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Jesi li 
spavao?

Jedva. 
Po nekoliko 
minuta, tu i 

tamo.

Isto. Ali to je dobar 
osećaj, jelda... 

nespavanje? Mislim, 
možemo da budemo 
iskreni prema sebi, 

zar ne?

Znaš, drago mi je 
što to osećam. 

Nakon svega kroz 
šta smo prošli... 

prestravljena sam 
kada mi je sve ovo 

normalno.

Prija mi što 
znam da još 

mogu biti 
uplašena.

Nisi bila toliko 
uplašena da 
ne bi mogla 

da mi spaseš 
život.

Hvala ti 
na tome.

Sigurna 
sam da ti i te 
kako vodiš u 
spasavanju 
života, ali to 

jeste bio fe- 
nomenalan 

hitac, zar 
ne?

I dalje sam 
zapanjen kako si 

pronašla njihovog 
strelca – mislim, eto 

šta ti je sreća, 
da tog lika uočiš 

na vreme, jer, 
mislim...

...mogao 
je da me 

ubije.

Njega sam prvog 
videla, peo se na 
krov banke preko 

puta mene. Bila 
sam iza njega.

Zahvaljujući 
njemu sam i 

primetila ostale 
kod kapije. Nisam 

bila sigurna da je s 
tim jadnim budalama 

sve dok nije 
uperio pušku 

u tebe. 

Zato ga 
nisam roknula 

čim sam ga 
videla...

3



Šta, 
kog... 

To je Aron. 
Pomozi mi 

da otvorim 
kapiju! 

Okej... 
zatvaraj!

Kuda 
ćeš? 

Erik je 
uboden!
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Ojsa! 
Ojsa!

Stigli smo, 
Eriče – stigli 
smo. Biće sve 

u redu. 

O, smiri se – nije 
tako strašno. 

Posekotina nije 
duboka. Biću 

dobro.

Držiš 
me? 

Držim 
te... hajde 

dole.

Daj da 
pomog-

nem.

Doktorko 
Klojd... 

otvarajte!

Šta je? 

Oh, 
bože – 
uvedite 

ga!

Hit?

Čovek ode 
na nedelju 
dana i svi se 

smuvaju...
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Vode?

Može, 
hvala.

Čekanje 
je naj-
gore.

Stalno razmišljam 
kako ću... ostati bez 

njega. Ne znam koliko 
je to krvi bilo, ali 

delovalo je 
KAO mnogo. 

Mnogo 
je iskr-
vario.

Ta žena je bila sama... 
Nisam video da komunicira 
s drugim ljudima, ali dva 

dana smo je držali na 
oku. Prikupljala je 
namirnice, lovila...

Izgledala je 
normalno. 

Mnogo je 
plakala, a ja to 
doživljavam kao 

dobar znak.

Arone, 
šta se tamo 

desilo?

Razgovori su 
išli odlično i delovala 
je baš fino. Rešili smo 

da je dovedemo 
ovamo.

Mislili smo da ćemo stići 
sinoć, ali smračilo se i 

nabasali smo na jednu kuću, 
bezbednu, lepu... bilo je 
i kreveta u njoj, pa smo 

rešili da prenoćimo.

Probudili smo se 
usred noći i videli je 

kako nam krade jednog 
konja. Erik je samo 

pokušao da razgovara 
s njom... a ona... 

Ubola 
ga je.

Nisam znao 
da je opasna... 

nisam imao 
predstave...

...kako sam 
mogao 
imati?
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Gotovo 
je.

Sad je 
dobro.

Doca me 
je lepo 

zakrpila.

Oh, gospode... 
toliko sam se 

brinuo. Ne 
mogu... ja...

Dolazi 
ovamo!

Rekao sam ti da nije 
tako strašno. Samo 

me je posekla – nije 
ni bilo toliko duboko. 
Malo sam iskrvario – 

ali dobro 
sam. 

Doduše, 
i dalje me 

gadno boli. 
Zagrljaj 
baš i nije 
prijao.

Izvini! Ja... oh, 
bože... samo mi 

je drago što si 
dobro.
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Deniz i ti 
ste u šemi, 

je li?

Aha. Baš mi se dopada. 
Dosta sam vremena proveo 
s njom kada je Skot... to se 

nekako desilo samo 
od sebe.

Erik je 
dobro. 

Aha, Deniz nam 
je rekla pre 
nego što je 
otišla da se 

sredi.

Kad smo 
kod toga, 
verovatno 
bi trebalo 

da joj 
pomog- 

nem.

Dakle... 
nikada nije 
dosadno, 
zar ne? Da 

znaš da 
nije. Mislim... 
gospode.

Nedostaje 
mi ono vreme 

kada... uf... kao 
da je oduvek 

bilo ovako.

Kad smo 
već kod toga, 
verovatno bi 
trebalo da 

odem do 
zvonika.

Tobin 
sigurno 

čeka da me 
odveze.

Jesi li okej s 
odlaskom tamo? 

Mislim, nakon 
onoga što se juče 
desilo, mislio sam 
da bi htela da se 

odmoriš.

Sada kada 
znamo šta nas 

sve tamo čeka – 
zar nije još 

važnije da držim 
stražu?

Rik, svi se 
trudimo da 
budemo od 

koristi. Drago 
mi je što mogu 
da uradim svoj 

deo posla.

Ne brini,
zaista... ja 

sam najbez-
bednija od 

svih kada 
sam tamo.
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Morgane? 
Šta tražiš 

ovde?

Šta 
hoćeš?

Moja žena... 
mrtva je 
godinu 
dana. 

Godinu.

Nadam se da 
shvataš kako se 
osećam u vezi 
s tim. Silno sam 

je voleo i... i dugo 
mi je trebalo da 
se priviknem na 
pomisao da je 

mrtva.

To potpuno 
razumem.

Baš kao 
što si rekao, 
ono što smo 
uradili bila 
je greška.

Znam... 
I ima mnogo 

razloga 
zašto je 

tako...

Ali, Mišon... 
baš mi se dopadaš. 
Ne znam jesam li 
spreman za ono 
što smo uradili... 

ne još.

Ali baš bih 
želeo da 
te bolje 
upoznam.

Važi. upravo 
sam htela 

da spremim 
doručak. 
Hoćeš da 

uđeš?

Voleo 
bih.

KUC.
KUC .
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Dobro jutro, 
sinko. Kada si 

ustao?

Ustao sam 
kada si ti otišao. 
Čuo sam te kako 
zatvaraš vrata... 

Gde si bio?

Sinoć nisam mogao 
da spavam, pa sam 
otišao da obiđem 
kapiju, da vidim 
kako je s druge 
strane ograde.

Ti si 
dobro? 

Aha. 
Zašto? Zašto? Juče 

su nas napali. 
Mislio sam da 
si se možda 

uplašio.

Pa, 
nisam.

To što se desilo 
bilo je dobro. 
Sada će možda 

svi prestati da se 
pretvaraju da smo 

kao bezbedni.

Karle, 
ja... 

Da, 
tata?

Je l’ ostalo 
pahuljica?
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O, 
jebem ti.

Majku 
mu!

Majku 
mu!

Ne 
prilazi, 
Tobine!

Ja ću 
ovoga 

da sre- 
dim!

Tobine... 
ulazi 

unutra!

Dolazi 
ih još!
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Baš je 
kruta i 

prljava. 

Pa, Sofija, to je konjska 
dlaka. Oni ne koriste mnogo 

regeneratora. Makar 
ne koliko ti.

Da li i 
dalje želiš 

da te naučim 
da je jašeš?

Hej, 
Megi...

Slobodno 
viči na mene.

Tako mi je žao 
zbog onog konja. 
Znam da si nam ga 

poverila... a mi smo ga 
izgubili. Voleo bih da 

mogu nekako da 
se iskupim zbog 

toga.

Arone, ma daj. 
Znam šta se 

desilo.
Kako je 

Erik?

Biće dobro. Možda sam mal- 
čice preterano reagovao... 

izgleda da rana nije bila tako 
strašna, ali izeš ga. Ja nisam 

lekar. Presvisnem 
čim vidim krv.

Stvarno se 
ne ljutiš zbog 

konja?

Stvarno se ne ljutim. Znam da si 
sve pokušao da sprečiš tu ženu 
da ga ukrade... ali zapravo mi 

je drago što se to 
desilo.

Ovo mesto jeste 
dobro za nas... ali 
ne i za njih. Zato 
sam tebi i Eriku i 

ponudila da 
ih izvedete. 

Ovde nemamo 
prostora... ne 

mogu ih nedeljama 
držati u dvorištu. 

Potrebna im je 
širina.

Samo se 
nadam da će ta 
žena, ko god da 

je, voditi računa o 
Dugmencetu. Nadam 

se da je srećna.
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Hvala. Samo sam 
hteo da svratim 
i da te obiđem. 
Da se uverim 
da si okej.

Doneo 
sam ti malo 

hrane.

Ne, ne... 
hvala tebi. 

Molim te, uđi. 
Sedi malo. 

Mnogo ti hvala 
što si ovo 

doneo.

Je li Ron tu? 
Hteo sam da 

povedem Karla, 
ali zabio je nos 

u neku knjigu koja 
mu se izgleda 
dopada, pa je 
hteo da ostane 

kući i čita.

On je još u 
svojoj sobi. 

Svejedno, mislim 
da ne bi bio dobro 

društvo za 
Karla.

Tako da 
je i bolje 
što nije 
pošao.

Kako je on 
sada? Jesu 

li stvari 
okej?

Dobro smo. 
Snalazimo se. 
Teško je, kao 
što sigurno 

znaš.

Ali ponekad 
jednostavno 

ne znaš šta da 
kažeš deci...

Ono što si rekao 
na sahrani, to je 

pomoglo... to mi je 
baš pomoglo da 

smislim šta da 
mu kažem.

Htela sam da 
ti se zahvalim 
zbog toga. To 
mi je bilo od 

velike pomoći. 
I bilo je...

...veoma 
ljuba- 

zno.

Po meni, 
to je bila 

istina i ništa 
više.

Bilo mi je 
drago da se 

založim za tvog 
muža. Ono što se 

desilo... Neću reći 
da nije on kriv za to, 

ali... nije pošteno 
da on snosi svu 

krivicu.
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Daglase?

Vrata su 
bila otključana. 

Rečeno mi je 
da si ovde. 

Daglase?

Daglase, 
ljudi se 

brinu za 
tebe...

Daglase?

Majku mu... 
počinje 
sneg.
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Kao što vidite 
iza mene, nedavna 

pucanjava privukla 
je poprilično 

pažnje. 

Ovo mesto je okružilo 
dvostruko više lutalica nego 
obično... i svi su se pojavili baš 

danas. Zato ćemo da 
ih počistimo.

Pošto su ih 
pucnji i privukli, 
nećemo koristiti 
vatreno oružje. 

Polupajte i 
rascopajte im 
glave – ali šta 

god da morate 
da uradite, 

radite to 
tiho.

I brzo. Svakog minuta stiže ih sve više... 
želimo da ovo odradimo u talasima, da ih 
počistimo sada. Možda ponovo sutra, ako 
bude potrebe. Ako vam jedan promakne, 

produžite. Samo budite na oprezu i ne 
zastajkujte. Bez obzira na sve, 

dok se ovaj deo ne očisti... 
samo se krećite. Ne gubite 

nikako iz vida koliko je 
napolju opasno.

Ja ću povesti jedan 
tim levo, a drugi tim će 
desno. Kako se budemo 

kretali, svaki tim će za sobom 
ostavljati ljude, na jedno 
pedesetak stopa, da drže 

stražu i paze da put do 
kapije bude čist.

Kada se 
sastanemo kod 
zadnjeg zida – 
završili smo – 
i palimo nazad 

do kapije.

Svima jasno?

Onda 
okej, 

otvaraj- 
te je.

Evo 
nas!

...
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KREĆEMO!

Jesi li postavio 
Rika da bude 

glavni?

Zar je 
bitno?

Kako to 
misliš, „zar 
je bitno?”

Redžina je 
umrla, Arone. 
Naša zajed- 

nica je 
lakrdija.

Ovde nismo 
bezbedni. Nikada 
nismo ni bili... ništa 
bezbedniji nego 
van onih zidova.

Zašto je 
onda bitno ko 
predvodi... ko 
je „glavni”?

Možda 
s Rikom 

imamo nekih 
izgleda.

Majku mu... ima 
ih više nego 

što smo 
mislili!
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Spensere, ti ostani 
ovde. Leđa uza 

zid i pazi.

Glene, 
vidi...

O, 
jebem- 

ti.

Možda si u pravu u vezi s Rikom. Njegova 
ekipa... prošli su svašta. Čuo sam da je 
Andrea smakla one likove sa zvonika... 
a onaj krupni, Abraham, beše? On je 

preuzeo od Tobina vođenje 
građevinske ekipe... 

Ne znam, Daglase. 
Možda oni ipak bolje 

od nas znaju kako stvari 
stoje. Samo me je iznenadilo 

što si se odrekao 
glavnog mesta. 

Ali ne pričaj 
da je ova zajed- 
nica lakrdija. Idi 
na nekoliko dana 

odavde, pa se vrati.

Ovo 
mesto je 

blistavi 
svetionik 

nade usred 
pustare. 

Slažem se da 
ima mana... ...ali nije 

vreme da se 
odustane.

Zapravo, 
došao sam da ti 
kažem kako ga 

više nikada neću 
napuštati.

Molim?
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Moramo da 
tempiramo vreme 
kako bismo stigli 

do zadnjeg zida 
istovremeno sa dru- 

gom grupom! Ne znam 
koliko ovih čuda 

tamo ima i ne želim 
da se sami suoče 

s njima.

Holi, ostani 
ovde i gledaj da 
nam prolaz bude 
čist! Ostali – za 

mnom!

Nas dvojica 
smo pričali o 

vremenu kada više 
neće preostati niko 

pogodan da ga 
regrutujemo. 
I to vreme je 

došlo. 

Imali smo sreće 
s Rikovom grupom... 

ali jesi li razmišljao 
kakvi su izgledi da 
opet nađemo takvu 

družinu?

Verovatnije je 
da ćemo naleteti 

na nekoga ko je lud, 
opasan, ili oba. Trudim 
se koliko god mogu i 

procenjujem ljude... 
ali šta ako slučajno 

dovedem grupu poput 
ove koja nas je 
upravo napala?

Ili šta da je Rik 
bio daleko gori... 
i da je hteo da 

bude vođa, a ti nisi 
bio spreman da se 

povučeš?

Ne želim 
da dođe do 
još jedne 
situacije 

kao s Dej- 
vidsonom.

Skoro 
smo stigli 

do zadnjeg 
zida! Ne 
stajte!
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Ugh... Nisam 
očekivao 
da ih je 
ovoliko. 

Ali šta je s našom 
zajednicom? Potrebno 

nam je još ljudi koji 
će pomoći da je 

održavamo... da je 
proširimo.

Erika su uboli. 
Jednog konja su 

nam ukrali. Više se 
ne vraćam napolje. 
Previše je opasno. 

A zatim, da 
se proširimo? 

Čemu? Imamo dovoljno 
prostora i dovoljno 

ljudi da održavamo ovo 
mesto i više nego 

dovoljno kuća iza zida 
da ljudi u njima žive. 

Moramo 
da promenimo 
način rada... 
da budemo 
oprezniji. 

Daglase, 
šta je s 
tobom?

Upravo 
sam ostao 
bez žene, 
bestraga 
mu glava!

Još je- 
dan ugao... 

društvo, 
jeste li 

spremni?
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Gruh.

Abrahame, 
hoćeš da 

zapljuneš po- 
slednjeg?

Zaplju- 
nuto.

Redžina je bila tako 
dobra žena, dobra 

prema meni... a ja sam 
se prema njoj ophodio 

kao da je đubre, 
Arone.

Zajednica 
od pedeset ljudi, 

a ja sam pokušavao 
da tucam sve 

što mrda...

Kakva 
sam ja to 
osoba?

Okej, ovo 
nije bilo 
strašno.

Sačekaćemo dan ili dva, pa ćemo verovatno 
morati ponovo. Narednih nedelju dana, 
ili tako nešto, neće biti lako... ali trebalo 

bi da bude izvodljivo ako 
stalno radimo na tome.

Jebote, 
ovo je da ti 

svi živci 
popucaju.

Ne mogu 
da podnesem. 

Mnogo je bolje 
kada ih samo 
izbegavaš. 
Mrzim da ih 

ubijam.
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Vas dvoje ste se 
voleli. To znam. Mislim 

da su svi to znali.
Mene se ne 

tiče šta dvoje 
ljudi radi unutar 

svoje veze. Uvek sam 
mislio da vas dvoje 

imate nekakav 
dogovor.

I ne znači 
da je to bilo 

pogrešno.

Njoj se to nikada nije 
dopadalo... samo je 
trpela. Što nju čini 

boljom, a mene gorom 
osobom... kada malo 

bolje razmislim.

Ali više 
nego išta 
drugo...

...Plašim se, 
Arone.

Prvi put otkad 
smo došli ovde, ja 

sam prestravljen... 
od spoljnog sveta, 

od onoga što se bliži... 
od onoga što 

se ne bliži. 

Nikada mi 
nije sinulo 
koliko smo 

zapravo 
ranjivi.

Plašim 
se smrti. 

Šta... 

Hitac 
upozore- 
nja! To je 
Andrea!
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Podelite se – naći 
ćemo se kod kapije. 
Okupite svoje ljude 

i krećite!

Šta 
to bi?

Nekakav 
pucanj.

Gospode... 
šta je 
sad?

Mišon... moramo 
do kapije da 

saznamo šta se 
dešava.

Gospođo, 
uvedite dete 

unutra!

Šta se 
dešava?
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Nemam pojma. Dolazilo je 
po nekoliko njih otkad smo 
stali na svoje položaje... 

ništa neizdrživo.

Kapiram da 
su opkolili 
nekoga sa 

druge strane, 
pa je taj 
morao da 

puca.

Ne. Ovo 
je nešto 

gore.
Ono je 

bila puška 
velikog 

kalibra. Hitac 
upozorenja 
od Andree.

Hajde! 

Završili 
smo ovde!

Ka 
kapiji!

Jebem 
ti sun- 

ce.
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