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JESTE LI NABAVILI PRETHODNE KNJIGE?



Karle… 
stani!

KARLE!

Ne brini, tata, 
paziću!

Bezbedan 
sam! Be-

straga, 
Karle!

Šta?!
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Izvini.

Ma, okej 
je…

…samo 
budi 

obazriv.

Ajde.
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Ajde… 
idi u svoju 

sobu.

Rik, dušo… 
šta nije u 

redu?

Umalo da ga 
zgaze… umalo 
da ostanemo 
bez njega.

Malo 
je falilo 
da Karl 
pogine, 

Lori.

Nisam 
mogao da 

ga zaštitim, 
nisam… Dođi 

kod 
mene.
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Dobro je, 
Rik. Dobro 

je.



Naravno da 
nisi mogao da 
zaštitiš Karla. 

Ne možeš 
da zaštitiš 

nikoga. Pogledaj 
samo 

mene…
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Hngh!

U redu 
je…

Zaslužio 
sam.

Ovo sam 
zaslužio.

Ovako 
treba.

Zaslužio 
sam…

7



GNAAAH!

[Huh!]

[Huh!]
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Ha?!

Ej!

Čekaj… 
ja sam!

Moraš malo 
da pripaziš, 

dečko.

Umalo da 
zbog tebe 
probudim 

gomilu ljudi. 
To bi bila 
gre’ota.

Ajde siđi… 
prepusti 

meni ostatak 
smene.

Šta? 
Što?

Jer ne mogu da 
spavam. Ili ću se 
vrpoljiti pored 

svog sina i na kraju 
ga probuditi… ili ću 
probati da budem 

koristan. Skroz sam 
budan. Mogu to, 

veruj mi.

Ajde 
kad si 

navalio.
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Jesi li tu?

Naravno 
da jesam.
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Sanjao 
sam 

nešto.

Ispričaj 
mi.

O onome kako 
je bilo ranije. 

Karl i ja smo bili u 
našoj kući… i ti 

si bila tu.

Bila si… 
mrtva. 

Počela 
si da me 
jedeš.

Još kriviš sebe. Moraš 
to da prevaziđeš. 

Bili smo u opasnosti, 
bili smo opkoljeni, 
pokušao si da nas 

zaštitiš.

I nisi mogao 
ništa da 
učiniš.

Nisi ti kriv, 
Rik.

Doneo sam loše odluke… 
nisam slušao ljude kad 
je trebalo. Mislio sam 

da sam u pravu… nisam ni 
znao koliko grešim.

Džudi 
i ti ste 

umrli zbog 
toga.

Nemaš ništa da 
kažeš na to, 

je li?
Izgleda da 
sam ubedio 

samog 
sebe.
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Gde si ti tačno? 
Je li sve okej, 

jesi li na nekom… 
nekom mirnom 

mestu?

Znaš 
na šta 
mislim.

Znam.

Lepo je ovde. 
Tu su svi koje 

smo izgubili. Svi 
su zajedno, svi 

su srećni. Savršeno 
je, nema 

opasnosti. Baš 
onako kako 
se zamišlja, 
pa još preko 

toga.

Mislim da 
nam je 

ovde mnogo 
bolje.

Naravno, sve 
ovo pričam samo 
da bi se osećao 

bolje. Ili si zabo-
ravio da nisam 

stvarna?

I pride, 
nikad nisi 
bio neki 
vernik.

...
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Lori, jesam 
li ja lud?

Aha… 
Jesi, 

malkice.

Lori?

Moram da 
prestanem 

sa ovim.

...
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Okej, 
brate, 
samo…

Ja sam na 
dužnosti. 

Moja 
smena.

Šta god.

Rik?

Ovaj… Uleteo sam 
umesto Abraha-
ma. Nisam mogao 

da spavam.

Mogu i tebe 
da odmenim. 

Vrati se u 
krevet.

Okej, 
brate.

Zakon.

Fala…
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Otkud ti? 
Ko drži 
stražu?

A? Rik, 
izgleda.

Što si ti 
budna?

Mislila sam da 
ću lakše moći 
da zaspim na-

kon što odemo 
iz one kuće… 
ali ne mogu.

Žao mi je. 
Je l’ mogu 
nešto da 
uradim?

Da ti 
donesem 
nešto iz 

kamiona?

Ne…

…Samo 
me za-

grli.
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’Bro jutro, 
Rik.

Dobro jutro. Jesi 
li se naspavao, 

Glene?

Zahvaljujući 
tebi, jesam. Bolje 

mi je nego kad 
smo krenuli s 

farme.

Nisam ti ja 
za kampo-

vanje.

Meni se 
sviđa.

Tja, onda 
uživaj.

E, Rik, 
slušaj 

ovo.

Super što si me odmenio, 
toliko sam bio pospan, 

skroz komiran noćas – 
mogao sam da se zaku-
nem da si pričao s nekim 

telefonom.

Zar to nije 
besmisleno?

Aha… 
šašavo.
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Hoćeš li da 
ubacim taj 
šator u ka-

mion?

Ma jok, 
bolje da 

ostane kod 
nas u ko-

lima.

Da ne planiraš možda 
da otperjaš? Jer 

jedno je ako odeš… 
a drugo ako uz to 

mazneš i neki 
šator.

Odjebi, Abrahame. 
Nikuda ne idemo… ali 

kad bismo išli, imali 
bismo podjednako 

prava na ovaj šator 
kô i svako drugi.

Okej, druškane, 
samo da se ra-

zumemo.

Spakuj sve, 
krećemo 

za pet 
minuta.

Šta je?

Ne volim 
ga. Čudan 

je.
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Okej, naro-
de! Završa-

vajte!

Kupite šta 
možete i ajde 

da jebeno 
bežimo 
odavde.
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Dođavola… 
lutalice! 

Karle, ulazi 
odmah u 

kola!

Svaki nož i sekira su 
počišćeni odavde… 

ali ima gomila 
oštrača. 

Niko ne 
razmišlja 
unapred.

Ima li još 
nekoga 
unutra?

Dejl je tamo s 
Megi i Glenom, 
ali mislim da su 
skoro gotovi.

Zovi ih 
odmah! Vreme je 

da bežimo, 
dame! Imamo 

društvo!

Koji ti je broj 
cipela? Uzela 

sam gomilu i 
hoću da budem 

sigurna…

Ajde, idemo, 
ne znam 
koliko ih 
dolazi.

Ma daj. Nije-
dan nam se 

neće približiti. 
Ne kad je 

Abraham na 
zadatku.
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AAAAAH! O, je-
bote!

Ne… 
stani!

Smiri se, Rosita. 
Izgleda da nisi 

u opasnosti.

Pogledajte ga… jedva da 
je imao dovoljno snage 

kako bi podigao ruku i 
zgrabio te… šetali smo 

levo-desno po ovoj ulici
 i nije se digao da bi 

nas uhvatio.

Zašto? 
Zašto li 
je tako 
slab?
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Huuuuunnnh.

Pogledajte ga… 
vidite da se uopšte 
ne pomera. Pored 

njega sam, a jedva 
da može da otvori 

usta kako bi me 
ugrizao.

Kao da zna 
di bi trebalo… 
da želi da me 

ujede… ali 
preslab je.

Neverovatno.

Da li je to od 
nedostatka hrane? 
Da li zaista na neki 

način vari meso koje 
pojede? Deluje 

nemoguće.

Zašto 
je ovaj 
ovakav?

Kao da je 
neuhranjen 
ili bolestan… 

čudno.

Jebote, 
MRDAJTE 

dupeta! Stvari 
postaju zaje-

bane!
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Mislio sam da 
nikad nećemo 

pomeriti onu 
kršinu.

Judžine, 
jesi li 
okej?

Još razmišljam 
o onom zombiju 
u gradu. Nikad 

nisam video nešto 
slično. Moram to 

da zabeležim.

Zvali smo ih lutalice i 
šunjači. Lutalice su uvek 

hodale unaokolo… odmah 
su kidisale na tebe. Šunjači 

su samo sedeli dok im ne 
priđete… ali bi se onda 
prišunjali i napali isto

  kao i ovi prvi.

A ne kao 
onaj 

danas.

Neverovatno.
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Je l’ možete 
da pripazite 

Sofiju? Idem da 
potražim Megi, 

predugo se 
zadržala.

Hoćeš li 
da idemo 

i mi?
Ma jok, biće 

već dovoljno 
besna na mene što 
dolazim dok vrši 

nuždu, samo mi 
još vi falite.

Megi, gde 
si?

Ja sam. Hej!

Megi!

Gde si?
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Megi?




