hogy mennyi
idő telt el?
majdnem egy hét.
közben párszor
már magához tért,
de ebből biztosan
nem emlékszik
semmire.

mennyi
…?

megtaláltátok
stevens dokit?
kényszerítet
tétek, hogy
ellásson?

nem. a doki kipurcant.
a többiek találták meg,
amikor megpróbálták
elkapni a ribancot meg
a haverjait. őket nem
találták meg, de stevens
hulláját igen, még
a kerítésen
belül.
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nem
jutott
messzi
re.

meg
érdemel
te az a
féreg.

de ha
stevens meg
halt… hogy
lehetek
még élet
ben?

ez nevetséges! a vén
részeges egy egyenes
vonalat nem tud meg
húzni, nemhogy bárkit
ellátni. még a dokinak
sem volt hajlandó
segíteni, inkább
meggyőzte azt az
nyomorult
lányt.

bob.

bob?!

szerencsére olyan
sok dolga nem volt.
azt mondja, a karcsonk
nem sokon
sebét kiégette a tűz,
múlott, de
de azért
a szeme sem
amikor a
kitisztogatta.
fertőződött
ribanc levágta
el.
a… ööh… amikor
bob
megvágta a combját,
szerint a csaj
nem találta el az
nagyon óvatos
artériát, ezért kisebb
volt. mintha direkt
vérveszteséggel
életben akarta
megúszta. ha pár
volna hagyni,
centivel megcsúszik
uram . talán
a penge, már
tervez még
nem élne,
valamit.
uram.

tervez vala
mit? velem? ó,
csak jelent
annyi
kezne már
martinez. tervem van ezzel
a ribanccal,
hogy egy regényt
megtölthetnék
vele.

ööö…
martinez
is velük
ment.

tudom, te
szerencsétlen!
az váratlanul
ért, hogy a doki
meg a kurvája is
lelépett, de
martinez a terv
része volt.
segít
nekik meglépni,
aztán visszajön, hogy
elmondja , hol
a börtön.
ha egy hete
fekszem itt,
akkor lassan
vissza kell
érnie . és akkor
az a ribanc az
enyém!
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nem
látod,
hogy nem
érek
rá?
elnézést,
uram…

{ ehh }

kérte, hogy
rögtön szóljunk,
ha megvan
martinez.

azt
hiszem, ideje
összehívni
a népeket.

meg
találtuk.

halott.
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hamarosan ismét
folytatódnak a viadalok,
de mint az talán első
pillantásra is látható,
sokkal komolyabb
problémákkal kellett
megbirkóznom.
mindannyian
tudjuk, milyen régen
nem érkeztek hozzánk
új jövevények. amikor
a múltkor felbukkant
az a kis csapatnyi
túlélő, nagyon
lelkes voltam .
azt hittem,
olyanok, mint
mi… hálásak,
hogy élnek, és
szívből örülnek
sorstársaiknak .
de sajnos
tévedtem.
a gonoszság
mindenütt jelen
van — és néha nem
a kerítésünket
döngető
szörnyek képében
érkezik.

sajnálom, hogy az
utóbbi időben kivontam
magamat a napi ügyek
ből. tudom, akadtak
apróbb gondok, és
elnézést, amiért nem
tudtam foglalkozni
velük.

kezdetben
nem is sejtettem,
mire képesek.
megbíztam bennük ,
és ez súlyos
hiba volt.
nekünk olyan
készleteink vannak,
ami nekik nincs.
egy közeli börtönben
élnek, ahova elkísérte
őket martinez,
a biztonsági
csapatunk
főnöke.
szó volt arról
is, hogy egyesítjük
erőinket, és az egyik
csapat átköltözik
a biztonságosabb
helyre.

közben páran itt
maradtak közülük. az
egyik éjjel, amikor nem
vigyáztam, elfogtak… megkínoztak… megcsonkítottak… és otthagytak
meghalni.

aztán
megszöktek,
és végeztek
dr. stevensszel.
kegyetlen, embertelen vadállatok!

nem
tudtam, mi lett
martinezzel.
elfogták? vagy még
rosszabb? mielőtt
kiküldhettük volna
a mentőcsapatot,
ma éjjel ezt
hagyták a főkapunál…
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ezt!

tudom,
hogy nem
akartátok
látni.
sajnálom.

csak
azt akarom,
hogy pontosan
tudjátok, kikkel
van dolgunk…

állatokkal!
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ezért azt
mondom , kapjuk
el őket, mielőtt
lecsaphatnának
ránk!

ezek a szörnyetegek
tudják, hol élünk!
tudják, mi mindenünk
van! ismerik az
erős és a gyenge
pontjainkat!

nem vagyok hajlandó
tétlenül nézni, hogy
elpusztítanak minket!
nem! ahhoz túl sokat
szenvedtünk! túl
sok áldozatot
hoztunk!
nagyon
keményen
dolgoztunk
azért, amink
van!
és
legyek

átkozott,
ha hagyom, hogy
ezt bárki
elvegye tőlem!

igen!

Úgy
van!

örülök,
hogy ti is
így gondol
játok.

…de valaki csak
akad, aki legalább
felületesen ismeri ezt
a vidéket. ha van ilyen,
kérem, keressen
meg.

először meg
kell találnunk
őket. tudom,
hogy a környékről
mindenki atlantába
ment a kormány
utasítására…

a börtön,
ahol élnek, lehet
öt mérföldre is,
de akár tizenötre is,
és még azt sem
tudjuk, melyik
irányban. nem lesz
de
könnyű.
meg tudjuk
csinálni.
megbűnhődnek
mindenért,
ebben biztosak
lehettek.
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