
Jesmo li već 
prolazili 

ovuda? Ne 
mogu da se 

setim.

Mislim da 
jesmo, 

da.
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Okej, ipak ćemo 
napraviti još 
jedan krug, 
da budemo 

sigurni.

Ako misliš da je 
neophodno, važi, ali već smo 
obišli ceo ovaj blok tri puta 
i nismo videli nijednu lutalicu 

još od prvog obilaska.

Kao što rekoh – 
bezbednost je na 
prvom mestu. Imamo 

i decu.

U redu. Ne bunim 
se, čovek nikad 

ne može da 
bude previše 

oprezan.

Kad se konačno 
budemo proširili 
na ceo zatvor, 

ovde će čak biti 
i lepo.

Moći će da 
se živi.

Još bolje bi bilo kad bismo 
mogli da narihtamo onaj 
generator da radi. To bi 
nam baš poboljšalo život, 

pa makar radio samo 
nekoliko sati 

dnevno. Aha, bilo bi 
fantastično kad 
bismo mogli da 

slušamo muziku... 
Čoveče, nisam je 
slušao sto godi-
na, a to nisam ni 
shvatio do ovog 

trenutka.
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Već dugo imaš 
sto čuda na glavi. 
Razumljivo je što 

je tako.

Znaš o kome sam mnogo 
razmišljao u poslednje 
vreme? O Morganu... i 

jebote, ne mogu ni da se 
setim kako mu se klinac 

zove. Možda Dejvid,
 ali ne znam više.

Ko ti je 
to?

Oni su se smestili u kuću 
do naše u Sintijani – 

gradiću u kome smo živeli 
ranije. Morgan i njegov 
sin, kako god da se zove. 

Sami-samcati.

Rešili su da ne 
idu u veliki grad, 
već da ostanu tu 
gde su i brinu se 

sami o sebi. Što je 
očigledno bila 
odlična ideja.

Pitam 
se šta je s 

njima... da li 
su živi.

To je bilo pre 
više od pola 

godine... Eh, ko 
će ga znati.

Pa da... 
u prav...

Zaći ću za 
ugao da 

vidim šta je 
to... a ti budi 
spreman da 

pucaš.

Dogovo-
reno.
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JEBOTE! TAJRIZE?!

Čoveče, 
umalo da te 
ubijemo!

Gde ti je 
lampa?

Ispraznila se. Šta 
vi uopšte radite 
ovde? Mislio sam 
da je ovaj deo 

raščišćen.

Upravo smo 
završavali. Ajmo, 

narode... vreme je 
da odemo na neko 

mesto s prozo-
rima.
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Je l’ se nešto 
šunjalo po 

mraku?

Ne... mislim 
da smo ih sve 

počistili.

Ali ipak bih voleo 
da pretražim sve 
još nekoliko puta 

pre nego što ljudi 
počnu da se uselja-

vaju... ako nemate 
ništa protiv.

Meni odgovara. 
Ne mislim da je 
neophodno, 

ali ako ti to želiš, 
okej.

A šta je s vašim 
delom posla? 
Je l’ gotov?

Zato sam i došao 
do vas. Već smo 

izvukli sve leševe 
iz zatvora.

Bili i Aksel 
ih upravo 
spaljuju.

Ehej, 
  vidite ovo!
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Vidite šta 
smo Megi i ja 

našli!
Šta ti je 

to?

To vam je ono 
pancirno čudo, 
oklop što ide u 

opremi za razbija-
nje demonstracija. 
Imaju još i štitnike
 za lica i za razno-

razna druga
 mesta. Sve

 u fulu!

Stvarno? 
Koliko toga 

ima?

Gomila. Barem 
deset komada, 

možda i više, nisam 
detaljno gledao. 
Hteo sam da vam 

odmah javim.

Ovo je 
totalni zakon, 

mogao bih u 
njemu da tražim 
potrepštine po 
okolini, kao što 
sam već radio u 

Atlanti.

Ova čuda su 
pravljena tako da 
zaustave metak, a 
kamoli ujed trulim 

zubima.
Pokaži 

nam.
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Nema prozora, pa je 
prostorija prilično 
mračna. Verovatno

 je tako zbog bezbe-
dnosti, pošto je 

ovde ipak bilo 
zatvorenika. Mislim da 

je prostorija u 
delu gde je zatvo-
renicima bio zabra-
njen prilaz, odmah 
pored upravnikove 

kancelarije.

U kojoj, uzgred, 
ima jedan kauč 

mnogo udobniji od 
kreveta na kojima 

spavamo.

Mnogo, mnogo 
udobniji.

E, baš vam 
hvala, sad mi 
ne pada na 
pamet ni da 
ga pipnem.

Dekster i Endru mora da 
su upali ovde nabrzaka, 
i to u mraku. Možda je 

Dekster i ranije planirao 
da upadne u ovu 

prostoriju.

Ne znam kako 
je drugačije 
mogao da uđe 
i izađe a da ga 

ne napadnu 
lutalice.

Mora da su samo 
tumarali po mraku, 

pokušavajući da nađu 
nešto korisno. Da im je ova 

oprema pala 
šaka... imali bismo 

mnogo više 
problema.

Naročito 
ako su i 
kacige 

otporne na 
metke.

Da.

Baš.

Okej, narode, 
izgleda da je ceo 
zatvor čist. Ajmo 

napolje.
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Au... pa ti si se na-
oružala knjigama 
za narednih neko-

liko godina!

Zezaš me? 
Slistiću ih za 

nedelju dana. 
Dve, najviše.

Pročitala sam 
po tri puta 

onih nekoliko 
s Heršelovog 

imanja.

Ajde, daj da ti 
pomognem. Je 
l’ išta ostalo u 

biblioteci?

Lori... bolje mi daj 
te knjige, molim 

te. Ne bi smela da 
nosiš ništa teško... 

zbog bebe.

Gluposti.

Ako sam trudna, nisam 
nesposobna. Ovoliko 
bar mogu da ponesem. 
Tebe je u stvari strah 

da neka od ovih knjiga 
ne zaluta u moju ćeliju 

pre nego što ih sve 
pročitaš.

Ne, brinem, 
bez šale. 

Previše se 
naprežeš.



11

Ma daj, 
Kerol, 

dobro 
sam.

Ti si ta 
koja je 

problematična. 
Kako tebi ide?

Tja... dobro. Ne
 mogu da verujem 
kakvu sam glupost 

uradila. Kad bih 
samo mogla da se 

vratim u pro-
 šlost...

Razumem 
tu želju... 
veruj mi.

Jasno mi je zašto je 
došlo do toga. Samo ne 

mogu da verujem da sam 
to zaista uradila. Tajriz 

je bio... Svi ti užasi oko 
nas bili su podnošljiviji

kad je Tajriz bio 
uz mene.

Znala sam da 
će, bez obzira na
 sve, on paziti na 

mene. Naročito nakon 
što je preživeo onu 
fiskulturnu salu. Po-
sle toga sam znala 
da će preživeti sve 

što se desi.

Bio mi je 
potreban, možda 
još jeste. Ko će 
ga znati. Toliko 
sam šenula da

 ni ja nisam
 sigurna.

A tek sirota 
Sofija, šta je 

ona prošla zbog 
mene... i to ne 

mogu da obrišem. 
Izjeda me, a 
ne mogu da

 obrišem.

Kako je 
Sofiji?

Ne znam. Izgleda 
dobro. Ponaša 

se kao da se ništa 
nije desilo... što 

me samo još 
 više brine.
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To što je vide-
la... kroz šta je 
prošla... Kakva 

sam ja to majka, 
zaboga?!

Ona koja je uspela 
da održi svoje dete 

u životu tokom celog 
ovog ludila. Daleko 

bilo da je to što si ura-
dila u redu, ali nemoj 

sebe više da mučiš 
zbog toga.

Izvini, Lori. 
Zaista mi je 
žao zbog 

svega.

Šta ti je, 
Kerol? Zašto 
se izvinjavaš 

meni?

Izvini, Lori. Rik i ti ste mi 
najbliži prijatelji ovde, 

a osećam se... kao da sam 
vas izneverila. Volim vas 

oboje i ne želim da me 
mrzite.

Da te mrzimo? 
Ma, šta ti je, ne 

mrzimo te, samo smo 
zabrinuti...

Oh, hvala ti! 
Nemaš pojma 

koliko mi znači 
to što me i dalje 

volite!

i mi
 tebe volimo, 

kerol.
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Trebalo bi da se sutra 
vratim tamo i popišem 

naoružanje i opremu. 
Onda ćemo znati šta 

sve imamo.

Ne bi bilo loše 
da sutra izvučemo 
i malo goriva i pro-

bamo da osposobimo 
generator.

Tek tada? Ima 
barem još pet sati 
do mraka, što ne 
bismo to odradili 

danas?

U pravu si, Glene. 
Ajmo do garaže da 

istočimo malo benzina 
iz kampera...

Ne. Kamper
 mora da bude 

spreman, za svaki 
slučaj, ako ikada 

budemo morali 
na brzaka da 

odemo 
odavde.

Okej, slažem se. Dobro je 
biti pripremljen i za takvu 
situaciju. Onda bi trebalo 

da gorivo izvučemo iz
 kola na parkingu.

A da neki od nas namame 
zombije što dalje od 
kapije dok mi otrčimo 
do kola, istočimo gas i 
vratimo se unutra pre 

nego što oni i primete da 
se nešto dešava?

Kô 
nekad.

Zvuči kao dobra 
ideja. Taman možeš 

da organizuješ ljude 
dok ja na sekund 

nešto obavim.

Kuda je 
krenuo?

Tamo 
gde 

uvek 
ide...
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To nije 
fer! Baš me briga da li 

misliš da je fer. Ne 
dozvoljavam ti da 

učestvuješ.

Ali hoću da po-
mognem. Zašto mi 
ne daš? Svi ostali 
rade nešto, samo 
ja sedim, igram se 
starim igračkama 

i nikad ništa ne 
radim.

Bio bi s druge strane 
ograde, Lori. Ne bi bio ni 
u kakvoj opasnosti. Za 
dečka je dobro da se 

oseti korisnim.

Ne zanima 
me. Previše je 

opasno.

Šta se 
dešava?

Svi učestvuju u 
mamljenju zombija 
od kapije da biste 
Glen i ti mogli da 
uzmete benzin... 
ali mama neće 

da mi dozvoli da 
učestvujem.

Majka ti je u pravu. 
Nikad ranije nismo ovo 
radili. Ne znamo šta sve 
može da se desi. Možda 
će pronaći neku rupu u 
ogradi koju nismo pri-

metili, ili čak uspe-
ti da je sruše.

Kad budemo ovo uradili 
nekoliko puta, onda 

ćeš moći da pomogneš. 
Sad nije bezbedno. 

Ostani s majkom.

U redu.
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Nemojte
 da zastajete, 

stalno se krećite 
da ih ne biste 

uzrujali. Želimo 
da nas prate, a 

ne da sruše
 ogradu.

Znaš šta, 
starkeljo, 

nisu ti svi ovde 
debili.

Ne, nego 
samo ti, 
jelda?

Jeb’ 
se.

To je bila šala, 
Otise. Ajde da se 

skoncentrišemo na 
odvođenje ovih stvo-
rova od kapije kako 
bi Glen i Rik mogli da 

odrade svoj deo 
 posla, važi?

Kako god.
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Okej, sad kad su 
odvukli većinu 

lutalica od 
kapije, možemo 

da krenemo.
Kad Glen i ja

 budemo bili spremni, 
povucite kapiju i mi 

ćemo potrčati kô ludi. 
Ali držite nas na oku... 

možda ćemo morati 
hitno da se vratimo, pa 
će biti neophodno da 

opet brzo otvorite 
kapiju.

Mogao bih 
malo i da iščekićam 
ove zombije dok ste 

Glen i ti napolju... 
nema razloga da 

sedim badava i čekam 
vas... a ni da ih ostavim 

da se šetaju
 unaokolo.

Je l’ neko video 
Glena? Gde je 

on, majku mu? Ovo 
je bila njegova 

ideja.

Verovatno se 
negde zavukô 

sa onim mršavim 
devojčurkom. 
Megi, ili kako se 

zvaše.

Nije da ga 
krivim, ako 
me kapiraš.

Megi je moja 
ćerka, 
Aksele.

A, da.

Izvini, 
brate.

Izvinite 
što kasnim, 
drugari.
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Kao što možete 
da vidite, tre-

balo mi je malo 
vremena da se 

obučem.

I malo 
pomoći.

Stvarno misliš 
da je to ne-
ophodno?

Ne može da smeta. 
Mislim, stvarno... znaš 
da sam jedva čekao 

da isprobam ovo.

I evo odmah 
prilike!

Dobro. Pret-
postavljam da 
je drugi oklop 

za mene?

Daj ga 
ovamo.
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Dobro 
ti stoji, 
brate.

A imali su 
gomilu ovih 

pendreka. Možda 
mogu da nam posluže 
ako nam zatreba da 

razlupamo neke 
lobanje bez privla-

čenja pažnje 
ostale žgadije 

pucnjavom.

Ja ipak više volim svo-
ju sekiru, hvala lepo. 

Već sam se navikao 
da je koristim 
levom rukom.

Desnom još uvek 
ne mogu da radim 
ništa opasno. Osim 

da pesnicom pretim 
ljudima.

Jeste li 
spremni?

Samo 
kaži kad.
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SAD!

Ajde, 
ovamo!

Mora-
mo da 

požurimo 
koliko god 

možemo.
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Nema potrebe da 
spuštaš vizir. Niko nas 
neće gađati kameni-
cama, nema od čega 

da ti štiti lice.

Ako nam ne treba vizir, 
onda nam ne treba ni 

kaciga, zar ne? A i ove 
čizme nas verovatno 

usporavaju.

Ali dobro, testi-
ramo šta nam vrši 

posao, a šta ne. 
Plus, nemamo čist 
pregled situacije 
ovde na parkingu, 

a ja ne bih da
 rizikujem.

U pravu si. Samo
 mislim da nam ovo 

čudo smanjuje vidno 
polje. Mada ostavlja 

veći utisak kad se 
u potpunosti obučeš. 

Tada dobiješ veći 
vizuelni efekat.

Da, a tako 
nešto sam i 
hteo, tačno.

Zasad mi se 
dopada. Eh, da sam 

imao ovu opremu 
kad smo u Atlanti 

išli po tvoje 
puške...

Jasno... pancir 
je otporan na 

ubode, pa samim 
tim mora biti 
otporan i na 

ujede.

Čoveče, 
obrati 

pažnju... 
nismo 
sami.

Sad ću 
ja to.
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Ja ću paziti 
da se neki ne 

približi previše, 
a ti se pobrini 

za benzin.

Čoveče... gomila ovih 
automobila je skroz 
polupana. Mora da 

su ljudi zaista žurili 
da odu odavde.

Ma, vidi ti to... 
pronašao si ga iz 

prve! U stvari, logično 
je da niko neće ostati 

bez goriva ovde na 
parkingu.
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Okej, evo 
nas... Izaberi 

kog želiš i 
udri.

Misliš da bi me 
Megi i dalje 

poštovala kad 
bi znala koliko 
mi dobro ide 
isisavanje iz 

rezervoara?

Vas dvoje 
se odlično 

slažete, 
rekao bih.

Je l’ sve ide 
kako treba? 

Deluje da je 
tako, ali čisto 
da pitam. Milo 

mi je zbog tebe.

O, moj 
bože! Rik, 
gledaj!!!

Ne priviđa 
mi se, zar 

ne?
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Jebote... 
u pravu 

si!

To je
 helikopter.
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Je l’ to vojska? 
Mislim... je l’ to 

vojni heli-
kopter?

Ne bih rekao. Možda 
je policija, a možda

 i neka televizija. 
ne izgleda kao 

vojni.

Ne ide na našu stranu. 
Treba nam nešto da 

bismo mu privukli pažnju. 
Možda da zapalimo 
vatru... veliku va-

tru... i to brzo.

Kako ćemo? Da zapalimo 
ova kola? Mogli bismo da
 upotrebimo benzin. To bi 

im sto posto privuklo
 pažnju. Je l’ ti pada 

nešto na pamet?

Rik, 
pazi!!!
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GOSPODE! Huuungh!!!

Hummmng.

Dobar ovaj 
oklop, a?

Jes vala. 
Vrši posao.
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Čekaj... gde je 
helikopter?

Eno ga!

Au, jebote... 
je l’ on to 
sleće?

Ne... mislim 
da pada!

    Gledaj gde
će se srušiti. Ja idem 
po motor... Gde god 
da padne, ne može biti 
dalje od kilometar-dva 
odavde... možemo da 
se odvezemo do tamo. 
Moramo da otkrije-
mo ko su ti ljudi.

Moramo 
da 

saznamo 
odakle 
su došli.

Javi ostalima
 kuda idemo dok 

ja upalim neka od 
ovih kola. Ako bude 
preživelih, nećemo 

moći da ih prevezemo 
na motoru.

Jasno.

Dobra 
ideja.
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Šta radiš to? 
Šta se desilo? 

Je li Glen 
okej?!

Ti ga nisi 
video?

Šta to? Helikopter. Leteo je u 
daljini... a onda se srušio. 
Glen i ja ćemo ići da ga 
potražimo... trebalo bi 

da ga nađemo i vratimo 
se pre mraka. Samo sam 
došao da ti javim kako bi 

to preneo Lori.

Helikopter? 
Zajebavaš? Je l’ 

bio vojni?

Mislim da ni-
je. Ne mogu da 
verujem da ga 

ti nisi video.

Ja 
jesam.

Idemo.

Kako 
si...?
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Zar si mislio da 
neću naći mač 
ako ga staviš u 

Dejlov kamper? 
Ma daj.

Kod mene 
je već ne-

delju dana. 
Verujte mi 

malo.

Prilično sam 
siguran da 

posle ovoga 
baš i neću.

Pozabavićemo se time 
kasnije. Moramo da krene-
mo. Sama sam preživljavala 
napolju mesecima. Uz mene 
imate najbolje šanse da se 
vratite u jednom komadu.
 Vama sam potrebna ja... 

a meni je potrebno
 malo vežbe.

Svakako 
nećemo 

trčati do 
tamo.

Jeste li 
spremni?

Da pođem 
i ja?

Ne... samo reci Lori i 
ostalima šta se dešava 
i čuvaj ih. Vratićemo se 
večeras... možda čak 

s gostima.
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Jeste li 
videli?

Šta? Šta 
je bilo?

Mišon je 
malopre utrča-

la u svoju ćeliju,
 zgrabila pončo 
i onda istrčala. 
Odavno nisam vi-

dela nekog da se
 kreće tako brzo.

Garant nije 
ništa strašno. 
Možda pada 

kiša...

Ne znam.
Valjda bi rekla 

nešto da su u 
pitanju bitne 

stvari.

Šta si rešila? 
Hoćeš li da 

se preseliš u 
Blok A?

Ne bih rekla. 
A ti?

Ma kakvi. Ovde će biti 
toliko prostora da ne vidim 

razlog za selidbu. Dejl
 i Andrea će se preseliti
 sa Alenovim blizancima. 
A i Glen i Megi, kako bi bili 
što dalje od Heršela...

 ako im on to
 dozvoli.

Ne, mislim da 
ćemo se prosto ovde 
malo raširiti... ubaciti 

malo nameštaja u okolne 
ćelije kako bismo imali 

mesto za sedenje, 
Karlovu spavaću 

sobu i tako to.
A ti, što
 se ti ne 
seliš?
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Kako si uspeo da 
startuješ kola? 

Ključevi nisu bili u 
njima, zar ne?

Nisi valjda mislio da 
sam se bavio samo 

raznošenjem 
pica?

Hoćeš 
da kažeš...

Maznuo sam nekoliko 
automobila, da. Nije da 

sam nešto posebno uživao 
u tome. U stvari, lažem. 

Jeste bilo zabavno... ali 
nikada nisam želeo to da 
radim. Naučio sam tehniku 

u srednjoj školi, za-
jebancije radi. Da 

bih se kurčio i ti 
fazoni.

Ali radio 
sam to samo 
da bih platio 

stanarinu, onih 
meseci kad bi mi 
zafalila kinta. 
Morao sam.

Kapiram da 
si ti pandur. To jest, 

da si bio pandur. 
Nadam se da te 

nisam razo-
 čarao...

Drugo 
vreme.

Drugi 
svet.

Mislim, i ja sam 
ukrao dva poli-

cijska automobila 
iz svoje stanice 
kad sam krenuo

 u Atlantu po
 Lori.

Au, jebote, 
okružena sam 

okorelim 
kriminalcima!



33

Vidiš li mesto 
pada? Kuda tačno 

idemo?

Pratim dim koji se vidi 
iza onog drveća... 

tamo se srušio. Vidiš 
li ga?

Gde je?

Tamo.

Imamo li do-
voljno goriva 

za tako 
nešto?

Rezervoar je na-
tankan dopola. To 
je i više nego što 

nam treba do tamo i 
nazad. Ne bi smelo 

da bude pro-
blema.

Baš je mnogo 
lutalica ovde... Kao 
da su se uputili ka 
zatvoru... kao da 

znaju da je
  tamo.
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Aha... već je nastala 
gužva kod spoljne 

ograde nakon što je je 
otoplilo. Nešto sam mislio... 
sad kad imamo ove oklope, 

od sutra bi nekoliko nas 
moglo da jednom dnevno 

izlazi napolje i makar 
pomalo čisti 

situaciju. Ne bi predugo 
trajalo da se ra-

tosiljamo onih koji 
su sada tu... a kad 
njih ne bude, mogli 
bismo da tamanimo 
nove kako pristižu, 

pre nego što se 
nagomilaju.

Da, to ima smisla. Ranije to 
nije bio prioritet i izgledalo 
je kao traćenje municije. 

Municije koje
  nemamo.

Bockanjem kroz 
ogradu smo ih malo 
proredili, ali niko se 

nije time redovno 
bavio. A sa ovim 

odelima sve bi bilo 
bezbedno.

Megi i ja bismo mogli 
da počnemo kad se 
vratimo... ili, ako ona 
neće, mogao bi Otis... 

a možda i Bili.

Mada, Megi je 
umirala od 

želje da obuće 
ovo odelo.

E, jebi 
ga, Glene. 
Gledaj.

Put ne ide 
tamo kuda 

nama odgo-
vara.

Bestraga! 
Trebalo je 
da uzmemo 

ono terensko 
vozilo.
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Ovo će 
biti baš 

zabavno.

Izgleda 
da će biti 
trucka-

nja!

Fala na upo-
zorenju.

Bilo bi [ugh] lakše 
kad bi... malo 

usporio.

Aha, da, 
dobra 
ideja.
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Je l’ sad bolje? Brže 
bi nam bilo kad bismo 
potrčali, ali barem 
nećemo da slomimo 

vratove.

Samo 
nas ti 

dovedi 
kuda 

treba.

Okej... sad 
ću preći 
preko...

U pičku 
mate-
rinu.

Možda uspora-
vanje i nije bilo 

dobra ideja. 
Mislim da smo se 

zaglavili.

A, u 
kurac.

Moramo da 
hodamo. A ako bude 

preživelih u he-
likopteru, moraće 

i oni, jer nema 
šanse da ih nosimo 

do zatvora.
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Šta da radimo? 
Kad uđemo u šumu, 
nećemo više moći 

da vidimo dim. Kako 
ćemo pronaći 

helikopter? 

Skoro da smo tu... Ne bi 
smelo da bude preteško 

da ga nađemo. Ali šuma 
je već problematičnija. 

Ko zna šta sve može 
da se krije iza ovih 

stabala.

Budite na 
oprezu... trebalo bi 
da ih nanjušite pre 
nego što se približe 

dovoljno da vas 
ujedu.

Moramo da požurimo... i kad 
bismo odmah krenuli nazad, pao 

bi mrak pre nego što bismo se 
vratili... hajde barem da se što 

više približimo zatvoru dok 
se ne smrači.

Ja se ne 
bunim.

Pssst.
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Dobro, čime si se ti 
bavila ranije? Mislio 
sam da nindže baš i 

ne mogu da zara-
đuju za život.

Možda je 
samura-

jima bolje 
išlo?

Bila sam 
advokat.

Iz nekog razloga 
me to ne čudi.

Ukrštanje 
mačeva u 

sudnici... Ima 
smisla.

Bavila sam se mačevanjem 
kad sam bila mala. Nastavila 

sam dok sam studirala... i fino 
mi je išlo. Bilo je to dobro za 

izbacivanje negativne energije 
tokom mojih sto i kusur

 godina studiranja. Komšijin sin, 
jedan mali tinejdžerski 
krelac, bio je zaluđenik 

za mačeve. Imao je razne 
sorte, skroz naoštrene. 

Stalno je njima sekao 
živicu između naših 

ograda. Kunem vam se da 
nam je on ubio mačku... 

Nije bilo dokaza, al’ 
znam da jeste.

Kad je sve otišlo u pičku 
materinu, odjurila sam do 
njega i zgrabila ovo čudo. 
Pištolj nije bilo lako naći, 
a pride, mač ne privlači 

neželjenu pažnju.

Ma, jasno. Zato 
ja nosim ovu 

sekiru, a Tajriz 
ima čekić.

Morali bismo 
da se naviknemo 

na njih. Mislim, 
teško da neko 

pravi novu 
municiju.

Treba da po-
razgovaraš

 s njim.

S Tajri-
zom.

Čekaj, 
šta?

Zajebavaš 
me?
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Jebote!

Opet je to 
uradio! 
Opet!

Lori, smiri se... 
zbog bebe. Rik je 
dobro... sigurna 
sam da samo što 

se nije vratio.

Ma, je l’ tako? Nije 
se javio... ne vidim 

ga... nema načina 
da saznam kada će 
se vratiti... i hoće li 
se uopšte vratiti... 

opet! Stalno 
mi to radi!

Mogao je da 
pošalje nekog 

drugog da 
potraži olupinu 
tog glupavog 
helikoptera! 
Nije morao da 

ode lič...

Uh!

Joooj!

Jesi li dobro? Je 
l’ te to boli zbog 

bebe?!

Ma... nije 
to ništa... 

proći
 će.

Da li možeš... molim 
te... da dovedeš Karla 

i Sofiju iz Dejlove i 
Andreine... ćelije? Već 

su dovoljno dugo tamo. 
Moraću... moraću da 
smestim Karla u kre-

vet uskoro.

Aha, otići ću 
po njih... za 
koji minut.

Nešto sam... 
ovaj... htela 
da te pitam, 

pre nego što 
se oni vrate.
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Reci, 
Kerol, 

šta je u 
pitanju?

Ja bih, 
ovaj, da 
se udam 
za tebe.

Ne samo za tebe, razumeš... za 
tebe i za Rika. Čekaj, saslušaj me... 
nije tako šašavo kako zvuči. Znaš, 
razmišljala sam o onome što je 
Rik rekao... o tome kako se stvari 

nikada neće vratiti na staro
 i kako sami moramo da

 napravimo nov život.

Ovo mi prosto
 ima smisla. Volim vas 

oboje i mogli bismo svi 
zajedno da odgajamo 
Karla, Sofiju i novu bebu. 

Znam da zvuči čudno, 
ali ne moramo više da 

poštujemo stara pravila, 
možemo da pravimo
 nova, sopstvena! 

Mogli 
bismo svi 

da budemo 
srećni.



44

Eno ga... 
je l’ ga 
vidite?!

Izgleda da 
su uspeli da 

slete u korito 
ovog potoka... 

To je verovatno 
ublažilo

 udar.
Vidiš li 

nekoga?

Ma jok... nema 
nikoga... ali to 
nema smisla. 
Nisu mogli pro-
sto da iskoče,
   zar ne?

Mislim da nisu... ali ko 
će ga znati. Misliš li da 
bi mogao da se uvučeš 
unutra? Moramo da vi-

dimo ima li neke naznake 
čiji je ovo helikopter

 i odakle je
 došao.

Ma, 
naravno... 
uguraću 
se već.
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Stani! Šta... šta 
je bilo?!

Pogledaj 
dole. Tragovi 
stopala... gomi-

la tragova.

Šta to 
znači?



Neko je 
odveo... one 

što su bili u 
helikopteru.

Neko ko je 
bio bliže od 

nas...
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Misliš... neki dru-
gi kamp, bliži 

ovoj oblasti od 
nas?

Valjda 
bismo ih sreli 

dosad.

Koliko cenite da 
ih je bilo? Vidim 
barem tri... ne, 
četiri različite 

vrste cipela.

Ali pošto je
 blatnjavo, ne mogu 
da procenim, možda 
ih je bilo i desetak. 

Ali mora da ih je bilo 
mnogo kad su uspeli 
da odnesu ranjenike 

iz helikoptera.

Rik? Mišon? 
Šta vi mislite, 

drugari?

Drugari? Dru-
gari?!

Drugari... 
čekajte 

me!
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Vau... Ostala si 
bez teksta.

To je prosta 
ponuda, Lori. Želim 
da budem s tobom... 

s tobom i Rikom. Mislim, 
to bi bilo kao da 

smo venčani, ali bez 
venčanja i takvih

 stvari.

Venčanje 
bi baš bilo 
čudno.

Kerol...
 prosto ne 

znam šta da 
kažem.

Reci da 
prihvataš... ili 
makar da ćeš 

razmisliti 
o tome.

Stalo ti je do 
mene, zar ne? 
Nemoguće da 

sam toliko loše
 procenila 
situaciju.

Kerol, mi smo
 prijateljice i svašta 
smo prošle zajedno, u 

to nema sumnje. Nije bilo 
dana u proteklih sedam 

meseci da se makar 
nismo videle... tako da 

smo se zbližile, 
jasno. Ali počinjem da 

shvatam da pored 
svega što se dešava... 

pored sveg truda da se 
preživi, paženja na leđa, 
bežanja... počinjem da 

shvatam da se mi baš
 i ne poznajemo

 dobro.

Nije bilo 
vremena da 
se stvarno 
upoznamo... 

Kako to 
misliš?

Šta znam. Jesam li
 ti pričala koliko sam 

braće i sestara imala? 
Ili... ili u koju sam ško-
lu išla? Da li... nemam 
pojma... da li znaš ko 

su mi bili roditelji, 
ili gde sam 
 odrasla?

Ja čak ne 
znam ni koje 
ti je omilje-

no jelo.
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Kakve veze 
ima koje mi je 
omiljeno jelo 
kad više nikad 
neću moći da 

ga jedem?

Nije u pitanju samo to. Nego... čuj, mi se... 
mi se razumemo jer imamo zajedničku 

traumu. Gledale smo zajedno kako se svet 
koji znamo urušava oko nas.

Kad pričamo... 
ne pričamo o nama, 

nego o našoj situaciji. 
A to što smo okej jedna 

drugoj i što se razu-
memo... to ne znači da 
volimo jedna drugu. 
Bar ne tako kako ti 

zamišljaš.

Mislim, 
zaboga, Kerol... ja 

sam iz jedne selendre u 
Kentakiju... Zar si stvarno 

mislila da ću pristati?

Kako 
možeš... 
zašto to 
pričaš, 
Lori?

Pa kako si 
uopšte mislila da 
ću reagovati na 

tvoj sumanuti
 predlog?

Kako?

Na koji 
način bi sve to 

funkcionisalo? 
Šta bi nam deca 

mislila? Možeš li da 
zamisliš koliko bi ih 
poremetio takav 

život?

Zaboga, 
Kerol, zar 

uopšte više 
ne misliš na 
Sofiju?!

Kako se 
samo usu-
đuješ?!

Kerol... 
čekaj!
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Hm. Pada 
mrak.

Aha.
I šta sad da 

radimo? Mis’im, ne 
deluje mi baš kao 

da će se vratiti, 
ako me kapiraš.

Tja, moraćemo da
 ostanemo ovde dok 
se ne vrate. Ako dođu 

kolima, biće potrebno da 
im otvorimo kapiju 

pre nego što ove
 lešine nagrnu 

na njih.

Ali moramo malo da 
se pomerimo unazad... 
ili čak nekih desetak 
metara dalje. Tako 

zombiji koje su odma-
mili od kapije neće 
moći da nas vide i 
odmah se vrate 

  ovamo.

Okej, 
pomeriću 
stolice.
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E, baš vam fala što 
ste me ostavili 

samog. Šta 
vam bi?

Izvini, Glene. 
Hteo sam da vidim kuda 
su ti ljudi otišli. Sama 

pomisao na susret s 
drugim preživelima

 me je prilično
 uzbudila.

Je l’ ima potrebe da vas 
podsećam na to da nam je 
ostalo cirka deset minuta 

sumraka i da zatim pada mrkli 
mrak? Ja bih stvarno voleo 

da krenemo kući.

I kako uopšte 
mislite da 

saznamo kuda 
su ti drugi otišli? 
Nemamo baš psa 
tragača na ra-

spolaganju.

Tja, bar 
znamo 
u kom 

pravcu su 
krenuli.

E pa, super... I 
šta hoćete da 
uradimo s tim 
zapažanjem?

Trebalo 
bi da za-
jedno 

razmislimo 
o svemu.

Koliko god da mi se ne do-
pada ideja da se ne vratimo u 

zatvor večeras i da pustimo sve 
da brinu... mislim da treba da 

nastavimo za njima.

S jedne strane, 
ukoliko se nalaze bliže 

nego što smo mi bili, možda 
bismo peške brže stigli 

do njih nego do 
zatvora.

Takođe, oni 
možda imaju kola i 

benzin i ko zna šta još, 
i možda bi mogli da nas 

odvezu do zatvora 
još večeras. Možda je

 ono čak bio njihov 
helikopter.

Šta vi 
mislite?
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Ja se 
slažem. 
Idemo.

Ma daaa... a ja 
ću nazad do 

zatvora da idem 
sam. Dobro, 

ajmo.

Ionako si 
verovatno 

u pravu.

Okej, idemo, ali 
brzo. Ne želim da 
budemo ovde po 
mraku duže nego 

što moramo.

Ej, 
vidite 
onaj 
znak.

Hm. Kladim se 
na Vudberi... 
možda su se 

smestili u neku 
radnju ili tako 

nešto.

Da 
vidimo 

da li si u 
pravu.
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Kad ti se otac bude vratio, 
počećemo da zauzimamo 

i druge ćelije oko nas. 
Konačno ćeš imati 

sopstvenu sobu. Sviđa ti 
se ta ideja, a?

Aha.

Laku noć, 
sine.

Mama... ne 
moraš da se 
brineš zbog 
tate. Znaš to, 

zar ne?

O čemu 
to pričaš, 

Karle?

Svaki put kad tata ode, ti si 
mnogo nervozna i zabrinuta, 
ali on se svaki put vrati i ništa 

mu ne fali.

Ako se 
uvek vrati 

nepovređen, 
nemaš razlo-

ga za brigu.

Znam, sine. 
Ne brinem 

se.
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Daklem... 
čamićemo ovde 

cele noći? Ako budemo morali. 
Ne bih želeo da budu 
zarobljeni ispred 

kapije ukoliko se vrate 
noćas. Hoćeš li moći? 

Ne spava ti se?

Misliš da sam se 
toliko navikao na ove 
nakaze da bih mogao 

da zaspim na samo 
nekoliko metara od 

njih?
Nema 

jebene 
šanse, ako 

me kapi-
raš.

Kapiram, 
kapiram. Bogme, 
neće ni meni pa-

dati glava. Njihov 
smrad je dovo-
ljan da me održi 

budnim.

Pride, hoću da 
budem budan 
za otvaranje 

kapije ako 
ih vidim kako 

dolaze.

Jesi li 
zabrinut za 

njih? Za Mišon i 
ostale?

Da li bih voleo 
da su se vratili? 

Da, naravno. Da li 
sam zabrinut? 

Ne, ni naj-
manje.

Rik i Glen umeju
 i sami da se snađu. 
Naročito Rik... i on 

neće dozvoliti da se 
išta dogodi Glenu. 
Čak i nakon svađa,

 i dalje ga po-
štujem.

A Mišon je još
 bolja. Bila je tamo 

sama-samcata ko zna 
koliko dugo... mislim 
da joj provođenje 
jedne noći napolju 

neće biti nikakav 
problem. Samo se pitam što 

li su se zadržali... 
šta su to našli u 
helikopteru pa 

nisu mogli da se 
vrate.
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Jebem 
li ga. I ti ćeš se 

preseliti u 
blok A, zar 

ne? Aha. A 
ti?

Pojma nemam. 
Razmišljam o 

tome. Iskren da 
budem, sviđa mi 

se što imam
 izbor.

Bio sam
 zatvorenik ovde. 
Čudo jedno kako 

mesto može da 
se promeni čim 

spavaš sa otvo-
renim vratima 

ćelije.

Dobro došao u novi svet, 
brate! Zamisli koliko je 
tek nama čudno što smo

 u zatvoru... i još ga 
smatramo
 domom.

Spavamo u
 sobama s rešetka-
ma i sve što gledamo 

po ceo dan jesu šipke 
i ograde... i srećniji 

smo nego što smo 
ikada bili otkad su 

ove pizdarije 
počele.

Ja nisam bio napolju. 
Nisu me progonila i 

lovila ta čuda. Bio sam 
unutra pre nego što su 
počela da oživljavaju

 i da jedu ljude... 
i bio sam unutra i 

posle.

Tako da... novi je 
to svet, ali bože 

me oprosti...
...više mi se 

dopada od 
starog.
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Tata?
Tata, jesi li 
budan?

Sad jesam. 
Šta je bilo, 

Megi?

Glen se još 
nije vratio. Rekla 
bih da se uopšte 

neće vratiti noćas. 
Ionako ne mislim da 
ću moći da zaspim, 
ali ne bih volela da 

budem u onoj 
 sobi sama.

Da li 
bih možda 
mogla...?

Ajde. Zbiću 
se pored 

zida.

Hvala, 
tata.

Pst. 
Probudićeš 

brata.
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Zasad nam do-
bro ide... možda 

i nema mnogo 
lutalica u ovom 

kraju.

Barem 
nešto da 

nam se 
posreći 
danas.

Tu su.

Kako to 
misliš? Ne 
čujem ih.

Ne slušaš 
dovoljno 

pažljivo. Tu su... 
ima ih barem de-
setak, i sve više ih 

pristiže.

Sigurna 
si?

Tako to ide kad si na čistini. 
Prolazimo tik pored njih 

a da to i ne primećujemo... 
ali oni primećuju nas... 

i onda nas prate.

Ne mogu da
 hodaju brzo 

kao mi, pa se sve 
više udaljavamo 

od njih što 
duže hodamo... 
ali i dalje nas 

prate.

Kad stignemo 
tamo kuda smo 

krenuli, gde 
god to bilo, kad 

stanemo, brzo će 
nas sustići. I što 
nam duže traje 
put, to će ih biti 

više.

Znao 
sam da je 
ovo loša 

ideja.

Pazi 
malo.
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Ehej...
Dejle, 
jesi li 

budan?

Andrea, dušo, troje naših, 
troje od ono malo ljudi za 
koje sa sigurnošću znamo 
da su uopšte živi na celoj 

planeti, nalaze se u 
divljini noćas.

Napolju su, 
u mraku, okruženi 

tim stvorovima koji 
nam se stalno gomi-

laju ispred 
ograde. 

Ako već nisu mrtvi, 
uskoro će biti i 

nema ničega što 
mogu da učinim u 

vezi s tim.

Tako da... 
jesam, budan 
sam, draga... i 
verovatno ću 
to i ostati sve 
do svitanja.

Znači, 
brineš se 
za njih?

Sreća tvoja 
pa si lepa.

Šalu na 
stranu, 

da, brinem, 
vrlo.

I ja. 
Sumnjam da 
ću moći oka
 da sklopim 

noćas.
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E pa, 
evo 
nas.

Nemoguće... 
Ovo mesto 

izgleda skroz 
mrtvo.

I jeste mrtvo. 
Nema ničega... 
ničeg živog.

Gospode. 
Biće da ste 

u pravu.

Više ne možemo da se 
vratimo. Previše lutalica 

nas prati. Neki su na 
svega dvadeset koraka 

od nas.

Ako uhvatimo jednog... možda 
ćemo imati dovoljno vremena 

da se natrljamo njegovim 
delovima kako bismo zamaski-

rali naš miris. Tako je bilo u 
Atlanti, pa smo uspeli

 da prođemo.

Kad bi nam to 
pošlo za rukom... 

mogli bismo da 
stignemo do 

 zatvora.

Jebem ti sve,
to nam je sad 

jedina nada. Mišon, 
možeš li da nam 
kažeš koliko su 

razdvojeni?
Da li možemo da 

zgrabimo jednog 
pre nego što 
stignu ostali?
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Lezite... 
smesta!!!

Ne želimo 
slučajno da 

vas pogodimo!

A sad krenite 
ka svetlu! Brzo! 

Pre nego što 
vas stigne još 
neki ujedač!

Odmah!

Ko ste vi, kog 
đavola? Šta 

radite ovde?

Jebem mu mater, 
vidiš valjda da 

smo živi. Dolazite 
dok ste i vi.
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Uzmi im naoružanje, 
Vese... pištolje, noževe, 
sve što imaju. Pazi da 

budu skroz čisti pre nego 
što načine još jedan 

korak.

Važi, 
šefe.

Pusti ih, 
Mišon... nije 

baš da imamo 
izbora.

A zašto nam uopšte 
uzimate oružje? Samo 

želimo da otkrijemo 
šta se desilo ljudima 

iz helikoptera. Vi 
ste ih spasli, 

zar ne?

Ne želimo da vas 
povredimo, ovo je 

samo predostrožnost. 
Srećemo gomilu

 ludaka.

Ja sam
 Martinez. Dobro 
došli u Vudberi,

 poslednji 
gradić na

  Zemlji.

Vodim ih kod glavnog 
gazde. Ako čujem 

da je neki ujedač 
stigao na dvadeset 

metara od zida, 
nadrljao si. 
 Počisti sve.

A vi me 
pratite.
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Ja ću da ih preuzmem, 
Martineze. Volim da 
dočekujem svoje 

goste.

Ti ćeš morati da 
čistiš sa zida 
ujedače koje 
su bez sumnje 

dovukli sa 
 sobom.

Da, gospodine 
guverneru. Nisam 

znao da ćete vi doći 
kad sam javio

 da stižu.

Prepuštam 
vam ih.

Za mnom, 
narode. Ide-
mo u turistički 

obilazak.

„Guverner”? Tu titulu nosim sa 
osmehom. Više je u 

pitanju vic nego nešto 
konkretno, ali jebeš ga, 

ko će da mi je ospori? 
Umalo nisam izabrao 

„predsednik”... Tek to bi 
zvučalo smešno.

Mada, 
jesam odu-

vek želeo 
da budem 
guverner.

Video sam 
priliku i isko-

ristio je.

Pošto si ti 
taj koji je prvi 
progovorio... 
koja je tvoja 

priča, stranče?
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Nema priče. Putujemo još 
od početka. Videli smo he-
likopter i bili smo dovoljno 
blizu da istražimo situaci-

ju. Ali ne bliži od vas, 
jelda?

Gospođice, 
razgovarao sam 

sa ovim čovekom 
ovde. Razumete?

To je cela priča. 
Stvari su otišle u tri 

lepe i od onda lutamo. 
Šta je s vama? Ovo

 mesto prilično dobro 
izgleda.

U čemu je 
caka? Ogradili 

ste nekoliko 
kvartova?

 Deluje fino.

Četiri kvarta, da budemo pre-
cizni. Radimo na ogradama za 
peti. Imamo oko četrdesetak 

ljudi ovde. U prvo vreme ih je 
dolazilo sve više... pa onda sve 
manje... pa onda ništa. Vi ste 

prvi u poslednjih mesec 
dana. Valjda zbog

 gadne zime.

Hoćeš li da čuješ 
zašto smo izgubili? 
Mislim na rat protiv 
ujedača. Znate da 

jesmo izgubili?

Predsednik je 
poslao naciona-

lnu gardu da zaštiti 
gradove, da napravi 

od njih bezbedne 
zone kako bismo se mi 
normalni tamo sjatili. 

Siguran sam da se 
sećaš tog dela.

Ali te vikend-gardiste je bilo 
više briga za sopstvene žene 

i decu nego da se dovezu 
do Atlante i bore se protiv 

leševa.

Čitava stanica 
garde na oko kilome-

tar odavde potpuno je 
napuštena. Ostale su 

raznorazne stvarčice 
tamo. Fino nam koriste. 

Naočare s noćnim vidom, 
snajper i municija, video 

 si već. Džaba nam ovo
  mesto bez toga.

Zvuči kao da vam se 
posrećilo. Kuda nas 

vodiš? Idemo ka onom 
svetlu, šta je tamo? 

Neka utakmica?

Tja, stranče, zvuči 
kao da nismo 

jedini kojima se 
posrećilo. Došli 
ste u savršeno 

vreme.

Večeras 
imamo 

borbu.
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Čude te 
svetla? 

Lokalne 
seljačine su toliko 

volele trke po blatu da 
su postavile i jebeno 

veliki generator. Tako 
se noćne trke ne

 bi prekidale kad bi 
nestala struja.

Borbe se mahom 
održavaju danju. 
Čuvamo genera-
tor za posebne 

prilike.

Za mnom... 
Imam privatnu 
ložu na vrhu. 

Najbolja 
mesta.

Ali... terate 
zombije da se 

bore jedni pro-
tiv drugih?

Osećam da se ne 
slažeš, stranče. Ako 

nisi primetio, nema više 
kablovske. Nije nam 

preostalo mno-
 go zabave.

A ljudi 
se bez 
zabave 

unervoze.
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Zombije? Ne. Borba ujedača baš i nije 
zabavna. Bore se pravi živi ljudi. 

Dvojica uđu u krug i onda se lemaju 
do besvesti – prave dobru zanima-

ciju. Ujedači su tu samo kao 
dodatni podstrek.

Šališ se?

Ogradite nekoliko 
kuća, obezbedite ih 
i onda unutar toga 
dovedete lutalice 

kao zabavu. To baš i 
nije bezbedno, 

guverneru.

U početku... da, 
imali smo nekoliko 

nezgoda. Ali smirili 
su se otkad smo počeli 

da ih hranimo. 
Sad i nisu neka

 pretnja.

   Čekaj... 
  hranite ih? 

Gospode bože! 
Čime ih hranite?

brus, 
zatvori ta vra-

ta, molim te.
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Tja, 
stranče.

Hranimo ih 
strancima.
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I šta onda? 
Nahranićeš nama 
svoje ljubimce 

zombije?

Jesi li to 
uradio i s 

ljudima iz he-
likoptera?

Jesam... njih upravo 
seckamo i pripremamo 

za nagradnu gozbu 
koja će uslediti posle 

borbe.
Smazaće ih

 do jutra... osim ako se 
ne desi da se neki od 
naših boraca previše 

približi ujedačima, 
pa da posle borbe 

budu već siti.

Što se, eto, dešava s 
vremena na vreme. Nikad 

to neće priznati... ali ljudi 
baš zbog toga i dolaze... 

zato toliko 
  uživaju.

Jebeni 
bolesni-

     če!

Začepi 
gubicu, 
sestro.

   S tvojim
 drugarima u 

oklopu će možda 
i biti problema, 
ali makar tebe 

lako možemo da 
izrešetamo.
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U stvari... 
ajde da odmah 
razjasnimo situ-

aciju. Može?

Mislim da će 
stvari onda 
biti malkice 
manje na-

pete.

Da li razumete da smo 
samo mi naoružani... i 
da će vas čuvari ubiti 

na licu mesta ako 
pokušate da napustite 

ovu prostoriju?

Slažemo se 
da to razu-
mete, je l’ 

tako?

Da me ne shvatite 
pogrešno... izričito 
me zabole kurac 

da li ćete da živite 
ili da umrete. Samo 
bi mi bilo bez veze 
da vas upucaju 
dok pokušavam

  da pričam.

Mrzim kad me 
prekidaju.

Nemoćni smo, 
tako da... ako 

hoćeš da pričaš... 
pričaj.

Samo 
budi 
brz.
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Saglasan sam... 
Ne bih da pro-
pustim početak 
borbe. Pa, da 

krenemo.

Od vaših 
drugara u heli-

kopteru mi ništa nije 
trebalo. Nisu imali 

ništa što bih mogao da 
iskoristim... ili ništa do 
čega bih mogao da 

stignem.

Jedna žena je 
preživela pad. Rekla nam 

je sve što nas je zanimalo 
kad smo je ne baš

 nežno pitali.

Zabarikadirali su se 
u nekoj televizijskoj stani-

ci u Atlanti... u „Kanalu devet” ili 
tako nečem... onom gde je onaj 

drkadžija vodio vremensku progno-
zu. Ona je živela tamo sa ostalima 

koji su radili na „Kanalu”, uključuju-
ći i pilota helikoptera za praćenje 

saobraćaja. Taj srećnik je po-
ginuo kad je helikopter pao.

Rekla je 
da je tamo 

bilo dvadese-
tak ljudi.

Počeli su da napadaju 
jedni druge... ponestalo 

im je hrane ili tako nešto... 
počeli su da kasape 

jedni druge. Naša ženska i 
njen pilot su pobegli... ali 

neka pederčina im je
 sabotirala motor

 helikoptera.
Izgleda da 

je hteo da se 
osigura da 
ne odu bez 

njega.

Ima tu jedna 
pouka. Ljudi 

moraju da budu 
zaokupljeni nečim 
da se ne bi okrenuli 

protiv tebe. Čitanje 
i karanje im neće 

držati pažnju 
doveka. Mora da 

postoji još 
nešto.

Otud 
naša mala 
sportska 

manifesta-
cija.

Ali dosta 
o tome... zasad. U 

zgradi „Kanala devet”
 ima gomila stvari koje 

bi mogle da mi posluže...
 ali to je u centru 
zombi-metropole, 

Atlante... Nema
 teoretske šanse

 da odem tamo.    Tako da sam 
žensku i pilota dao 
ujedačima. Mislim, 

morao sam nekoga... 
pa što ne njih?



Da privo-
dimo priču 

kraju... 
borba 
kreće.

Gde 
stadoh?

  Ah, da. Vaši dru-
gari u helikopteru 
mi nisu bili korisni, 
pa su postali hrana
 za ujedače. Ali
 vi... vas mogu da
   iskoristim.

Znao sam da je vaša 
priča čista glupost. 

Kao, šetali ste se
 unaokolo sve ovo 

vreme?
Nema 

jebene 
šanse.

Vaši pištolji, vaša 
hrana, municija, 
vozila, alatke... 

taj oklop... 
raznorazne 

stvari.

Mislim... 
ne očekujete 

valjda da pove-
rujem da ste na
 oklope tek tako 

naišli dok ste
 lutali.

Bolje nas ubij 
odmah. Nemamo 

ništa za tebe. 
Ove oklope smo 
našli na nekim 

leševima, pa smo 
ih uzeli. Tako smo 

preživljavali 
napolju.

Nema 
kampa. Nema 
drugih ljudi.

 I nema zaliha.



Došli ste ovamo peške. 
To znači da je mesto 

s kog ste krenuli 
prilično blizu. Tako je, 

sestro... ni reč ti 
nisam poverovao. 
Naravno, bila si u 
pravu što si me 

lagala, ali odmah 
sam video koliko 

je sati.

Ne, bili ste blizu... u 
nekom skladištu, ili na 
farmi... možda u nekoj 
školi. Ne poznajem 
najbolje ovaj kraj, 

priznajem. Nisam 
odavde.

Ali 
nisam ni 
budala.

Meni izgleda 
kao da ovde 
fino živite... 
Šta vam još 

treba od
 nas?

Ama baš 
sve.

Dobar si ti lažov... ali ne 
nasedam na te fazone. 

Nemate čak ni flašicu 
vode sa sobom. Znam da 
imate još stvari... i znam 

da ću izvući iz vas sve 
informacije koje su

 mi potrebne.

Nećemo ti reći 
nijednu jebenu 

reč, jer nema 
šta da se kaže.
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Držite ih! 
Mislim da ovaj 

smrad ne shvata 
koliko je u stvari 

najebao.

Hej!

Bruse... ajde, 
molim te, drži 

ga.

Gejbe, ti 
pazi na 
drugo 
dvoje.

Da, 
gospo-

dine.



75

Brus je 
baš jak. Nema 
svrhe da mu se 

opireš.

E, sad... da 
razjasni-
mo nešto.

Reći ćeš mi ono 
što želim da znam.

 Ima vas troje, mogu 
svakome od vas da
 radim raznorazne 
gadosti dok ostali 

gledaju.

Jedno 
od vas će 

progovoriti. 
Tako to ide.

Dobiću ono što 
želim. Nema načina 

da to sprečite.

Jesam li 
jasan?



Jesam li 
jasan?


