




SLEDEĆI!

Hej.

Znači, ako imam 
svoju karticu, 

mogu da uzmem, 
ono, bilo koju 

knjigu?

Da po-
gađam.

Cveće na 
tavanu?

Bibliotekar



Šta je 
Cveće na 

t...

Nema veze, 
pravi se kao 
da nisam to 

ni rekla.

Koliko ti 
je godina, 
gospođice 

Kojl?

Dvanaest.

U suštini.

I šta, 
hoćeš najnoviju 

knjižurinu Stivena 
Kinga? Pa, sva tri 

primerka su već 
na čitanju.

Njah, moj brat je pokušao 
da me nagovori da pročitam 

onu zelenu... Zmajeve oči, 
ali stvarno ne volim to 

fantazi sranje.

Pardon, 
fantazi 

gluposti.

Mala, ako to kod 
tebe nije Kuvar za 

anarhiste, žestoko 
ćeš me razočarati.

Što Džesika poželi, Džesika dobije –

čak i ako neko zbog toga strada

tajne



Hmm.

Ja ne 
idem u 

srednju.

Ma nije 
valjda.

Svi u 
mom razredu

 još su opsednuti 
Klubom bebisiterki, 

ali ja mislim da su 
oni najobičnije 

bebe.

U svakom slučaju, 
ova knjiga izgleda... 

interesantnije.

Pa, to jeste 
dublja strana 

bazena, 
zaista.

Ali mislim da 
možeš s tim 

da izađeš na 
kraj.

Stvar-
no?

Samo je 
vrati na 
vreme.

Jer ćeš već za 
koji dan umirati 

od leukemije.



O.

Zamalo da 
zaboravim.

Mi ne 
zabora-
vljamo.

Zar si stvar-
no mislila da 

možeš da 
pobegneš?

U neku 
knjigu?

Samo 
šmokljani 

žele da 
beže od 
života.



Čekaj.

Ja ne 
igram 

hokej na 
travi.

BIĆE ONDA DA IGRAMO MI

Šta to 
uopšte 

zn...

Mak.

Mmf?
Mak, 

ustani.



Moramo 
dalje.



Mislila sam 
da ćemo 

sačekati dok 
ne svane.

Upravo to 
mislimo i 
Erin i ja.

Ali Kej Džej i 
Nula-Nula Tif 

kažu da treba 
da krenemo.

Tako 
te sada 

zovemo?

Samo zato 
što „Tifani 2000” 
zvuči kao nekakav 
loš „Sinemaksov” 

seksualni 
robot.

Kako god, 
jedina prisutna 
odrasla osoba 
saglasna je sa 

mnom.

Treba da se 
čistimo pre nego 

što kreteni na 
dinosaurusima ne 
ukapiraju da je u 

onome bilo 
nekoga.



Sigurna sam da 
su starostavni sve 

vreme u potrazi
 za nama.

K vragu, 
nekoliko tih 

stvari prošišalo 
je iznad nas.

Ali nisu nas primetili 
zato što smo prilično 
nevidljive za ljude iz 

budućnosti.
Ko to 
kaže, 
Erin?

Pa, hm, tako je 
rekao moj... moj 

klon.

Moj zli 
klon.

Tačno 
tako. I ako su sve te 

stvari o tome da 
su njihovi senzori 
slepi za našu DNK
 ili šta god u stvari 

laž, onda smo 
ovde mete na

 izvol’te.

Znači, 
prosto da odemo? 
Nemamo pojma gde 
smo. Ne znamo čak 

ni u koju smo se 
godinu zaku-

cale!

Dosta.

Moj glas 
odlučuje, 

a ja glasam 
za Kejdžin

 tim.

Imamo savršeno 
dobro skrovište, 
a ti bi da jurneš 
na nepoznatu 

teritoriju?

Nije nepo-
znata...



Mislim da bi 
ovo mogao da 
bude centar 

grada.

Je li ono 
Terminal 
toranj?

Znam, sećam 
se da je ’88. 

izgledao veći.

Ali 
ukoliko ga nisu 
poklonili nekom 

drugom gradu kao 
usranu verziju Kipa 

slobode, ovo je i 
dalje Klivlend.

Hajde! Najbliži 
ogranak nije 

daleko.

Najbliži 
 ogranak 

čega?

Biblio-
teke.

Naravno.



To je taj, 
nesumnjivo.

Isti onaj koji 
me onomad 
umalo nije 

ubio.

Ne zvučite 
ljutito zbog 
toga, ser.

Ljutnja je za 
mlađe ljude, 
Kardinalko.

Ja samo 
pokušavam 
da preživim 

do sutra.



Pa, može biti da 
imamo trag što 
se tiče posade 
okupatorskog 

broda.

Na obali 
rezervoara, tim 

tragača otkrio je 
deo olupine koji su 
mogli da upotrebe 

kao splav.

Misle to ili 
znaju?

U tome i 
jeste pro-
blem, Veliki 

Oče.

Pronašli smo višestruke 
otiske stopala u pesku, 
ali naši instrumenti ne 
detektuju apsolutno

 nikakav trag ljudskog 
života.

Naučili 
su da se 
kriju od 

nas.

To ne 
valja.

Ako su ne-
prijateljski vojnici 
već pobegli među 

naše stanovništvo, 
zar ne bi trebalo da 

uzbunimo lokalne 
vlasti?

Ma 
kakvi.

Ako su ta 
deca zaista 

prokljuvila kako 
da izbegnu otkri-

vanje, treba da 
ih ispitamo.

A klivlendska 
policija ne uzima 

zarobljenike.



Strava.
Trebalo bi da 

se lako utopimo 
u razularene 
čopore divljih 
omladinaca.

Samo se 
ponašaj kao 
da si odavde, 

novajlijo.



Znači li to da 
ja više nisam 
„novajlija”? Tiše malo, 

novajlijo.

Naši glasovi 
ovim ljudima 

verovatno zvuče 
superstaro-

stavno.

Šta li rade svi 
napolju usred 

noći?

Ovo jeste 
usred noći, 

zar ne?

Ko bi ga 
znao.

Biće da su 
Timbuk3 bili 

u pravu.

Heh.
Ko su, 

k vragu, 
Timbuk3?

Druga kaseta 
koju smo kupili 
od sopstvenih 

para.

Jedan od 
najvećih 

bendova na 
svetu.

Zaboga, 
kako je život 

efemeran.

Uja, uja, 
kučkovke!



Ošte 
tripujete 
u prošla 
doba?

Reče li to 
ona...

Ne 
upuštaj 

se.
Verovatno 

hoće da 
nam proda 

drogu.

Ošte kušate 
što Cerkva 

odozgore ne 
da deli?

Laćano, od 
dino-mesa do 

nikotinesa. 
Cigarete.

Divne, 
prelepe 
cigar...

Ti!



RUKE!

Drotine.

Nemoj...



BEŽ’!





Jesu 
li svi 

dobro?

Nisam... 
trčala tako... 

od osmog 
osnovne...

Otkud si 
znala da će biti 
otvoreno u ovo 

doba?

Nisam.

Mislila sam 
da razbijemo 

prozor ili tako 
nešto.

Ona 
žena 
tamo.

Misliš da je 
ubila one 
pandure?

Valjda, 
ako oni 

prvo nisu 
ubili nju.

Valjda? 
Ozbiljno 

brinem za to 
šta sve ovo 
nasilje čini 

tvom mozgu, 
mala.

Mislim,
 kad odgledamo 
Paklenu pomo-

randžu u srednjoj, 
to nas ozbiljno 

sjebe.



Ovo mesto 
izgleda... 

popularno.

Šta prvo 
treba da 

potražimo?

Bibliote-
kara.

Nekad davno, 
ustanovila sam da 

oni u suštini moraju 
svakome ko dođe 

da kažu sve što 
oni...

... pitaju.



Zdravo.


