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Oče naš koji 
si na nebesima, mo-
limo te da bdiješ 

nad članovima 
naše pastve koji 

danas nisu s nama.
Molimo ti se 

da pomno čuvaš 
brata Rika, brata 

Glena, sestru Andreu 
i sestru Mišon i da im 
podariš bezbedan 

povratak.

I Gospode, molimo 
ti se da bdiješ nad 

bratom Karlom, molimo 
se da je on zaista otišao 

s Rikom i ostalima, i da 
je bezbedan s njima 

i pod njihovim 
staranjem.

U ime 
Gospodnje, 
molimo se...

Amin.
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Ne znam zašto 
uopšte brinemo. 

Znamo da je Karl 
s Rikom. To je jedino 

moguće objašnjenje. 
On ne bi tek tako 
pobegao, a nije 
ni mogao da se 

iskrade drugačije 
osim u kombiju.

Nadajmo 
se da je tako. 

I dalje me muči 
griža savesti. 
Moje je bilo 
da pazim na 

njega.

Nikada nije bilo 
potrebno posebno 

paziti na tog 
klinca... osim ako mu 

ne staneš na žulj. 
Onda se ti paziš 

njega.

Mali je 
verovatno 

sposobniji od 
svih živih.

Hvala, 
Abrahame. 
Sada mi je 
mnogo...

Ufff...

Megi?

Nije to ništa. 
Samo mi je muka... 

Nešto sam zeznula 
stomak. Bila sam kod 
doktorke Klojd da 

me pregleda, ali 
dobro sam.
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Kucao 
sam. Izvini 

što upadam 
ovako.

Ne, izvini ti. 
Valjda sam 
se zamislio.

Prestao si 
da ideš u crkvu? 

Znam da nisi vernik, 
ali nekada si 

dolazio makar 
da bi se video 

sa svima.

Majku mu, 
većina nas 
baš zbog 

toga i 
dolazi.

Bio sam 
zauzet.

Listao sam imenike i 
pronašao nekoliko 

obližnjih mesta u kojima 
možda ima opreme koja 

nam je potrebna 
za izlivanje naše 

municije.

Čim se Rik 
vrati, moramo da 

pošaljemo ekipu po 
te stvari. Makar da 
se ta mesta obiđu 

i provere.

Sačuvaj taj 
spisak. Trebalo bi 
da se vrate naj- 

kasnije sutra, ako 
Isus nije slagao 
koliki put treba 

da prevale.
Kapiram 

da Rosita 
nije ovde? 

Je li dobro?

Nije ovde. 
I dobro 

je... zašto 
pitaš?

Da li bi ti smetalo 
da čuješ kako je 
srećnija sada 

kada je sa 
mnom?
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Verovatno bi 
trebalo da 

pođem...

Pozdravi 
Holi od 

mene.

Zašto si mu to 
rekao? Znaš da 
nismo zajedno, 

Judžine.

Misliš, nismo 
zvanično.

Okej. 
Okej.

Samo sam 
hteo malo 
ja njega 
da zezam.
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Kakvo je 
stanje 
stvari, 
Hite?

Tišina. Ama 
baš ništa se 
ne dešava.

Bilo je neko- 
liko hodača, 

raštrkanih tu i 
tamo.... Izaći ću 
kasnije, posle 

ručka, da 
im prospem 

mozak.

Dobar ti je plan. Moramo 
da pazimo da okolina 
bude očišćena, pošto 
nemamo pojma kada 

će se Rik i ostali 
vratiti.

Misliš 
da će se 

vratiti 
ubrzo?

Vala, 
nadam 

se.
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Zaista misliš da 
možemo da stigne- 
mo do tačke kada 

više neće biti tih 
stvorova?

Lutalica? 
Da, mislim.

Zaista mislim. 
I u tome je 

stvar s Hilto- 
pom i ulaskom 

u savez sa 
svim tim 

ljudima.

Stvar je u tome 
da budemo pro-
aktivni. Mislim da 
je to cilj koji s 

vremenom defini-
tivno možemo da 
postignemo. Za... 

šta ja znam... 
pet godina, 

recimo.

Ali imamo 
vremena, a sada 
imamo i ljude... 

šta bismo drugo 
radili?

Pošteno. Bože, 
zaraziće 
me tvoj 

optimizam.

Mene 
neće.

Koliko još 
ima? Nije 

nam trebalo 
toliko dugo da 

stignemo 
tamo.

Bilo je kasno kada 
smo krenuli. Nismo 

odmakli daleko pre 
nego što smo stali da 

prenoćimo – tako 
da ćemo danas 
voziti veći deo 

dana.

Zato 
ćemo...

Jesi li i 
ti čuo?

Motorcikl?
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Zaustavite 
vozilo. 

Negan to 
naređuje!

Ovo vam je 
poslednje 
upozore- 

nje!

Bes- 
traga.

Karle, 
glava dole. 
Glene, pazi 
na njega.

Smesta 
izađite iz 

vozila!
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Spustite sve 
oružje na 

zemlju i 
lezite na put. Ako se 

opirete, 
ubićemo 

vas.

Vaše stvari 
sada su 

Neganove.

To bi 
značilo 
da si ti 

Negan?
Objasni mi, 

zašto bismo 
vas pustili da 
nam uzmete 

stvari?

Svi smo mi 
Negan. On 

govori kroz 
nas i mi govo-

rimo za njega. 
Njegove reči 

su naše.

Ako ti je 
dosta života, 

udovoljićemo 
ti.

Mislio sam da iz 
Hiltopa uzimate 
samo polovinu.

Vi niste iz 
Hiltopa. 

Odnekud 
drugde 

ste.
Vi Neganu 

dajete 
drugačiji 
danak. Vi 
dajete 

sve.

Okej, 
daćemo vam 

baš sve.

Andrea.
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Neganu se 
ovo neće 
dopasti...

Izričito me 
zabole.

Rekoše mi da Negan 
uzima reket u zamenu 
za zaštitu. Tja, nama 
očigledno nikakva 

zaštita nije 
potrebna.

Od ovog časa mi štitimo 
Hiltop. Vi ne dobijate 

ništa. Jasno?
Prenesi to 

Neganu. Takođe, 
kad smo već kod 
toga, nudimo vam 
isto što ste vi po-

nudili Hiltopu.

Pola vaših 
stvari... i mi 
ćemo da 

štitimo vas.

Prenesi 
to svom 

šefu.

Beži.
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Sada sam se setio. 
Već su nas jednom 

napali na putu. Abraham 
je bio s nama. Samo 

što je tada bila noć. 
Tri lika. Probudili 

su nas.

Nisu nam samo 
pretili kao ovi 

tipovi. Pokušali su... 
da urade neke 

stvari.

Gledao 
sam te, tata, 
kako... sečeš 

čoveka. 
Mrcvariš 

ga.
Zaslužio 
je, nakon 
onoga što 

je pokušao.

Ti ljudi su 
zaslužili ono što 

ih je zadesilo, nakon 
što su onom čoveku 

ubili devojku i 
naterali ga da 

pokuša da ubije 
vođu Hiltopa.

Svakim danom 
se sve više 
prisećam.

Trebalo 
bi da po- 

đemo.
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Grag.

Majku 
ti!

Ljudi, 
dolazite 
ovamo!

Pogledajte ovoga. 
Nikada nisam video 

ovoliko trulog. 
Mislim, koža mu je 
pocrnela i sav je 

pokidan. Mora 
da je dugo 
na nogama.

Grozno, 
zar ne? Izuzetno.
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Boli me kurac 
koliko je to čudo 
matoro i istrulelo, 

samo da je 
mrtvo.

To je bio 
poslednji?

Aha. 
Mislim da 

jeste.

Onda, hajdemo 
unutra. Sutra 

ćemo da spalimo 
telesine.

Crkla 
sam.

Je li 
ono...
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Izgleda da 
ste naleteli 

na zlatnu 
koku.

Stvari 
su ispale 

kako 
treba.

Ako sve 
teče po 

planu, biće 
toga još.

A kada 
ćemo mi biti 
upućeni u 
taj plan?

Održaću sastanak. 
Ali hajde da 

sada istovarimo 
namirnice i da 

ih popišemo.

Sabraću 
utiske, pa ću 
vam ih izneti 

sutra.

Na šta liči 
to mesto?

Impresivno 
je. To je...
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Glene!

Megi!
Nedostajala si 
mi, dušo. Žao mi 
je što sam opet 
morao da idem. 

Obećavam...

Trudna 
sam.

Ali mislio 
sam da ne 
možemo...

Prestali 
smo i da 
pokuša- 
vamo...

Desilo se.
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Mislim da ni najmanje 
ne preterujem kada 

vam kažem da bi odnosi 
s tim ljudima mogli 

da nam u potpunosti 
promene živote.

Kao što ste 
videli, oni mogu da 

nas snabdevaju 
hranom i namirnicama 
koje mi drugačije ne 

bismo mogli da 
nabavimo.

Ali, kao što 
rekoh, oni prak- 
tikuju trampu, 
a jedino što mi 
zapravo imamo 
da im ponudimo 
je naša snaga i 
sposobnost da 

uklanjamo 
pretnje. Zato 

sam im to i 
ponudio.

Ne tražim da svi 
uzmu oružje u ruke. 
Mislim da nam vojska 
neće ni biti potrebna. 
Ali neki članovi naše 
zajednice moraće 

da budu u opasnosti, 
ponajviše ja.

Spreman sam 
na taj rizik. Iskreno, 

mislim da je ta grupa, 
ti Spasitelji, kako se 

nazivaju, samo gomila 
foliranata.

Svejedno, 
smatram da bi ovo 
trebalo da bude 

zajednička odluka. 
Ako neko ima primedbe 

na ovakav sled 
događaja, neka 

sada kaže.

Niko? Onda 
dobro...
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I mislila sam 
da ćeš biti 

budan.

Aha.

Ko više 
i spava, 
zar ne?

Jes, 
vala.

Tvoj poziv na 
oružje bio je 
dobro prihva- 
ćen. To nisam 

očekivala.

Razočarana 
si?

Hoćeš li 
vodu, ili 

nešto 
drugo?

Ne i ne.

Možda 
nisam opti-

mista kao ti – 
ali svakako 
nisam navi-

jala da ti ne 
uspe. Samo 

se molim 
da si u 
pravu.

Kasno je, 
Andrea.

Zašto si 
došla? ...

Onog jutra, pre 
nego što smo 

otišli...

...po- 
ljubio 
si me.
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Zbog 
Hiltopa sam 
promenio 

način razmi- 
šljanja.

Možda život 
ne mora da 
bude tako 
turoban.

Ili 
samotan.

Dakle, 
još si zain-

teresovana?

Tvoj raniji rezon je 
bio baljezgarija. Svi 

do kojih ti je stalo 
umiru? Stani u red, 
jebote. Ko danas 

ne može da 
kaže to! Zar da se 

zato pomirimo 
s tim da ćemo se 
stalno osećati 

bedno?

I ja sam 
ostala bez 
ljudi koje 

volim. Svi 
smo.

Samo ćemo 
videti čija je kletva 
jača, da li će moja 
ubiti tebe pre nego 

tvoja mene.

Svi ćemo 
umreti, Rik. To 

je bilo tako i pre 
nego što se svet 

promenio.
Valjda 

pokušavam da 
kažem da mi je 

drago što si rešio 
da više ne budeš 
takva plačipička.

Sutra je novi 
dan i prvi put 
posle toliko 
vremena mu 
se radujem.

Zato, 
hvala ti.
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I dalje mislim 
da nije trebalo 

da krenemo 
ovako rano.

Rekao si da 
ćemo krenuti 

čim se Rik vrati – 
ovo je važno.

Voleo bih da smo 
imali vremena da mu 

objasnimo šta to 
tačno radimo.

Heh, ti mu u po- 
slednje vreme 

baš polažeš 
račune, 

je li?

Pa dobro, jer 
ako u onom mestu 

gde se proizvodila 
municija nađemo 
opremu, on će te 
sigurno potapšati 

po ramenu.

Jebi.

Se.

To mesto je 
jedva četiri 
kilometara 

daleko. Vrati- 
ćemo se pre 

ručka.
Zato 

prestani da 
brineš.
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Osim toga, 
čuva me tako 
veliki i snažan 

lik.

Šta bi pa 
moglo 
da se 
desi?



Nego, zašto 
nismo pošli kolima? 
Kako ćemo bilo šta 

da ponesemo 
sa sobom? Ako tamo uopšte 

bude opreme koja 
nam je potrebna, to 
neće stati ni u jedno 

vozilo koje imamo.

Ukoliko sve 
ispadne kako 

treba, moraću 
da radim izlivanje 

i proizvodnju 
metaka na licu 

mesta.

A pride, 
pokušavaš 
da smršaš 

zbog Rosite, 
zar ne?

Primetio sam 
da si skinuo 

nekoliko 
kila.

Pokušavam. 
Ali mislim da 

me ona nikada 
neće zaista 

posmatrati na 
taj način.

Baš mi je stalo 
do nje. Oduvek 

je tako i bilo, čak 
i kada ste vas 

dvoje bili 
zajedno.

Bilo ti je 
dovoljno 
stalo da 

nas gledaš 
dok...

Molim te, 
nemoj to da 
spominješ.

Kada je čovek 
sam, usamljen, to 
ga tera da radi 
neke stvari, zar 

ne? A možda 
sam prosto 

nastran.

Ona će 
me uvek 

doživljavati 
kao nastra- 

nog tipa.

Verovatno, ali 
nije kao da ima 
mnogo jebenih 

opcija.

Ti samo treba 
da budeš manje 

nastran od drugih 
nastranih baja koje 

pokušavaju da 
je spopadnu.

Ovaj, 
hvala? Kako god, žao mi 

je što sam ti juče 
sasuo u lice da nas 

dvoje živimo zajedno. 
Očito nismo par, 

kako sam nas 
predstavio.
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Kapiram, čoveče. 
Ona ti se dopada. 
Hteo bi da budeš 

s njom. Neću da ti 
smetam u tome ni 

najmanje.

Jebote, 
čoveče, ona 
mi je i dalje 

draga.

Ali to što 
mi je draga 

znači da želim 
da bude... 

srećna... a ne 
da želim da 

budem s njom.

Želim da bude 
srećna bez mene. 
Kao što sam ja bez 
nje. Samo želim da 
stvari budu... kako 

treba.

Kapiraš?

Ako ona 
može da 

bude srećna 
s tobom... 
super.

A 
onda...

Ja 
samo...
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