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Nazad!

Nazad!

Koliko 
ih je? Pssst!

Ne želiš da znaš. 
Ajde samo da 

se sklonimo 
odavde.

Jesu li nas 
čuli? Zbog 

lišća?

Nisam 
siguran. 

Kako god se 
okrene, naj-
bolje je da 

odemo. Ionako 
je krajnje 
vreme da 
krenemo 
nazad.
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Nadam se 
da su ostali 

našli više hrane 
nego mi. Mrzim 

ovsenu
 kašu.

Bogme, 
postaje mi teško 
da upamtim koju 

hranu ne 
 mrziš.

Nedostaju 
mi čizbur-

geri.

A sećaš li 
se pice?

Nego, nismo 
često bili sami 
u poslednjih 
nekoliko ne-

 delja...

...nije bilo 
prilike da 
razgova-

ramo.
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Zašto 
si ubio 
Bena?

Zašto?!

Znaš 
zašto. Iz 

istog razlo-
ga iz kog ti 

radiš sve što 
radiš.

Zato što je 
to moralo da 

se uradi, a 
niko drugi ne 

bi uradio.

Radim stvari... od ko-
jih su mnoge loše... 

kako bih pomogao 
tebi i ostatku 

grupe. I kad 
odrasteš, 

možda ćeš i ti 
morati tako. Svet 
u kome živimo je
 takav... ali, Karle,
 ne smeš nikada

 da zabo-
raviš...

Kad radimo te 
stvari, iako smo 
dobri ljudi... to

 je i dalje
 loše.
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Nikad ne smeš 
to da zaboraviš. 
Ako ti to postane 

lako, sve je 
gotovo.

Tada 
postaje-
mo loši 
ljudi.

Svake 
noći pla-

čem.
Obično se

 odšunjam dok 
spavaš. Ne želim 

da čuješ. Ne želim 
da brineš zbog 

mene.
Nekad 

mi je i tokom 
dana teško da 
ne zaplačem. 

Teško je.

Sećam mu
 se izraza lica. 

Nije hteo da 
me povredi.

Kao da 
je hteo da se 
igramo. Bio je 
srećan što me 
vidi. Pitao me 
je da li ga se 

plašim.

Mislim da se 
brinuo kako 
više neću da 

se igram s 
njim. Dopa-

dao mi 
se Ben. Bio 

mi...

Bio mi je 
drug.
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Nedostaje mi. Vidim ga 
kad zatvorim oči i sećam 
se kakav je bio pre nego 

što je uradio ono što 
je uradio... pre nego

 što je ubio
 Bilija.

Znam da 
je loše to 

što sam 
uradio.

Nije hteo 
da me ubije, ne 

tada, ali čuo sam 
šta ste Abraham
 i ti govorili i sla-

gao sam se sa 
svim.

Bio je 
opasnost.

Sine...

Nisam želeo 
ovo da ti ka-
žem. Jak sam 

ja, tata. Mogu 
da preguram 

ovo. Mogu.

Ali rekao si 
da te više ne 
bih voleo kad 
bih znao šta si 
uradio onim 
ljudima koji 
su povredili 

Dejla.

Volim te baš 
zbog svega 
toga što ra-
diš da bih bio 

bezbedan. 
Znam zašto 

radimo to što 
radimo. Da 

bismo zaštitili 
slabe. Da bismo 

preživeli.

Abraham i ti ste 
znali šta se mora

 učiniti... ali niste to 
mogli. Niste mogli da 

ubijete jedno
 dete.

Nisam 
želeo 

da ubijem 
Bena.

Morao 
sam.
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Žao 
mi je, 

Karle...

Tako 
mi je 
žao.
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...Naletela 
sam na jednog. 

Samo sam ga 
odgurnula i na-

stavila da hodam. 
Više i ne vidim 

svrhu u tome da
 ih ubijamo.

Jedno vreme je 
izgledalo kao da, 
znate već, čistimo 
svet i tako to... kao 
da moramo da ih 

ubijamo.

Ali 
sad...

...čemu?
Nadam se 

da ste prošli 
bolje od nas, 

narode.

Ma daj! 
Stvarno?!

Ponadali 
smo se... 

mislili smo 
da ste se 
zadržali 
jer ste 

našli ne-
što.
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Jesmo našli 
nešto... samo 

ne mnogo 
toga.

Nadam 
se da volite 

ovsenu 
kašu.

Našli smo i 
dve konzerve 
supe. I flašu 

vode, ali 
otvorena

  je.

Mi smo pronašli keks
 s puterom od kikirikija, 

ali izgleda kao da je neki 
miš grickao pakovanje, 
tako da ga prepuštam

 hrabrijima od
 sebe.

Mišon je
 iskopala voćnu 
salatu i još ne-

koliko konzervi u 
kući na koju je 

nabasala.

I to bi 
bilo to.

Tja, dobra vest je da 
nam još nije ponestalo 
hrane. Ima onog silnog 

pirinča koji smo 
pronašli prošle 

nedelje.

To nam 
daje ma-
kar malo 
vremena.

Ko god 
želi, može 
da dobije 

moju ovse-
nu kašu.

Bljak!
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Judžine, 
kad si poslednji 

put proverio 
ima li koga na 

radiju?
Ha? Ju-

če, možda 
prekjuče. 

A što pi-
taš?

Dobro nam
 ide, stigli smo 

skoro do Meri-
lenda... mislio 
sam da bi bilo 

dobro ponovo 
pokušati.

Ne, moramo štedeti 
bateriju. Trebalo bi 
da sačekamo bar 

još jedan dan.

Ali baš smo 
se približili Va-

šingtonu. Skoro 
da smo stigli – a 
i hoćemo za ne-
koliko dana, u 

najgorem sluča-
ju. Koliko nam 

je baterije
 uopšte po-

trebno?

Još je u kabini kami-
ona? Ja ću probati. 

Samo ću ga brzo upa-
liti i preleteti preko 

kanala, da vidimo ima 
li koga i da možda 
pošaljemo neku 

poruku.

Ajde.

Če-
kaj!
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Rik, 
stani!

Pusti, 
ja ću. Hoću 

malo da 
ga isprobam. 

Bestraga, 
Judžine, šta to 

radiš?!

Jebote, 
šta te je 
spopalo? 

Jesi li 
lud?! To je pipavo... 

ne mogu ti 
dozvoliti da 
ga pokvariš! 

Pusti ga!

Momci, 
koj’ vam 
je ku-
rac?

Ovo 
je...

PUSTI!
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Gledaj šta 
si uradio!

Jebote, 
polomio 

si ga!

Zašto 
unutra 

nema ba-
terije?

Baterija je crkla 
pre nekoliko nede-
lja. Nisam želeo da 

se zabrinete.

Izvadio sam 
je da radio 
ne bi korodi-

rao.

Nisi sma-
trao da 
to treba 
da nam 
kažeš?!
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Čekaj.

Pre koliko 
vremena je 

baterija 
 zaista 
  crkla?

Da li je
 unutra ikada 

bila bateri-
ja?

Šta?

Ne.

Nikada.
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PIZDA LI TI 
MATERINA!

HUUUARGH!!!

Je l’ sad 
kraj 

lažima?

Jesi li makar 
stvarno naučnik? 
Da li si radio za 

vladu?!

Reci 
mi!

Abrahame, 
nemoj da 
ga povre-

     diš!
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Profesor...

...fizike... 

...u sred-
njoj...

ŠTA KOJ’ 
KURAC?!

Okej, dosta... 
neću ti do-

zvoliti da ga 
ubiješ!

Smiri 
se!

Šipčio sam preko 
cele jebene države 
zbog njega! Rekao 

nam je da je Vašing-
ton bezbedan... da 
tamo sve funkcio-

    niše normalno! 

Ljudi su 
umrli zbog nje-
ga... zbog toga 

što sam mislio da 
je bitno da on 
stigne do Va-

šingtona!

Zašto, 
proklet da 

si?!

ZAŠTO?!

Pojma ti 
nemaš kroz šta 
sam sve prošao 
da bi ova džu-

kela ostala 
živa!

A zašto?
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Uradio 
sam...

...samo 
ono što 
sam mo-

rao.

Nisam 
jak.

Nisam 
zgodan.

Nisam veliki 
vođa.

Nisam 
hrabar.

Nisam ko-
ristan.

Imam samo 
dve pred-

nosti.

Veoma sam 
inteligentan.

I veoma 
dobar 
lažov.

Nisam 
imao 

mnogo 
opcija.
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Bio sam 
uplašen...

Toliko 
uplašen...

Mnogo 
mi je 
žao.
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Još si 
besan?

Da, 
ali ne na 
njega.

Odveo sam 
gomilu ljudi 
u smrt zbog 

tog lika.

Gomila 
ljudi je 

mrtva zbog 
mene.

Veruj mi – ako 
tako gledaš na 
stvari, samo ćeš 

izludeti.

A 
podjednako 

lako je ubediti 
sebe da je go-
mila ljudi živa 
upravo zbog 

tebe.

Samo su hteli 
malo hrane... ali 
mislio sam da je 

misija važnija 
od svega...

Nisam mogao 
da rizikujem 

da ne stignemo 
u Vašington...

Gospode.
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I...

I šta 
ćemo 
sad?

Samo smo na ne-
koliko dana od Va-
šingtona. Idemo li i 

dalje tamo?

Koja je 
svrha?

Nemamo 
hranu... ako 

su gradovi prvi 
pali... i imaju 

najviše lutali-
ca... najveće su 
šanse da u njima 

nađemo
 hranu.

Mislim 
da treba da 
odemo. Kad 

smo već 
tu.

Možda je 
Judžin bio u 
pravu a da 

nije ni zna...

Izvinite...

I?



...možete li da 
me uputite do 

vođe ove male 
grupe?
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Do gazde. 
Čoveka koji 

izdaje nare-
đenja.

Stvarno 
bih voleo 

da porazgo-
varam s

 njim.

Zovem 
se Aron. 
Ne tražim 

kavgu. Nisam 
naoružan.

Bez šale, 
samo hoću 

da razgova-
ram. Može?

Odakle si 
se pojavio? 
Jesi li nas to 
posmatrao?

Da budem 
iskren? 

Aha.

Ali slušao 
sam o čemu ste 
pričali... čisto 
da budem si-

guran da niste 
opasni ili tako 

nešto.



26

Samo da razja-
snimo. To ti nije bio 
pogled „ajde da 
mlatnemo ovog 

lika”.

To ti je bio 
pogled „meni 

deluje kao da 
je okej”.
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Zbunjen 
sam.

Baš me briga 
što nije naoružan. 
Baš me briga što je 
sam. Nije sam preži-
veo ovoliko dugo. A 
ne znam kako tebe, 

ali mene iskustvo 
uči da su ljudi 

opasni.

Kad
 vidim nekog 

ko je previše 
prijateljski 

nastrojen, vidim 
guvernera. On 
se sve smeškao 

kad smo ga
 upoznali.

Pomozi 
mi da ga 
podig-

nem.
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Budi 
se.

Ungh.

To mu onda 
znači da 
si ti vođa, 

jelda?
Mogu li 

znati kako 
se zoveš?

Zovem se 
Rik i odgo-
vorićeš na 
sva moja 
pitanja.

Bez izuze-
taka.

Zato sam 
i ovde. Da 
pričamo.

Mogli smo ovo 
da obavimo i 

bez nasilja, Rik, 
ali znam kako 
je ovde. Nije 
lako verovati 

ljudima.

Ne krivim 
te zbog 

toga.
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Koope-
rativnost. 
Cenim to.

Koliko 
ljudi ima 
u tvojoj 
grupi?

Ne znam. 
Oko tride-

set četvoro, 
valjda. Još 

uvek manje od 
četrdese-

toro.

Toliko? 
Gde su?

U našoj 
zajednici, s 

druge strane 
grada. Na 

oko trideset 
kilometara.

A zašto si 
ovde?

Ja mu dođem zadužen za 
regrutaciju. Časna reč, 

špijunirao sam vas samo da 
bih proverio da li bi se vaša 

grupa... uklopila. Valjda
 to pokušavam da

 kažem.

Neko 
vreme vas

 posmatram. 
Delujete kao

 fini ljudi. Klinja 
ne voli ovsenu 

kašu. Piš
 živi.

Znam da vam 
nalaženje hrane 

teško ide... to 
je česta pojava 
ovde. Bezmalo 
smo iscrpli sve 

namirnice u ovom 
kraju. Imamo

 zalihe hrane, 
imamo bezbed-
nosne zidove. 
Imamo sobe za 

sve vas. Obećavam 
vam, naša za-
jednica je 
sve što ste

 tražili.

Ovde sam ka-
ko bih vas pozvao... 

da se prijavite
 za članstvo.

Imate dobro, 
obezbeđeno mesto 
za život, a ti se smu-
caš unaokolo i po-
zivaš ljude da se 

pridruže?

Koja je 
vaša ko-

rist?

Ima 
mnogo posla 

na održavanju 
onoga što smo 

postigli. Po-
trebni ste nam 

isto koliko i
 mi vama.

Siguran
 sam da svako od 
vas ima znanja i 
veštine koje će 
obogatiti našu 

zajednicu.

Svi 
dobi-
jaju.
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AAAJEEEE!!!

Gruuugh!

JEARGH!

JEBOTE!

Svi su 
okej?!

Huh!

Huh!

Huh!
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Deco, treba da 
budete pažljivi-
ji... ta čuda nisu 
smela da nam se 

prišunjaju.

Andrea je 
u pravu, Karle. 

Treba da budete 
pažljiviji.

VIDI!

Svi u kamion! 
Bežimo odavde! 
Ko zna koliko ih 
još ima u šumi!

BRZO! Čekaj!

Čuo si 
svog ćalca... 

ajde!

Trebalo bi 
da odeš u 

kamion.

Umem da 
se čuvam. 
Ne brini za 

mene.

Imaš 
plan?

Prvo da bu-
demo sigurni 

da ih ima samo 
desetak.

Ne bih da 
odlepim i kre-
nem da vozim 
u pogrešnom 

smeru...



32

Upo-
moć!

Upomoć!

Odvežite 
me, zabo-

ga!!!

DRŽI 
SE!

Ne dajte 
da se 

približe 
kamionu!

Nadam se da 
stvarno jesi 
dobar lik...
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Jebote!

U glavu!

Huuungh.


