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JESTE LI NABAVILI PRETHODNE KNJIGE?



Eriče, 
pazi!

Agh!

Jebem 
ti!

Graagh!

{Huh!}

{Hah!}

Jesi li 
dobro?

Narode, 
otvorite 

četvore oči! I 
zvanično nismo 

sami ovde.
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Gah!

Izvini, 
Arone... bio 

je pre- 
blizu.

Pao mi 
je na 

nišan i...

Ne, hej... 
hvala, 

čoveče.

To je 
bilo blizu.

Nekoliko ne- 
delja prove- 
denih unutar 

zidova i zabo-
ravili smo da 
čuvamo sebi 

leđa.

Baš smo 
jadni.

Jesu li svi 
dobro?

Dobro 
smo.

Svi su 
dobro.
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Tja, i dalje tvr-
dim da ovde više 

nismo dobro-
došli.

Mislim da smo se 
prilično dobro 

snabdeli. Dovolj-
no dobro da se 

vratimo, zar 
ne?

A bio si u pravu, Glene. 
Dolazak ovamo... zajed-

no s tobom, to što sam 
videla kako se sve radi, 
pomoglo mi je. Osećam 

se bolje.

Bezbednije... 
što je čudno, znam... 

ali ovo putovanje 
mi je zaista pomoglo 
da bolje sagledam 

neke stvari.

Ako su svima ranci 
makar upola puni 

kao što je moj, 
onda smo zaista 

dobro prošli.

Ako sada 
krenemo da 

vozimo, trebalo 
bi da se vratimo 

pre mraka.

Sjajno. Mislim da 
ne bih podneo da 

još jednu noć 
provedem 

spavajući u 
kombiju. 

Plači- 
pičko.

Ukrcava- 
nje. 

I to brzo. 
Izgleda da 
nam pristiže 

još dru- 
štva.
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Opet će 
nam nestati 

hrane. 

Sa koliko god 
namirnica da 
se oni vrate, 
samo je pita-
nje vremena. 

Prošlo je skoro 
dve godine otkad 
je prestala proiz- 
vodnja konzervi-

rane hrane... većini 
stvari već ističe 
rok trajanja. 

A one koje su i da-
lje sveže, pa... nisu 
baš najpoželjnije. 
Znaš, konzervirana 
riba ne bi trebalo 

da traje tri 
godine. 
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Čini mi se da ćemo 
pre proleća loviti 
pse lutalice. Jed-

nostavno nismo 
bili spremni. 

Što je greška ko- 
ju nemam namere 
ponovim... ne mo- 
žemo to sebi da 

dozvolimo.

Moramo da se 
uozbiljimo kada 
je reč o obradi 

zemlje.

Moramo da se raspitamo, 
da vidimo ima li nekoga 

ko ima iskustva 
u tome.

Moraćemo da 
nabavimo potrepšti-
ne... seme, đubrivo, 
šta god da je za to 

potrebno. 

Što se obradive površine 
tiče, mogli bismo jedno-
stavno da odaberemo tri 
ili četiri bašte... ili više, u 
zavisnosti od toga ko- 

lika nam je površina 
potrebna.

Još ima praznih kuća, 
pa ne moramo da 
zauzimamo ničije 

dvorište. 

To potpada pod... 
zoniranje. Zvuči 
kao problem za 

Abrahama.

S tim ću 
lako.

Videću imamo 
li nekog 

farmera.

Dobro, mislim 
da je to sve za 

danas. Hvala 
vam svima što 

ste došli.
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Šta misliš, ka- 
da će se moji 

mama i tata 
vratiti?

Trebalo bi 
da to bude 
najkasnije 

sutra, zar ne? 
Odredili su 
taj datum.

Da li te 
to boli? Mislim 

na 
oko...

Ne... 
nikada 
i nije.

Blesavo, 
a?

Žao mi te 
je... Baš 
nije fer.

Meni se 
nikada 

ne dešava 
ništa loše.

Šališ se? Tebi 
su i tata i mama 

mrtvi. 

Glen i Megi su 
samo dvoje 
ljudi koji su 
te prihvatili.

Žao mi 
je. Nisam 
hteo da...

Sve je 
okej, 

znam...

Samo volim 
da se pre-

tvaram da su 
stvari druga-
čije. Tako mi 

je lakše.
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Ne kažem da je dobra ide-
ja gurnuti ga u stranu, ali 

za poslednje dve nedelje 
baš si uvukao Nikolasa u 

najuži krug. 

Misliš 
da je to 
pamet- 

no?

Gledaj da ti 
neprijatelji 

budu što bliže, 
zar ne? A čak 

nisam ni ubeđen 
da nam je 

neprijatelj.

Kakav opti-
mista. Da li se 

Sofija i Karl 
lepo slažu 
dok je ona 

ovde?

Aha, 
oduvek 
su bili 

drugari. 

Ona ponekad 
zna da bude 
malčice uvr-

nuta, ali ništa s 
čim ne možemo 
da izađemo na 

kraj.

Okej, 
pa...

Pretposta- 
vljam da ću 

ja sada 
kući...

...sama.
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Vidim da 
si prestala 

da nosiš 
Dejlov 
šešir.

Nemoj...

Ne pokušavaj 
da me oteraš. 
To... nimalo ne 

liči na tebe.

Mora da si 
svesna da 

ovo...
...nikada 
ne bi mo- 

glo da 
uspe.

Đavola.
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Nas dvoje – 
više od bilo kog 

drugog para 
ovde možemo 

da uspemo.

Nakon svega 
što smo pretu-
rili preko gla-
va zajedno... 
svega što smo 

izgubili...

Ne mogu da 
se setim dvoje 

ljudi koji su toliko 
jedno za drugo kao 

što smo nas dvoje. 
Mi poznajemo ovaj 

svet i znamo kako 
da preživimo i...

Ne.

Jedno-
stavno... 

ne. 
Okej?

Stalo mi je do 
tebe... a skoro 
svi do kojih mi 

je bilo stalo do 
sada... završili 

su mrtvi. 

Ne želim 
da umreš.
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Kako je 
prošao 

sastanak?

Dobro. Rik se baš 
izveštio u tome da 
svima deli nare- 

đenja.

Bez ko- 
mentara. Ma, 

batali.

Ipak, sa svakim 
danom koji prođe 
a da je ona grupa 

napolju, ja se osećam 
nelagodnije. Brinem 

se da se neće svi 
vratiti, ili niko 

od njih.

Rikova ideja 
da se veće grupe 

šalju na duže 
puteve ima 

smisla... ali...

samo se 
nadam da 

je on u 
pravu.

Hajde, ne 
možeš čitav 

dan da stojiš 
ovde.

Čeka nas 
posao...
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Znam...

...to se desilo 
odavno. Kako 

da me taj tip ne 
privuče? Uvek je 
držao sve konce 

u rukama.

Uvek je znao 
šta da se radi – 
on nas je uvek... 

spasavao.

Već neko 
vreme to 
osećam.

Čak i pre 
nego...
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Ne...

Neću da 
pričam s 
jebenim 
šeširom.

14



Izvini što te 
gnjavim. Ne gnjaviš me. 

Samo popisujem 
naše lekove.

Dopuniću 
spisak onoga 

što nam je 
potrebno 
nakon što 

se Hit i ostali 
vrate. Kako 
mogu da ti 

pomognem?

Znam da je važno da sva-
koga dana čistim Karlovu 

ranu, ali on mi ne da. A 
iskren da budem, meni 

je... teško. 

Nije mi... 
lako da je 

gledam.

Možeš li da 
ga dovedeš u 
narednih sat 

vremena ili tako 
nešto? Zvuči 
mi kao da to 

moram noćas 
da obavim.

Zaista mi nije 
problem da ja to 

radim svakoga dana. 
To nije nešto što mo- 

žemo da zanemarimo u 
ovako ranoj fazi nje- 

govog lečenja. 

Mnogo 
ti hvala. 

Ja... 

Šta je 
bilo?

Neko je 
upravo pro- 
trčao pored 

tvog pro- 
zora.

Izvini.
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Oh... 
vratili 
su se.

Za promenu, 
dobre vesti.
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Pa... 
kako ste 
prošli?

Dobro, ali ne 
sjajno. Bićemo u 

redu još nekoliko 
nedelja, ali 

jedva.

Rik, tamo 
slabo šta ima 
da se nađe. 

Ne znam kako 
ćemo da...

Gde je 
Sofija?

Ostavio 
sam ih u...

Mama!

17



Sofija! 
Tako sam 

srećna što 
te vidim!

Je l’ ti bilo za-
bavno kod Rika i 

Karla?

Jeste, ali 
molim vas, 
nemojte 
više da 

odlazite. 

Nedo- 
stajali 
ste mi.

Razumem te, dušo. Drago 
mi je što si se lepo pro- 

vela. Meni je bilo zabavno 
da vidim šta tvoj tata 

radi kada izlazi.

Manje ću 
se plašiti 

kada sledeći 
put izađe, a 
ja ostanem 

s tobom.

Znate da se 
samo pretva-
ram da ste mi 

mama i tata, 
zar ne?

Više se ne 
plašim, pa 
mogu da 
pričam o 

tome. 

Baš si hrabra, 
dušo.

A ti znaš kako to 
ne znači da te mi 
volimo išta manje 

nego da smo ti 
pravi mama 

i tata.
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Čoveče, mislio sam 
da nikada nećemo 

istovariti onaj kombi. 
Našli smo prilično 

stvari.

Jesmo, ali zašto 
smo mi pomagali 

da se sve istovari? 
Video sam da su 

Glen i Megi zbrisali 
čim smo stigli.

Eriče, budi dobar. 
Proveli su nedelju 
dana razdvojeni 
od ćerke. Mogu 
da ih razumem.

Dobro, 
dobro. Bar 

me zato malo 
manje grize 
savest zbog 

toga što 
sam sakrio 

ovo. 

Eriče! Zašto bi... 
znaš da takve 

stvari treba da 
delimo.

Grupa bi svakako 
htela da popije čitavu 
bocu pre nego što se 

vratimo. Osim toga, ovo 
je dvadeset godina 

stari skoč.

Mislim da ga 
niko osim nas 
ne bi cenio.

Toliko se stidim 
tebe da nemam 

reči. Ali siguran 
sam da će me to 
proći dok odem 

po čaše.

Ti si ta- 
ko sklon 

praštanju. 
Zato te i 

volim.
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Karle, 
šta to 

radiš? Čitam.

ne bi trebalo 
noću da palimo 
svetla, znaš to. 

Moramo da 
štedimo 
struju.

Ploče tokom 
zime ne upijaju 
dovoljno sun-

čeve energije, a 
mnogo grejali-

ca radi.

Tata, to je 
samo lam- 

pa. I...
...

Isklju- 
čiću je.

Izvini. Kako ti je oko? 
Da li je bolelo dok 

ga je doktorka 
Klojd čistila? Malo.

Ne zovi to 
okom – tu više 

nemam oko.
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Izvini, ne 
znam... ne 

znam kako da 
ga zovem.

To je rupa. Imam 
ogromnu rupu u glavi 

gde mi je nekada 
bilo oko. 

Zvaću to 
rupom. 

Vidi, znam da ovo 
nije lako i da ti je 
sada mnogo toga 

na umu... Ali, 
sine...

...nema 
razloga 
da budeš 
prek pre- 
ma meni. 

Ti ništa ne 
znaš. 

Molim?

Ne znaš kako je 
ovo. Ne znaš kakav 
je osećaj kada se 
vidiš u ogledalu i 
pomisliš kako ti je 

lice grozno.

Ne znaš koliko 
je teško čitati 
jednim okom... 
ne znaš ništa 

u vezi s mojom 
mukom.

Ti ne znaš 
ništa o ono- 
me što mi se 

desilo.
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U pravu 
si, sine.

U pravu 
si.

Žao 
mi je.
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