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Ej, Marti-
neze!

Šta je bilo? 
Smena mi traje 

još nekoliko 
sati.

E, pa došao sam da 
te zamenim, tako 
da ti je termin 

skraćen.
Gazda 

hoće da te 
vidi.

E, jebi 
ga.

Šta hoće, 
majku 

mu?

Meni 
svakako nije 

rekao.

Budi pažljiv. 
Danas je sve 

bilo mirno... ali 
to nikad ne 

potraje.

Je l’ ideš 
kasnije na 

borbu?

Ajde prvo da 
vidimo šta gu-
verner hoće 

od mene.

Jedno po 
jedno.
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Znači, 
ja sam 

zarobljenik? 
Moram da 
ostanem u 
ovoj sobi?

Ne bih vam preporučio 
da se previše udalja-

vate. Rana bi mogla da se 
inficira... ili se možda već 

inficirala... moraćete
 da budete na 
posmatranju.

Ovo je 
ozbiljna 
povreda, 

Rik.

Meni 
kažeš?

Mislim, 
ako pođem 

odavde, 
hoćeš li me 
zaustaviti?

Nemam takva 
naređenja... a ne 
bih ih poslušao ni 

da ih imam.

Ali nisam
 ja taj zbog 
koga treba 
da brinete.

Je li?
Čim je video da 
možete da se 

krećete, guverner 
je postavio dvojicu 

stražara ispred 
vrata.

Smenjuju 
se na neko-

liko sati. Vrata
 nikad nisu bez 

nadzora.

Jebi ga.
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Pa, momci, nadam se 
da danas dolazite na 
borbu. Da vam kažem, 

biće to predivno. 
Rascopaću glavu 

onom liku.

Dolaziš, 
doco?

Da li sam
 ikad bio tamo, 

Harolde?

Biću 
ovde. Čekaću 
da te zakrpim 
kako bi mogao 
ponovo da se 

boriš naredne 
nedelje... 

uprkos mojim 
primedbama.

Ma, dobro, 
okej... je-

bote.
Samo skini 

ove pizdarije 
s mene kako 

bih mogao da 
navučem oklop... 
ne želim da me 
ljudi vide u za-
vojima... moram 

da izgledam 
zajebano.

A ti, druškane? Je l’ 
dolaziš na borbu? Biće 
to revanš... izgleda da 
je guverneru sve teže 
da nađe ljude voljne 
da učestvuju... ali biće 

dobar fajt!

Moraću 
da je 

presko-
čim.

Ne znaš šta 
propuštaš, 

brate.

Biće to 
spektakl 
do jaja 
večeras.
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Gde je ta 
pederčina?!

GDE JE?!

Alo, Judžine, 
koj’ ti je 
kurac?

Idemo na 
revanš! 
Smiri se!

Da se smirim?! Ti ćeš 
meni DA KAŽEŠ DA 
se smirim, jebena 

morončino?!

Naš posô
 je da napravi-
mo predstavu, 

budalo jedna! 
Da izađemo na

 teren, izbegava-
mo ujedače, malo 
se izmodričimo! 
Ali sve je samo 

predstava!

Nekad se 
povredimo... 
a nekad ne!

Nekad napukne rebro, 
nekad se ugruvaju 

zglobovi!!! Ali nikad... 
nikad ne napravimo 

nešto trajno!
A ti si mi izbio 

jebene 
zube, kre-

tenu!

Ne mogu to 
da sredim! Ne 
mogu da ih za-

menim! Sad sam 
krezub, u pičku 

materinu!!!

Ej, brate... 
nisam ’teo 

da...

Ljudi, 
polako...

Izvini, brate. 
Malo sam se 

zaneo.

E pa, 
izvinjenje 
nije do-
voljno!!!
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PEDERČINO!!!

Gospode 
bože!!!

[Gah!]

[Guh!]

Majko boži-
ja... Alisa!!! 

Gde je 
Alisa?! Rik! 

Pomozite mi da 
ga smestim u kre-
vet! Moramo mu 
zaustaviti krva-

renje!!!

Je-
bote.

Je-
bote.

Je-
bote.

Peder-
čino.
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Dobro, htela si da me 
ujedeš, ali šta onda? Kako 
misliš da pobegneš odavde? 
Bolje bi bilo da prekineš da 

se naprežeš. Onda bi sve 
bilo prostije.

Pride, prošli put 
umalo nisi slomila 

zglobove. A to 
nije dobra ideja, 

zar ne?

Dakle, cenio bih 
ako bi se malo 

opustila... zarad 
sebe. No, dosta 

o tome.

Imamo 
malecni 
problem.

U stvari, ti imaš 
džinovski problem. 
i ako tako gledamo 
na stvari, imam i ja 
gomilu „problema”, 
ali ono što hoću da 
kažem jeste... imam 

novi problem
 i potrebna mi je
 tvoja pomoć.

Danas se u areni
održava borba... i 

to velika. Treba da 
dođe mnogo ljudi... a 
upravo sam ostao bez 

jednog borca.

Potrebna mi 
je zamena... i 

želeo bih da to 
budeš ti.

Pre nego što kreneš 
da toročeš: „Nikad ne 

bih uradila ništa za 
tebe” i „Šta ti misliš da 
si, pizda ti materina?”, 
želim da razmotriš 

jedno.

Imam mogućnost 
da ti olakšam 
život. Mislim, je-

bote, i metak ima 
mogućnost da 
ti olakša život... 

ali ja mogu da ti 
pomognem.

Nemoj to da 
zaboraviš.

Bruse!

...
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Želeo bih da ti 
poklonim ovo. 
A verovatno bi i 
ti volela da je 
ponovo imaš.

Borićeš se protiv 
muškarca. Publici mora 
makar da izgleda kako 

imaš neku prednost. 
Ljudi ne vole da gleda-
ju kako momci prebijaju 

devojke na mrtvo
 ime i prezime.

Aha, znam... 
ni meni nisu 

jasni.

Ako ga 
napadneš 

mačem, onda 
će biti okej da 

te dobrano 
zavali bejzbol 

palicom.

Zauzvrat ćeš dobiti 
čitavu nedelju odmora 

i hrane, a možda čak 
i stolicu ili krevet, 

moraću da
 razmislim.

Da budem 
iskren, ova 

naša veza je 
iscrpljujuća. 

Treba mi 
pauza.

I to je okej, jer iako 
još uvek pizdim zbog 

uveta, mislim da sam se 
makar malo 

osvetio.

A pride, lik pro-
tiv koga ćeš se 
večeras boriti 

mogao bi i da te 
ubije.

E, da, ti ne smeš da 
ubiješ njega. U tome je 

tajna. Ne govorimo ljudima 
da su naše male bitke u 

areni prilično nameštene. 
Opasnost od ujedača 

zaista postoji... ali ideja 
nije da budete previše 

povređeni.

Poneki rez 
tu i tamo, to 

je skroz 
u redu, ali 

ništa više od 
toga...

Ili do-
govor 

otpada.

Ne moraš 
baš odmah 
da odlu-

čiš.

Imaš dvade-
set minuta.
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Doco? 
Doktore 

Stivense?!
Ej, druže, 

jesi li video... 
O, to si... 

Kako 
se beše 
zoveš?

Rik.

Au, čoveče... 
šta ti se 
desilo?!

Mislim, s 
rukom!

Nezgoda.

Šta?! 
Kako?! Je l’

 ti to neko 
uradio?
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Začepi gubicu, 
pička ti materina! Ti 
si me predao onom 
ludaku! Ti si mi ovo 

uradio!
Uh... 

čekaj...

Prekinite! Prekinite 
ovog tre-

nutka!

Hajde, 
Martineze. 
Vreme je 
da odeš.

Šta je 
onom liku? 
Je l’ okej?

Ne brini o njemu. 
Zašto si želeo 

da me vidiš?

Naš dragi 
guverner mi je 
naredio da po-

razgovaram s tobom... 
misli da nisi previše 

srećan ovde. Zna da 
smo ortaci, pa je hteo 

da se ja... šta znam, 
uverim da nećeš 
praviti neke pro-

bleme ili tako
 nešto.

Želi 
da budeš 
srećan.

Ma, je li 
tako?
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Baš je 
gužva.

Da, 
gospo-

dine.

Alo, gazda... 
današnji 

fajt bolje 
da bude 
dobar!

Ne brini, 
druškane. 

Biće.

Obećavam.
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Je l’ ovo 
dobra ideja, 

šefe?

Ovo će biti 
spektakl.
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 To što će ona 
kurva da popije 
batine a da se 
ja ne potrudim 
   oko toga?

Aha... mislim 
da jeste.

Idemo!
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Šta...

Koji...

Kurac?

Silazi tamo i obuzdaj 
one ujedače! I je-

beno mi je sklanjaj 
s očiju!

Ima da
 iskasapim tu 
droljetinu!
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[Huh!]

[Hah!]

[Huh!]

[Hah!]
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[Unfh!]

[Ungh!]
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Alo!

Alo, 
džukelo 
jedna!

Šta je bre ono bilo? 
Nisam zato dovela 
ovamo dečurliju! 
Htela sam dobru 
zabavu za celu

 porodicu!

A ovo je 
bila jebena 

klanica!!! Neću 
da mi dečaci 

gledaju jebena 
ubistva!!!

Sad će da 
imaju traume! 

Mislila sam da će biti 
poneka polomljena 

kost, eventualno 
da zafali pokoji 
zub... al’ ne ovo!

 Pretera ga!

Je l’ me 
ti uopšte 
slušaš?!

Ej, kre-
tenu, tebi 
pričam!

Nemoj da si 
meni okrenuo 

leđa!

Vraćaj se 
ovamo!
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A? Je l’ unutra? 
Jesi li je dovu-

kao nazad?!

Je l’ ve-
zana?

Ubacili smo je, 
gazda... al’ nije 

bilo lako.

Ma, šta 
god, samo... 

samo...

Daj to 
ovamo!

Gazda?

Ta kurveštija, kako 
se samo usudila? A 
rekao sam joj da ću 
je malo poštedeti... 

Trebalo je samo da mi 
učini ovu sitnicu!

Sitnicu! 
Pristala je da 

mi pomogne... 
jeste!

Jebote!

Jebote!

Jebote!

Imali smo 
dogovor!!!

Ubedite me 
da ne odem 
tamo da je 
skratim za 

glavu!

A?
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U redu... odlazim kući 
da spavam... ili makar da 
pokušam. Nemam dobar 

san već danima.

Alisa, možeš li da 
dođeš po mene 

ako iskrsne nešto 
veliko? Ukoliko ti 
budem bio potre-

ban, naravno.

Aha, nema 
problema. 
Samo se vi 
odmorite.

Hvala.

I...

Šta je to 
s vama 

dvoma?

Jeste li...

Zajedno? Ne. Ma-
da mislim da bi on 

to želeo. I iskrena 
da budem, dobar 

je čovek i do-
    pada mi se.

Ali baš me 
briga što je 
smak sveta. 
Prosto je 

previše mator 
za mene.

Znači, ti 
si...

Sama? Jesam. Ali 
ne tražim nikoga. A 
pride, imaš i prsten 
na ruci, tako da...

Čekaj, je 
li ti žena 

živa? Izvini 
ako...

Živa je. I u redu je... 
samo sam pokuša-
vao da započnem 

razgovor, a ne da... 
izvini ako je zvu-
čalo kao da... Nego, i ti si 

doktorka? Ili me-
dicinska sestra? 

Bolničarka?
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Tja, studirala sam dizajn
 enterijera pre nego što su 
mi ujedači, to jest zombiji, 

to jest šta god, trajno 
promenili planove.

Nisam znala 
ništa od 
ovoga do 

pre nekoliko 
meseci.

Aha, ali kako 
si uspela da 
naučiš sve?

Doktor 
Stivens ti 
je poka-

zao?

Jeste, uglavnom. Ali 
oduvek sam brzo ka-
pirala... još od malih 

nogu.

Potrebno mi 
je samo da vidim 

kako se nešto 
radi jednom... 
eventualno dva 

puta... i mogu i 
sama.

Tja, 
zadivljen 

sam.

Nemoj biti. To 
što ja umem da 

obratim pažnju 
na stvari, a druge 
prosto boli kita za 

sve, baš i nije 
neki dar.

Je l’ to bilo 
preoštro? 

Je l’ sam zazvu-
čala kô neki 

drkoš? Umem ja 
tako. Izvinja-

vam se.

Ma, nije 
problem. I u 

pravu si.

Većina ljudi zaista ne 
obraća pažnju na stvari 

oko sebe. Samo idu kô 
muve bez glave, opsednuti 

isključivo svojim ličnim 
pizdarijama, i uopšte ne 
primećuju šta se dešava 

oko njih.

Heh.

Šta je 
bilo?
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Nedostaje mi 
moja žena.

Prosto... 
prosto ne 

mogu da pre-
kinem da 

razmišljam 
o njoj.

Trudna je.

Zezaš? Stvarno jeste. 
Termin je za koji 
mesec. I kad sam 
je poslednji put 
video, sve je bilo 

okej.

Ali ta beba... 
caka je u tome 
što ne znam ko 

je ota...

Rik... diži 
dupe!

ODMAH!

Ajde... 
moramo da 
krenemo!

Šta?!

Šta 
radiš 
to?!
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Spasa-
vam ti 
život!

Šta 
pričaš?

Kako?!

Vodim te 
odavde!

Pomoći ću ti da 
pobegneš!
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Pusti me, 
jebote!

Okej.

Okej.

Ali moramo da 
požurimo. Biće 
zajebano da se 

izvučemo a da nas 
niko ne primeti.

Ne mogu da maznem 
nijedno vozilo... samo 

nekoliko njih ima gorivo, 
a bilo bi previše teško

 da dođemo do 
njih.

Ako vide
 da te nema pre 

nego što dovoljno 
odmaknemo, stići 
će nas... moramo 

da nestanemo a da 
oni to još dugo 

ne saznaju.

A sad 
hajde... 
idemo.

Ali čekaj... 
rekli su mi da 

ispred vrata ima 
stražara...

Kako ćemo 
proći pored 

njih?

Mi smo to već 
sredili. „Mi”?
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Mislim da si već 
upoznao mog 

saradnika.

Glene!

Rik... 
pa ti si 

živ!

Mislio sam da su
 te sredili, brate! 

Martinez mi je 
rekao da te je vi-

deo, ali... šta znam... 
nisam mu baš ne-

što verovao
dosad.

A ti?! Meni su rekli da 
su te pustili... da si im 

ispričao sve o zatvoru
 i da te prate do

 tamo.

Čoveče... ma nisu 
me ništa ni pitali. 

Proveo sam ceo dan 
zaključan u nekoj 
garaži pored one

 u kojoj je bila
 Mišon.

Ja volim Megi. Nikad 
nikog ne bih doveo u 
opasnost... ali stvari 

koje sam čuo... 
stvari koje su 

uradili Mišon... 
mislim da bih učinio 

sve samo da
prestanu.

Ali nisu 
me čak ni 

pitali.
Kao da su 
hteli samo 

da me 
podjeba-

vaju.
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Da, to liči na njega. Filip... 
to jest guverner, ili kako 
god, već neko vreme je 

na ivici da odlepi.

Čuo sam za 
razne grozote 
koje je radio. 

Samo glasine, ša-
putanja i tako to... 

nisam verovao
 u njih.

Mislim, bolje 
je da zažmuriš 
na jedno oko 

nego da moraš 
da uradiš nešto 
povodom toga, 

je li.

Kad sam te 
video, bilo mi 
je jasno da 

tvoja„nezgoda” 
ima veze s 

njim.

Guverner je tražio od 
mene da uletim umesto 
jednog stražara... da 

pazim na garažu u kojoj 
je držao Glena. Nisam 

znao da ovde drži i 
zarobljenike.

Uglavnom 
sam se bavio 

obezbeđenjem... sve 
vreme sam bio na 

ogradi.

Ali nisam mogao da 
dozvolim da se ovo 
nastavi... ludilo mo-

  ra da stane.

Jebote, još 
uvek smo 

ljudi.

U pičku materinu. Moja 
odeća. Nosili smo opremu za 
razbijanje demonstracija, 
ali kad me je doktor ope-

risao, mora da je neko 
video moj kombine-

zon iz zatvora.

Gospode.

Šta to 
znači?

Zato je znao 
za zatvor.

Koja sam 
ja bu-
dala!

Hajde... 
moramo 

da bežimo 
odavde.
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Moram da pronađem 
nove ujedače za 
borbe! Moram da 
pronađem nove 

borce za borbu... 
a, u kurac!

U kurac!

Ta jebena 
kurva!

U kurac!

U KURAC!

Otva-
rajte!!!

Želim da joj 
vidim jebena 

creva na 
podu!

U ku-
  rac!
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Stanite!

Zatvorite 
je.

Važi se, 
gazda... ali 

što?

Hoću 
da...

Hoću da 
malo odspavam 
pre donošenja 
odluke. Da ne 

bih uradio nešto 
zbog čega ću 

kasnije za-
žaliti.

Moram da 
razmotrim 
situaciju iz 
svih uglova. 
Vratiću se 

za nekoliko 
sati.
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Čekaj-
te!

Molim 
vas, 

stanite!

Šta je bilo, 
Alisa?

Šta ti 
treba?

Razmišljala sam... 
i... ako vi idete, 

hoću da povedete 
i nas. Doktora 

Stivensa i mene.

Kako god 
da živite, mora 

biti bolje od 
ovoga... a pošto 
ti je žena trudna, 

sigurno bismo
 ti bili od 
 koristi.

Uopšte se 
ne bunim. 

Voleli bismo 
da pođete s 

nama.

Ali 
moramo 
odmah 
da ide-

mo.

Ako mislimo 
da izađemo 
bez gužve... 
moramo da 
požurimo.

Glene, znaš 
li gde je 

Mišon?
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Ovde gore je... bar mislim 
da jeste. Nisam najbolje 

osmotrio situaciju dok 
su me vucarali po 

hodnicima.

Ali prilično sam 
siguran da je 

mesto u kome su 
nas držali ovde 

negde.

Jeste... 
baš iza 

narednog 
ugla.

Odlično. Idemo 
po nju, pa onda 

po doktora i 
odlazimo.

Koliko su dale-
ko doktorova 

kuća i ograda? 
Ima li nekih 
prečica?

Stanite.

Bio bih jebeno iznenađen 
da guverner nije postavio 
stražare ispred garaže u 

kojoj je vaša prijateljica. 
Nije baš najbolja ideja 

da prosto otrčimo 
do tamo.

Osim ako 
nećete da 
nas upu-

caju.

Šta 
predlažeš?

Mene svi pozna-
ju. Idem sam... a 
vas ću pozvati 
kad završim.

Čekajte 
ovde.

Ćao, 
ja sam 
Glen.

A ja sam 
Alisa. 
Milo mi 

je.
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Ej, ćao, Gejbe. Šta ima? 
Je l’ to čuvaš zlatne 

rezerve il’ tako 
nešto?

Heh. Ne baš. 
Unutra je ona

 rava što je danas 
razjebala borbu. 

Baš je zajeban lik, 
gazda ne želi 

da rizikuje.

Je l’ mogu da gvirnem, 
samo malo? Nisam

 je dobro zagledao 
danas, al’ izgledala 

je kô dobra
 pička.

Tja, brate... bila 
je dobra, al’ 

nakon što ju je 
guverner pro-

pustio kroz šake, 
sad je...

...urgh!

[Gak!]

[Huh!]

DOĐITE!
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Pomozite mi da 
otvorim vrata... 

skroz su ulublje-
na, ne daju se.

[Ungh!]

Bože 
gospode... 

jesi li...

[Pu!]

Ej, Mišon, 
lakše... ja 

sam.

Rik.

Rik? Momci, pomo-
zite mi da je 

odvežem!
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Aha... 
gospode... 

evo.

Jesi li 
okej?

Ne.

Ni blizu.

Hoćeš 
da...

Ne. 
Mogu 
sama.

Ajde, 
idemo 

odavde.
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Stanite.

Neko 
dolazi.

Srediću ja 
to. Niko još 
ne zna šta 

radimo.

Potrudiću 
se da vas ne 

vidi.

Martineze? 
Šta to radiš 

ovde?

Uh, doco... baš smo 
krenuli po tebe. 
Bežimo odavde... 
iz ovog grada. I 
želimo da pođeš 

s nama.

Molim? 
Ko to?

Evo 
nas...

Šta kažeš? 
Ideš li s 
nama?

Moram da
 uzmem neke za-
lihe iz ambulante 

i možemo da 
krenemo.

Samo 
sekund.
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Koji je 
najbrži put 

do ograde? Ovuda.

Samo me 
pratite i izvući 

ću vas.
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Što smo manje na 
otvorenom, to bolje... 

moramo da stignemo 
do jedne uličice i onda 

da preskočimo deo 
ograde koji nije čuvan 

kao prednja 
kapija.

Ne bi 
trebalo 
da bude 

teško. Doktore!

Doktore 
Stivense!

Dobro veče, 
gospođo 
Vilijams. Ovaj... 

šta mogu 
učiniti za 

vas?

Žao mi je što vas ovako 
prepadam, ali moj sin 
Metju... mislim da ima 

groznicu. Sigurno nije 
strašno, ali ne bih da 

rizikujem.

Hoćete li 
imati malo 
vremena 
kasnije?

Uh... naravno. 
Ja...

Samo 
ga dovedi-
te do moje 
ordinacije 

ako nije pro-
blem...

Tada ću 
moći... tada 
ćemo sve 

rešiti.

Važi, ja ću... 
jeste li dobro, 

doktore?

Deluje-
te uzbu-
đeno.

Dobro sam... 
stvarno... samo 

što sad... imam 
neke oba-

veze.

Ne bih da budem 
neprijatan, ali 
zaista moram 

da krenem.
Izvinite.
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Doktore... sin 
te žene...

Ne mogu da 
razmišljam o 
tome, Alisa. To 
je... naprosto

 ne mogu.

Moramo da se iskobe-
ljamo odavde... možda 
neće biti druge prilike. 
Svi ovi ljudi... moraće 

da se snađu 
bez nas.

U pravu 
ste. Znam 

da je-
ste...

Prekini da 
zevaš u mene... i 

ne brini se.

Okej... 
izvini.

Dobro, 
čekajte me 

ovde.

Odmah se 
vraćam.

Ej... ej, mali! 
Ja preuzi-

mam.

Daj tu pušku 
ovamo i briši, 

ostatak smene 
je moj.
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Važi, brate... 
kako god. Ali... 

ovaj... a što 
radiš to?

Jesam li 
potreban 

negde drugde 
il’ šta?

Bolje ništa ne pitaj, činim 
ti uslugu. Daj mi pušku, 
’vataj maglu i uživaj u

 ostatku večeri.

Aha... 
okej.

Kako god, 
brate... 
fala.

Ajmo... Kad preskočimo 
ovo, izvukli smo se. Sve je 

ispalo bolje nego što sam se 
nadao... ali ipak moramo da 
požurimo. Neki guvernerov 

baja bi mogao da naleti 
svakog trenutka.

Jasno, 
jasno... 

misliš da se 
nama ne 
žuri da 

pobegne-
mo?

Ja još ne 
idem.

Šta?! Posetiću guvernera. 
Stići ću vas kasnije. 
Ili neću. Ne mogu 
da odem a da ne 

završim ovo. Gde živi?

Dve zgrade 
od ove ulice, 
drugi sprat, 
prvi stan s 

leve strane.
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Ne mogu da veru-
jem da je tek tako 
otišla. Mislim, je l’ 
bi trebalo da joj 
pomognemo? Ni 
meni se taj lik ne 

dopada.

Veruj mi, Glene... 
verovatno bismo 
je samo uspo-

ravali. Najbolje 
bi nam bilo da ne-
stanemo sad kad 

možemo.

Mišon ume da se 
brine o sebi... a 
imam utisak da 
je ovo nešto 

što želi da obavi 
sama.

Eto te... još 
malo pa 
gotovo.

Pažljivo s 
rukama.

Evo i mene... 
budite 

spremni da me 
uhvatite ako 

zatreba.

Ovo neće biti 
lako... nadam 

se da ste 
spremni!

Spremni 
smo, Rik... 
samo se 
lagano 
spuštaj.

Uuuh... pazite 
da ga ne 

ispustite.

Ne mogu da
 poverujem da smo 
tako lako uspeli da 

izađemo. Istina, 
ograda nije napra-
vljena da bi držala 

ljude unutra,
 ali ipak...

Sad mi je baš 
laknulo.




