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Oh, 
Šejne...
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Sve je u redu s 
Karlom. Zaspao 
je na zadnjem 

sedištu.

Lori? Hvala ti što 
si ga obišao, 

Šejne. 
Izvini, samo... 
zamislila 

sam se.

Je l’ ti 
hladno?

Ne, 
nije... ali 

hvala.

Sve 
okej?

Nakratko, 
dok smo 

se...
Zaboravila 
sam na sve. 
Zaboravila 

sam... i prosto 
smo bili 
ovde.

Hvala 
ti na 

tome.

I meni je bilo 
isto, Lori. 
Bilo je...

Bilo je 
posebno.

Moji 
roditelji su 
verovatno 

mrtvi. Džabe smo 
dolazili ovamo. 

Ostavili smo 
Rika da ga 

pazi gomila 
stranaca... za 

džabe.

Jesi li 
siguran 

da treba da 
ostanemo 

ovde?
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Veruj mi... kad vojska 
bude krenula da čisti 

ovaj haos... krenuće od 
gradova. Ovde smo 

najbezbedniji.
A Rik je u 

bolnici... brinu 
se o njemu. Više 
ništa ne možemo 
da uradimo za 

njega.

U krajnjoj liniji... 
kad se pojave vojnici, 
uzećemo namirnice 
od njih i odnećemo ih

u bolnicu „Harison”. 
Mislim, vojsci će 

trebati vremena da 
stigne do naše male 

vukojebine.

Veruj 
mi.

Izvini, Šejne. Ali pro-
sto... ne mogu a da ne 

osećam grižu savesti 
posle... posle onoga 

što smo uradili. 

...

A šta je s nama? Kad se 
sve ovo završi... Kad se 
stvari vrate u normalu 
i kad čudovišta budu 
potamanjena... šta 

onda?
Kad se 

Rik pro-
budi... kad se 
oporavi... 
kad se vra-
timo kući...

Hoćeš li 
mu reći za 

nas?

Ne 
znam.
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O čemu 
razmišljaš?

Molim?

Pričali smo o 
Atlanti... kad 

sam se pojavio 
u kampu... i onda 

si odlutala.

O čemu 
razmišljaš?



O, ni o čemu, 
samo...

Lutam.

Svašta smo 
preturili preko 
glave. samo sam 

razmišljala o 
svemu tome...

Aha. Nego, 
to što Karl 

sad ima svo-
ju sobu... 

prija.

Korak bliže 
normalnosti.

Da, ja... 
ung.

Je l’ 
možeš? 
Treba 

pomoć?

Ma, 
okej 
sam.

Posle onog što se 
desilo... dok si bio u

 Vudberiju... nisam mislila
 da će Karl moći 
ponovo sam da

 zaspi.

A lepo je 
da ponekad 

ostanemo 
sami.

Oh!

Beba opet 
vršlja?

Da, danas 
šutira kô 

luda.

On je 
baš...

Eto, opet 
sam počela. Stalno 
kažem da je to „on”. 
Ne mogu da kažem 

da je „to”. Prosto mi 
ne deluje ispravno. 
Ali uopšte ne znamo, 

zar ne? Možda je 
devojčica. To bi

 bilo lepo... da 
imamo i jedno i

 drugo.

Valjda je to 
zbog Karla... 

navikla sam da 
kažem on.

Volela bih da 
znam šta je... 

čisto onako... nije 
da moramo da bi-
ramo krevetac 

ili da krečimo 
dečju sobu...
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 Jebote... mo-
ram da nađem 
negde kolevku, 
      ili nešto 
      slično...

Toliko sam bio 
preokupiran 

drugim stvarima 
da mi to nije 
ni palo na 

pamet. Toliko 
toga nam 
treba... 

toliko toga 
moram da 
uradim.

ajde smiri 
se... sve će 
biti u redu. 
Ima još vre-

mena.

Smislićemo već 
sve što treba. 

Sad je vreme za 
spavanje... pred 

nama je veliki 
dan... ajde, na 

spavanje.

Aha... 
veliki 
dan.

Baš sam 
mrtav.

Laku 
noć, 
Rik.
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Bogme si 
poranila. A 
ovo mesto 

počinje 
da liči na 

nešto.

Ha?

A, da... 
u stvari, 
fina je 

ova ambu-
lanta.

Nisam očekivala da će je-
dan zatvor biti tako dobro 

opremljen. Mislim, nije 
baš da imaju konkretnu 
opremu za porođaj, ali
 ima mnogo toga što ću 

moći da iskoristim.

Mislim da 
će Lori i 

beba biti u 
redu.

I kad konačno 
napravim kompletan 
popis i organizaciju, 

bićemo spremni 
bezmalo za sve. 

Imaju čak i knjige o 
medicini ovde. kad 

ulovim vreme, 
pročitaću ih.

Imam još to-
liko toga da 

naučim.
Ja sam Kerol, 

inače... Sofijina mama,
 one male devojčice. 

Čini mi se da se još nismo 
upoznale, niti smo imale 

priliku da porazgo-
varamo.

Aha... da, 
izvini zbog toga. 
Verovatno sam 

ja kriva. U Vud-
beriju nas je bilo 

poprilično, pa 
nismo ni osećali 
potrebu da se 
upoznamo sa 

svima.
Navikla

 sam da gle-
dam svoja 

posla.

Nisam razgo-
varala s mnogo 
ljudi otkad sam 

stigla.

Ma, ne brini. Niko 
se nije uvredio... 

ja ponajmanje. 
Samo sam htela da 

se predstavim.

Deluješ 
kao dobra 

osoba.

Hvala... 
znači mi 

to.

Mislim da 
ćemo se 

lepo sla-
gati...
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Jesi li 
obučena, 
Patriša?

Dovoljno 
obučena. 

Uđi.

Je l’ sve okej s 
tobom? Samo sam 
’teo da vidim kako 
si. Odavno nismo 

pričali. Sve u 
redu?

Ma, jeste. Samo 
razmišljam o Otisu. 

Nismo se baš potresli 
oko njegove pogibije... 

ljudi su se valjda 
navikli na smrt. Al’ ipak 

mi je žao.

Bio je 
uglavnom 
neviđeni 

drkadžija... 
ali nisam imala 

ništa bliže 
prijatelju.

Žao mi je. Moj tata, ja... 
Megi... kao i svi ostali, bili 
smo ljuti zbog svega 
što si zajebala sa onim 
robijašima. Al’ svako 
nekad zabrlja nešto. 
Niko nije savršen.

Još smo ti 
prijatelji. 
Vreme je 
da ti to i 

pokažem.

Je l’ 
ideš na 

venčanje 
moje 

sestre?

Nisam 
pozvana.

Nisam ni ja, al’ ću ipak 
biti tamo. Valjda su 

pretpostavili da će svi 
ionako doći.

A nije baš da su 
pravili pozivnice. 
Tako da... ’oćeš da 
dođeš? Znam da bi 
Megi bilo milo da te 

vidi... jedno vreme si 
joj bila kô mama... 

il’ makar kô starija 
sestra.

Šta 
znam.

Kad 
je?
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Ako jezike čovečije i anđeoske 
govorim a ljubavi nemam, onda 
sam kao zvono koje zvoni, ili 
praporac koji zveči. I ako imam 
proroštvo i znam sve tajne i sva 
znanja, i ako imam svu veru da i 
gore premeštam, a ljubavi ne-
mam, ništa sam. I ako razdam sve 
imanje svoje, i ako predam 
telo svoje da se sažeže, 
a ljubavi nemam, ništa 
    mi ne pomaže.

Ljubav dugo
 trpi, milokrvna je; ljubav 

ne zavidi; ljubav se ne 
veliča, ne nadima se, ne čini 
šta ne valja, ne traži svoje, 

ne srdi se, ne misli o zlu, 
ne raduje se nepravdi, a 
raduje se istini, sve snosi, 

sve veruje, svemu se
 nada, sve trpi.

Mladenci 
su sami 

pripremili 
zavete.

Megi, uzimaš li Glena 
da bude tvoj muž pred 
bogom i pred zakonom 

i da ga poštuješ i 
voliš dok vas smrt ne 

rastavi?
Da.

Glene, uzimaš li Megi da 
bude tvoja žena pred 
bogom i pred zakonom 
i da je poštuješ i voliš 

dok vas smrt ne 
rastavi?

Da.

Onda, usled ovih 
neuobičajenih okolnosti, 

kao i božje volje, 
proglašavam vas 
mužem i ženom.

Možeš 
poljubiti 
mladu.
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Megi, 
ljubavi moja, 

obećavam da ću te 
štititi i poštovati... 
i paziti da budeš 

bezbedna i zaštititi... 
ovaj... i zaklinjem 
se da ću te voleti 

dok god budem živ, 
a daću sve od sebe 

da to bude 
dugo.

Danas, na dan 
ljubavi i slavljenja 
ljubavi, zaklinjem 

se da ću biti uz 
tebe. Bili dani pred 

nama srećni ili 
tužni, proživećemo 
ih zajedno. Glene, 
predajem ti se kao 

tvoja supruga.
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Baš je bilo lepo... 
mislim, ne bih da 
zvučim kô neka 

curica, ali jeste
 bilo lepo venčanje. 

Mislim... mnogo
 lepše nego što sam 

uopšte oče-
kivao.

Aha... moja 
„haljina” 
je baš bila 

divna.

Eh, pa da... 
definitivno 
istorijsko 
venčanje.

I tako...

Sad smo 
venčani, 

je li?

Aha... 
venčani.

DOĐI ’VAMO, 
MUŽU!

UUUF!
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Ha?

Mišon?

Šta to...

Je l’ 
hoćeš...
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Baci loptu! 
Ajde!

Baci je! 
Ne mogu ove 

ženskinje da 
nas dobiju!

DOĐA-
VOLA!

Tja, nije 
baš da dozvo-
ljavate da vas 
pobedimo... ali 
nam prilično 
pomažete.

Ispašće ti 
lopta. Ajde, 

pusti je!

Nema šanse, 
Bili.

Andrea... 
HVATAJ!

I još jedan 
koš – stiže!
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To, devojke!!! 
Razbijte ih! Je-
bite im kevu!!!

Bože 
gospo-

de.

Pronašla je još odeće – otud 
majice i šortsevi. Zatvor je imao 

i dresove za robijaše. Takođe 
smo našli trenerke i slične 

stvari.

Stvarno? 
Super.

Andrea kaže da sad ima 
raznorazne materijale, 

od kojih može da sašije 
šta god želi. Napraviće 

zimske kapute za sve klince 
i zamolila me je da joj 

pomognem. Kad deca budu 
zbrinuta, mislim da će 
početi da pravi stvari 

i za nas.

Volela bih da 
mi napravi neku 

odeću za trudnice. 
Šetanje u ovome 

baš i nije 
zabavno.

Da, pa... 
valjda je 
prezau-

zeta.

A što ti ne igraš, 
tata? Sve bi ih 

sredio! Uh, da. 
Zaboravio 

sam.

Izvini. U redu je, sine. 
Ne uzbuđuj se, 
ja sam skroz 

okej. Nemoj da
 se osećaš nepri-

jatno zbog
 toga.

To je 
kao veo-
ma velika 
ogrebo-

tina.

Okej, 
tata.
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Dobro... šta 
sve imamo?

Deset pušaka,
 četiri sačmarice, 

deset pendreka, ne-
koliko tejzera, mnogo 
manje municije nego 

što sam mislio da 
imamo... i ostalo je još 

deset onih oklopnih 
odela, ne računa-

jući Glenovo.

Evo neko-
liko pištolja... 
moraćemo da 

proverimo da li ova 
municija pasuje za 

njih... da li su isti 
kao oni koje smo 

pokupili u pro-
davnici oružja u 

Atlanti.

Je l’ da 
vadimo 

naoružanje 
odavde?

Nemam pojma... 
ali korišćenje ge-

neratora kako bismo 
imali osvetljenje za 
pravljenje popisa 

je arčenje goriva... 
bolje da po-

žurimo.

Ma, ne brini... klinci 
gledaju „Tarnera i 

Huča” sa svima ostalima... 
imamo tačno sto minuta, 

ako je verovati 
omotu.

Ideja 
je bila da ih 
pustim da se 

zabavljaju kad 
već moramo da 
imamo upaljen 

  generator.

Neće biti 
dovoljno.

Kako to 
misliš, 

Dejle?
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Nema dovoljno 
naoružanja. Po ono-
me što si mi ispričao o 

Vudberiju, nećemo 
biti u stanju da se 

odbranimo.

Rekao si mi
 da imaju gomilu 

stražara duž cele 
ograde, obučenih 
da koriste puške... 

spremnih da odbrane 
grad. Koliko je to 
ljudi? Desetoro? 
  Dvadesetoro?

A mi, bogami, sedimo 
ispred naše ograde i 
pikamo karte... nismo 
spremni za ovo... i to 
sam i znao... ali tek 

sad mi je jasno...

Nemamo 
dovoljno 

oružja, sve 
i da jesmo 

spremni.

Nije da se ne 
slažem s tobom, 
ali šta možemo 
da uradimo da 

to popravi-
mo? Nemam 

ideju.

Da... imaš 
li neki 

predlog?

Imam 
jedan.

Stanica Nacionalne 
garde. Ako je blizu nji-
hovog grada... možemo 

da je pronađemo... da 
uzmemo šta nam treba, 

ako nisu uzeli oni.

Ali ne znamo gde 
je. Moglo bi da 
potraje dok je 

ne prona-
đemo.

Ukoliko oni traže 
nas, mislim da mi 

treba da tražimo tu 
stanicu. Ako ne 

nađemo još 
naoružanja, 
nadrljali 

smo.

Slažem se... 
moramo što pre 

da krenemo u 
potragu.

19



Ovo mi deluje 
kô mnogo hrane 
za samo jedno 
putovanje, ako 

me kapiraš.

Samo
 pokušavamo 

da budemo pri-
premljeni na sve. 
Ne znamo koliko 
će nam vremena 

biti potrebno.

Ipak 
mislim da 

treba 
i ja da 
pođem.

Znam, ali ko će paziti na 
blizance ako oboje odemo? 
Ne želim da ih ostavim same... 

ne nakon što su ostali bez 
roditelja. A ne želim da ih 

povedem s nama.

I pride... Tajriz 
može da vozi 

kamper, a niko ne 
puca bolje od 

mene. Ovo je naj-
bolje rešenje... 

znaš to.

Jasno, jasno. 
Ali ipak mi se 
ne dopada. 

Bolje bi ti bilo 
da mi se vratiš, 

je l’ jasno?

Ma, ne 
brini. 

Biće sve 
okej.
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Jesi li baš 
sigurna? 
Stvarno 

hoćeš da 
pođeš?

Zar da se odvojim od 
svog muža tako brzo 

posle venčanja? Ne. Ako 
ti ideš... idem i ja.

Misliš da je 
ovo dobra 

ideja?
Posle svega 
kroz šta si 

prošla, hoću 
da kažem.

Neko mora da 
pazi na tebe... 

da ti čuva leđa. 
Ne brini ti za 

mene.

Valjda smo 
se spakovali. 
Krećemo kad 

vi kažete.

Pozvaću 
ostale, da 

možemo da vas 
ispratimo kako 

dolikuje.

Upaliću kamper 
da se motor 

zagreje.

Ne mogu da 
verujem da 

ponovo ovo 
radimo...

Okej, ionako 
mi je draže da 
budeš uz mene. 
Kako pasuje taj 

oklop?
Bez veze... baš

 mi je veliki, ali mislim
 da ću se snaći. Poslu-
žiće mi, valjda. Mada 

mi je jasno zašto niko 
drugi ne želi da ga

 nosi.... nije baš
 najudobniji.
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Ovde baš 
smrdi.
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Baš bez 
veze. Ne 

samo zbog 
očiglednog 

razloga, 
jelte.

Osećam se 
beskorisno. 
Ništa ne mogu 

da radim. 
Tja, skoro 

ništa.

Grize me savest. 
Znam da ne bi treba-
lo, ali to je jače od 
mene sad kad su oni 

napolju. Rizikuju svoj 
život, traže stanicu 
Nacionalne garde... 

Trebalo bi da i ja 
budem s njima.

Tre-
balo bi da 

budem s 
njima.

Jesi li 
spreman za 
spavanje?

Samo da završim pre-
vijanje. Alisa mi kaže 
da ne menjam zavoje 

dovoljno često.

Poslednje 
što mi treba 
jeste neka 
infekcija.

Rik, ja...

...

Šta?

Lori? 
Je l’ sve u 

redu?
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Moramo da 
razgovaramo o 

Šejnu.



Rik?
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O Šejnu? Da 
razgovaramo 

o Šejnu?

Zašto?

Nema lakog 
načina da ti ovo 

kažem. Ja...

Lori.

Ajde 
nemoj.

Znam da ne želiš da 
čuješ ovo. Znam da 
ti neće biti lako da 

čuješ.

Misliš li 
da je meni 
lako da to 
izgovo-

rim?

Volim te, Rik. 
Volim te sada 

više nego ikada 
i ne želim da te 

izgubim.

Onda ućuti. 
Samo se okre-

ni na drugu 
stranu i 
spavaj.

Ne moram 
da čujem to. 
Jednostavno 

ne mo-
ram.

Kako god se okrene – 
spavala si sa Šejnom

ili nisi, beba je moja... ili 
nije. Nisam glup. Znam 

da se nešto desilo. 
Znao sam otkad

 je Šejn odlepio i 
pokušao da me

 ubije.

Znam, 
Lori.

Ti, Karl i ova beba 
ste sve što mi je 

preostalo u ovom 
jebenom svetu. Ne 
morate da budete 

savršeni.
Znam šta 

si uradila. Ra-
zumem zašto si 
to uradila. Bilo 
mi je potrebno 

mnogo vremena... 
ali konačno
 razumem.
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I ne treba mi 
da te čujem 

kako to 
kažeš.

Ne 
mogu da te 

čujem.

Volim 
te, Rik.

I žao mi 
je.
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BLJAAAK!
Fuj!

Fuj!
Fuj!

Hnnngh?

Sad se 
sećam zbog 
čega sam 

namrznula 
život u ovom 

kamperu.

O, probudili ste se! 
super. Ja bih da malo 

dremnem pre nego što 
opet krenemo, ako me 

kapirate.
Mrtav 
sam.
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Već si budan, 
Tajrize?

Aha... Aksel me 
je probudio. 

Nije bitno, ionako 
nisam dobro 
spavao... ništa 
čudno u ovoj 

konzervi.

I tebi je 
neko nabio 
smrdljiva 
stopala u 
facu, a?

Zar 
sam... 

Jebi ga. Izvini. Neću 
skidati cipele 
ako ostanemo 

na putu još 
jednu noć.

Nakon svega u 
šta si ugazio? 
To bi bilo još 

gore. Bolje da 
mi nabiješ palac 

direkt u nos 
nego to.

I pregrizi jezik. 
Pronaći ćemo to 
mesto danas. Ne 
mogu da verujem 

da juče nismo.

Ni ja. Previše smo se 
vozili putevima blizu 

zatvora. Moramo 
da se približimo 
Vudberiju, pa da 
krenemo odatle.

Uh... 
hoćeš li 

da...

Vidim ga. Samo čekam da 
se približi. Hodao je baš 
blesavo... izgledalo je 

kao da se udaljava od 
nas pre samo minut.

Htela sam da 
budem sigurna 
da će stići do 

nas pre nego što 
potrošim metak 

na njega.
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Mogu? Ha?

Aha, 
naravno... 
slobodno.

Samo nasloni 
kraj kunda-
ka na rame.

Ovako?

Tako. Sad samo 
nanišani i pri-
tisni okidač... 
lagano. Ne 
cimaj ga.

Daj ovamo. 
Nismo poneli 

dovoljno 
municije za 
vežbanje.

Izvini.

Ma, nije 
strašno.
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Baš mi ne ide. Prosto 
sam očajan s pištoljima. 

Iz nekog razloga jed-
nostavno ne umem da 

rukujem njima, pa
 to ti je.

Kad se budemo vra-
tili u zatvor... danas, 
nadam se... hoćeš li 
moći da mi pokažeš 

neke cake?
Naravno, nije 

problem. Ako se ono 
što Rik i svi ostali 

očekuju zapravo 
i desi, ako nas ti 
ludaci stvarno 

napadnu... tja, biće 
nam potrebno što 

više strelaca.

Hvala na 
buđenju. 

Mislim, 
stvarno.

Dva’es’ minuta 
je i više nego 
što mi treba. 
Časna reč. 

Biću super.

A, da, 
pucanj... 

izvini. Jesam 
li probudila 

i ostale?

[Zeeev!] Vala jesi, da. To jest, 
Mišon je budna, a Glen i 
Megi još kuntaju. Možda 

su zaspali kasnije 
nego mi, ako me 

kapiraš.

Verujem da 
bih čula tako 
nešto. Pa, do-
bro, probudi i 
njih, vreme je 
da krenemo.

Videću s Glenom ili Mišon 
mogu li da nas dovedu do 
onog puta do kog su došli 
kroz šumu. Moramo da se 
približimo Vudberiju što 

više možemo.

Ali ne previše, 
naravno.

Stvarno bih 
voleo da 

nađemo to 
mesto danas. 
Muka mi je od 

kampera.

Sve je 
jasno.
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Pa?

Kakva je 
situacija?

Dobra... 
zvuči 

dobro.
Mislim, sve zvuči 

dobro. I to je dobar 
znak. Volela bih da 
znam više... ali ovo 

je najviše što mogu 
sada. Proverila sam 
sve što mogu... što, 
istini za volju, nije 
mnogo... ali sve je 

okej.

Nema razloga 
da verujem da 

nešto nije u 
redu. Svi znaci 

su dobri.

Ja se ne 
bunim.

Šta misliš, 
još koliko? 

Kad bi mogao 
da bude 

porođaj?

Reci mi da je 
uskoro, molim te. 
Toliko mi je muka 

od trudnoće 
da to više nije ni 

smešno.

O, svakako će biti 
uskoro. Već postoji 
delimična dilatacija 

cerviksa, tako da 
će morati da bude 

uskoro.

Možda još nedelju 
dana, ili tako nešto... 

a možda sutra. Ne 
mogu da kažem 

tačno, ali „uskoro” – 
e, to obećavam.
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Tja, evo nas. Ako se 
približimo više od ovoga, 
možda nas i neće videti, 
ali će nas bez sumnje 

čuti.

Dakle?
Ne znam. 

Nismo videli 
nikakve puto-
kaze na putu 

ovamo.

Moram 
da 

pišam.

Mogli bismo da se vratimo do 
one raskrsnice koju smo prošli 
malopre i da skrenemo desno. 

Kako se zvaše... put Barns mil? Ali 
volela bih da se više približimo 
pre nego što krenemo nazad... 

možda čak i da obiđemo 
Vudberi i proverimo

 iza njega.

Ne bih smela 
da se kladim 

da je stanica 
baš između 

zatvora i njih. 
Znači, treba da 
proverimo oko 

grada.

Da... tako ćemo. 
Možemo ovim 

putem desno a 
da ne stignemo 

do njihove 
ograde.

Ne bi bilo 
dobro da 
nas pri-

mete.

Baš 
lepo.

Zar nisi mogao 
malo da se udaljiš 

od kampera pre 
nego što si pustio 

vodu?

Ne pada
 mi na pamet da 

odem u šumu i da mi 
tamo neka lutalica 

odgrize kitu, 
ako me kapiraš.

I pride... 
okrenut sam 

leđima.
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Pičko.

KAP.KAP.

KAP.KAP.
K...K...

PING.

PING.

PUNG.PUNG.

Huh...

Šta, 
majku 

mu...

Alo, 
društvo...

Šta bi?

Zaglavio 
ti se šlic?

VUDBERI

STANICA NACIONALNE 

GARDE

Provalite 
ovo. Treba 
da idemo 

desno.

Je l’ vam 
sad milo 

što sam pi-
šao pored 
kampera, 

a?

KAP.KAP.
KAP.KAP.

PUNG.PUNG.

PUNG.PUNG.

34



Otkud sad 
ovo?

Bašta?

Napreduje već neko 
vreme. Povrće je 
počelo stvarno 

da raste prošle ne-
delje... Mnogo toga 
je skoro spremno

 za branje.

Nisi primetila 
baštu? Šta 
si uopšte 
radila?

Ja sam... 
ma, nemam 

pojma.

Izvini... ti si... Otis, da. 
Izgubila si Otisa. To je 
teško. Znam. Izvini što 
sam išta rekao. Jasno 
je što nisi primetila.

Baš sam 
glup.

Mora da 
ti mnogo 

nedostaje.

Da, nedostaje mi 
Otis... ali mi nedostaju 
i Šon i Lejsi, i Arnold, i 

Rejčel, i Suzi.

Nedostaje mi 
čak i onaj lik... 
Kako se zvaše? 
Alen... a njega 
uopšte nisam 

poznavala.

Nedostaju 
mi Dekster i 

Endru… svi mi 
nedostaju. 
Sve sam ih 
izgubila.

Toliko je 
mnogo 

njih, a tako 
malo nas.

Tačno.
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Predlažem da se 
razdvojimo. Ovo 

mesto je kompletno 
ograđeno, osim 

ulaza, tako da vero-
vatno nema mnogo 

lutalica unutra. 
Trebalo bi da smo 

bezbedni.

Pa 
možemo da se 
razdvojimo 
i vidimo čega 
sve ovde ima. E, da, 

Andrea, 
je l’ mo-

žeš...

Ajde, mužiću... 
idemo po 
municiju.

Po 
municiju, 

jeste.

Molim vas, budite 
oprezni. Nemojte 
da spuštate gard 

ni za sekund!

Bez brige, neću 
da dremnem 
ovde, ako me 

kapiraš.
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Aha, 
evo.

Mišon? Ha? Jesi li 
dobro?

Ne 
ovde.

Ne 
sad. 
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Ha?

AU, JE-
BOTE!

Provali ovo! Vidi 
šta sam našao! 

Zakon, a?!

Sad u ovu 
grdosiju možemo 
da natovarimo sve 
što budemo našli 

ovde... imamo 
još jedno vozilo
 i ne moramo sve 
da natrpamo u 

onaj mučeni
 kamper.

Al’ ja ga 
vozim. Ja sam 
ga našao, pa 
ga ja vozim.
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Uplašio si me u pičku ma-
terinu, Glene. Gospode! 

Izlazi iz tog čuda i pomozi 
nam da nađemo stvari 
koje ćemo natovariti

 u njega.
Ali dobro 

je što si ga 
našao. Ima li 

goriva?

Pun 
je.

Imaju sopstvenu 
benzinsku pumpu 

tamo, pored mesta 
gde je ovaj bio 

parkiran. Izgleda 
da još uvek radi. 
Verovatno su je 

oni koristili.

Okej, pronađi što 
više kanti za benzin, 

napuni ih i stavi ih 
u kamion. Uskoro 
će nam zatrebati 

benzin za genera-
tor, ako nam već 

nije ponestao. 

I to je nešto. 
A nadajmo 
se da ćemo 

pronaći 
i neko 

oružje.

Auh.

Misliš da neko 
od naših 

ume da vozi 
tenk?

Verovatno 
ne.

Bedak.
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O, 
ćao...

Ovaj... Bili... zovem 
se Bili. Ja sam 
Heršelov sin. 
Onog lika što 

ore njivu.

E, to sam već znala. 
Izvini, samo mi treba 

malo vremena da po-
pamtim sva imena.

Šta 
mogu da 

uradim za 
tebe?

Imam glavobolju. Čas 
je imam, čas ne... ali se 
javlja od pamtiveka. 

Cenim da je zbog 
stresa.

Ali nešto sam 
mislio... možda si našla 

neki aspirin ili nešto 
slično ovde. To mi 

donedavno uopšte 
nije padalo na

 pamet.

Aha, imam 
upravo 

ono što ti 
treba.

Nije 
problem.

Šta si to 
čitala?

Uh... Tja, 
knjige iz 

medicine. O 
porođaju.

Imamo raznorazne 
stvari ovde. Držali 
su ovaj orman pod 

ključem, morala 
sam da obijem 
bravu da bih ga 

otvorila.

E, da, 
evo ga.

Aspirin.

Hvala.

Pa... 
je l’ misliš 

da ćeš 
uspeti?

Uspeti 
šta?

Da 
porodiš 

Lori.

Ne znam. 
Nadam 

se. 

Ali zaista 
ne znam.
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Možeš li, 
Megi? Jača sam 

od tebe. 
Začepi 
gubicu. Mislim da

 je to bilo 
poslednje. 

Nije baš osta-
lo mnogo na-
oružanja...

Ma, super je. 
Zatvarajte 
sve... možda 

ćemo čak uspe-
ti da se vratimo 

pre mraka.

To je to? Misliš 
da smo našli sve 

što se moglo 
naći?

Pa 
valjda.

Nije 
mnogo... ali 

svakako je vre-
delo da bijemo 
put dovde. I da 
je samo za go-
rivo, vredelo bi.

I tek tako 
ćemo ostaviti ovo 
mesto? Odnosno 
benzin? Hoćeš da 

odemo odavde 
i ostavimo im da 
koriste ono što 

je ostalo?

Misliš da ga spalimo 
ili tako nešto? Nije 
baš ostalo mnogo 

toga što nismo 
uzeli.

I ne znamo 
hoćemo li doći 
ovamo ponovo 

po gorivo nekad 
u budućnosti. 

Nisam baš siguran 
da je pametno 

uništiti sve.

Samo kažem da ti 
likovi očigledno 
odavde uzimaju 

gorivo... i to što će 
ostati bez zaliha nam 

svakako ide
 naruku. 

I šta ako 
neko od 
njih ume 
da vozi 
tenk?
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Pretekni 
ga.

Šta?

Stani 
ispred njega. 

Hoću načas da 
porazgovaram

 s Tajrizom.

Okej.

Kako god 
kažeš.

PAZI! Vidim 
ga.

Okej, 
sad 

stani.

Jasno, jasno... 
hoćeš da razgo-

varaš s njim. 
Kapiram.

Valjda 
neće da nas 

pretekne.

Šta 
rade 
to?
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EHEJ!

Tajrize!

Budi brza... mora-
mo da se sklonimo 

s puta pre nego 
što oni likovi iz 

Vudberija dođu 
da provere šta 

se to desilo.

Pošto će oni biti 
zauzeti stanicom, 
mislim da treba da 
svratimo do one 
robne kuće... da 

vidimo šta je ostalo. 
Poslužile bi nam 

namirnice.

Okej. 
Važi.

Samo 
moramo 

da budemo 
brzi.

Brzi.

Jasno.

Bogme, da... 
nema šanse da 
neće primetiti 

ono.

Nisam siguran da ćemo 
uspeti da proguramo ova 
kolica između polica, ali 
nadam se da ćemo ovako 

moći da ponesemo više 
stvari nego samo

 rukama.

Tako da – 
uzmite sve što 
vam izgleda 

korisno. Imamo 
dovoljno 

mesta.
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Andrea... 
mala 

pomoć?

Aha, svakako... 
je l’ to uzimaš 

kolevku za 
Lori? Čekaj, 
pomoći ću ti.

U stvari... 
uzimam 

dve.
Megi?!

I ti si...

Ne još. 
To jest... 

mislim da 
nisam.

Al’ nikad 
se ne 
zna...

Uzeću još 
jedna kolica 

i vratiću se 
po još. Je l’ 

mogu sve ovo 
da utovarim u 

kamion?

Ja ću ostaviti 
svoja ispred 

radnje. Mislim da 
će biti brže ako na 

kraju zajedno 
natovarimo 

sve.

I Glene... znam da nam 
je potrebno što više 

namirnica... ali zaista 
ne treba da ostajemo 

ovde još dugo.

Hajde da 
natrpamo još 

jednu turu 
i da palimo. 

Važi?

Ma naravno, 
brate. To je 
dobar plan.

Sad 
ću...
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Au, je-
bote!
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Vas dvoji-
ca, proverite 

njihovo 
vozilo. Sem i ja 

ćemo ih 
pronaći.

Jebote... idu pravo na 
nas. Videće nas... već 
su videli kamion... ne 
možemo samo da se 

sakrijemo.

Misliš li 
da će nas 
napasti?

Lako je 
proveriti.

Glene, 
šta radiš 

to?!

Ako uđu, 
uhvatiće 

Megi. To neću 
dozvoliti.

Ćao, drugari... 
Nadam se da vam 
neće smetati ako 

uzmemo malo 
hrane. Iza nas je 

dug put i...

Da se nisi 
jebeno 

maknuo!
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Šta se 
dešava? O, bože... 

Glene!

Pssst. Zna 
šta radi.

Andrea... 
nanišani ih 

puškom. Za svaki 
slučaj.

Samo su nam po-
trebne namirnice... 
nismo hteli nikoga 
da povredimo. Kad 

uzmemo ono što nam 
je potrebno, krenu-

ćemo dalje.

Šta ste uradili? 
Videli smo eksploziju... 

to ste bili vi, zar ne? 
Digli ste rezervoar 

u vazduh, a?

I zar si 
stvarno mislio 

da te neću 
prepoznati, 

gnjido jedna 
kukavička?

Nisi smeo 
da se 

vraćaš.

GLENE!

Ha?
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