da smislimo 

način da prebacimo stoku, 
ali uvek postoji mogućnost 

da se vratimo sutra, ili 
nekog drugog dana. 
Zatvor je potpuno 

bezbedan.

Ako uskoro 
krenemo, 
stići ćemo 
pre mra-

ka.

To...

To ima 
smisla.
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Nije bilo pro-
blema u našem 
utvrđenju 
dok sam bio 
odsutan?

Jebote. Živim u 
utvrđenju. Kô 
klinac od deset 
godina, svršio 
bih od sreće na 

tu pomisao. Heh.

Ma da, 
sve je bilo okej. 
Uverili smo da je 
zatvor bezbe-

dan. Ponovo smo 
proverili vrata 

ka delovima kom-
pleksa koje još 

nismo očistili. 
Sve ide 
dobro.

Potra-
jalo je 

dok nismo 
dovukli sve 
leševe do 
lomače, 
ali i to je 
gotovo.

Mada, 
još se nismo 

pozabavili 
fiskultur-

nom salom.
 To ćemo 
 sutra.

Svi su se 
dobro 

smestili?

Lori nije 
najsrećnija zbog naših 

novih cimera. Ne sumnjam 
da će ti sve vrlo detaljno 

obrazložiti. Aksel mi je poma-
gao da nosim leševe, a ona štre-

berčina Tomas je sa ženama
 nosio njihove stvari, pomagao im 
oko razmeštaja kreveta i tako
 tih fazona. Endru i Dekster se

 drže za sebe, nameštaju 
svoje ćelije i tome slično.

Svi su oni 
okej, ako se 

ja pitam.

Dobro je 
to znati.

E da, mislio da sam 
malopre video Alena 
kako se smeška. Ovo 
mesto mu je zaista
 popravilo raspo-

loženje.

Da, 
čuvanje dece 
ovde izgleda

 izvodljivije, 
iako je napolju 

pakao. Nisam 
bio ovoliko 

optimističan još 
od Vilšira.

Što bi 
verovatno 
trebalo da 

me brine.
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Baš i nisi 
morao to 

spome-
 neš...

Ma, 
zabo-
ravi.

Šta se 
dešava, 
draga?

Rik, moramo 
da razgo-

varamo.

Ovo prosto ne 
funkcioniše. 
Mislim, živimo sa 

okorelim krimi-
nalcima. Stalno 

moram da pa-
zim leđa.

Ali ne možemo pro-
sto da ih izbacimo... 

ipak su oni bili tu 
prvi. A deluju kao 

okej ljudi...

Ne, Rik... deluju kao 
okoreli kriminalci! 
Zašto, uprkos našoj 

situaciji, stalno misliš 
da su svi ljudi

dobri?

Naoružani 
smo... ima nas 

više. Sve će biti 
u redu.

Ne bih baš voleo 
da ostanu na-

samo s klincima, 
ali zasad nam 

nisu dali razloga 
da ih gledamo 

kao krimi-
 nalce.

Oh, Rik... 
U pravu 

si! Oh, bože... 
ja sam užasna, 

užasna 
osoba!

Hormoni.

Nisam ja kri-
va, budalo! 
Ne zajeba-

vaj me!

Ajoj! Ma, nisam 
mislio ništa 

loše! Tajriz se 
samo zabri-

nuo.

Ajde, 
pakujte se, 

treba da 
zatvorimo 

kapiju.

Samo što 
nije pao 
mrak.
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Mislim da 
će ovi 

kreveti biti 
super.

Stavljanje dodatnih 
dušeka sa strane preko ovih 
duplih kreveta kako bismo od 

njih napravili jedan veliki kre-
vet bila je genijalna ideja. 
Nadam se da će sad biti malo 
mekši. Mislim, jeste da su bolji 

od kampera... ali ipak ne bih 
volela da zauvek spa-

vam na njima.

Je l’ sam 
debela?

Nego šta. Naravno 
da jesi. Ako si 

zaboravila, 
trudna si.

Šta znam... 
nekako se ne 
sećam da se 
prošli put vi-
delo ovoliko,

 i to ovako
 rano...

Andrea
 vodi računa 

o kalendaru... 
jedva da sam 
stigla do pola 

trudnoće.

Možda je prošlo 
više nego što si 

mislila? Šta ako si 
počela da brojiš 
od pogrešnog 

dana?

Ovaj...

Gde je nestao 
Tajriz? Već je 

kasno, zar 
ne?

Otišao je da 
potraži Krisa i Džuli. 
Misli da su se sakrili 

kako bi se... tja, 
znaš već. Nema

  ih barem sat.
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Imaš li 
malo vre-

mena?

Imam 
prilično.

Samo sam 
hteo da ti 
zahvalim 

za...

Nema 
potrebe, 

Heršele. Ne 
moraš da...

Pusti me da 
završim. Hteo 
sam da ti za-

hvalim što si nas 
doveo ovamo, 

Rik. Znam da 
nas dvojica 

nismo...

Hteo 
sam da te 
ubijem, 

Rik.

I ubio bih te. Mislim 
da je fer da to 

znaš. Poludeo sam 
od bola. I dalje 
nisam siguran da 

sam normalan. Ali... 
od tog dana nisam 

uzeo pištolj u ruke, 
Rik. Niti ću ga uzeti... 

ikada više.

Ovo mesto... 
posebno je, 
Rik. Biće to nov 
život za moju 

decu i mene. Nov 
početak za nas. 
Ja... hvala ti, Rik.

Ma, samo sam ura-
dio ispravnu stvar, 

Heršele. Prosto nisam 
mogao da vas ostavim 

da pomrete dok se mi 
baškarimo u ovolikoj 

zgradurini. 

Ajde... već 
je kasno, a 

sutra bi trebalo 
da poraniš ako 

misliš da doneseš i 
ostatak opreme sa 
imanja. Plus, mora-
mo da smislimo kako 

ćemo sa stokom.

Na kraju ćemo ih 
sigurno dovesti 

ovamo. Ali za prvo 
vreme, Otis se ponudio 
da ostane na imanju i 

pazi na njih. Mislim 
da on i Patriša

nisu više za-
jedno.
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Kako je 
bilo?

Savršeno.

Ovaj... nije 
bolelo, 

je li?

Malkice... 
ali okej 

je.

A, ovaj... bilo 
ti je lepo, 

časna 
 reč?

Bilo mi je 
divno. Volim 
te. Bilo je sa-

vršeno. Tačno 
kao što sam

 oduvek za-
mišljala.

Verovatno
 već svi 

spavaju... jesi 
li spremna? 
Uradićemo to, 

zar ne?

Da... mislim 
da sam 

spremna.

Ajde. 
Hoće-

mo.

Okej... sad 
nema više 

povlačenja. 
Evo nas...
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Ostanite tu! 
I izvucite 

pištolje!!!

Dobro... Ne izlazite! 
Idem da 

vidim šta se 
dešava!
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TAJRIZE!!!

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Nije treba-
lo da bude 

ovako.

Šta si to 
uradio?

ŠTA SI URA-
DIO MOJOJ 
DEVOJČICI?
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Nije trebalo da 
bude ovako. Trebalo 

je da budemo za-
uvek zajedno. Da 
pucamo u isto vre-

me... uspelo bi. 
Zauvek za-

jedno.

Samo sam prebrzo 
povukao okidač... brže 

nego ona. Trebalo 
je da bude u isto vre-

me. Trebalo je da 
budemo zauvek 

 zajedno.

Zauvek 
zajedno.

A sad 
sam sâm... 

sve sam 
zabrljao.

Trebalo 
je da 

pucamo 
u isto 

vreme.

Vrati mi se, 
mala moja. 
Moraš da se 

vratiš. Ne za-
nima me kako... 

samo mi se 
vrati.

Vrati mi 
se.

Nije bila ujedena. 
Neće se pretvoriti 
u njih. A to ne bi ni 

hteo... ne bi hteo da 
postane jedno od 

tih čudovišta.

ZAČEPI! POJMA
 NEMAŠ O ČEMU PRIČAŠ, 

PIZDA TI MATERINA! 
VRATIĆE SE! MORA 

DA SE VRATI!
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Humgn.

AAAH!
Gaaargh!!!


