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szedd 
össze magad, 

abraham!

nem 
most jársz 

először 
odakint.
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régen 
mindig anyu 
csinálta a 
reggelit…

semmi 
baj, 
carl.

ne 
tartsd 
vissza!
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ez nem volt  
helyes. nem  
szabadott  

volna…

nem is  
olyan rég még 
házasember  

voltam! még nem 
telt el annyi  
idő, hogy…

ez nem 
helyes. 

nem állok 
készen.

a 
feleségedet 

már nem 
érdekli, mit 
csinálsz.

mi? 
micsoda?

hogyan 
mond-

hatsz--?

ez rossz 
ötlet 
volt.



6

vagy ezredszerre  
olvasom ezt az újságot. 
mármint ezt a számot. 

időnként lecserélem egy 
másikra, de nincsen túl sok. 

talán tíz különböző lap 
lehet itt, ezért néha  

váltok. és minden  
egyes cikket  
elolvasok.

kicsit  
unom már, de 

így mégis  
elviselhetőbbek 

a reggelek.

inkább  
olvassunk el-

avult híreket, mint 
semmit, nem? így 

megvan az illúzió, 
hogy minden  

a régi.

megértelek.

amúgy 
döbbenetesen 
felszereltek  

vagytok. nagyon 
régen nem láttam 
ennyi kaját egy 

helyen.

változó. néha  
megcsappan, de mindig 
feltöltjük a készletet. 
mármint teljesen még 
sohasem fogytunk ki, de 
az sem jellemző, hogy 

ennyire el legyünk  
látva.

eleinte  
cserealapon lehetett 

vételezni innen,  
hogy ne faljanak fel  
mindent egyszerre,  

de nem vált  
be.

a 
fejadag-
rendszer 
jobban 
működik.
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és ne érts  
félre, egyáltalán  

nem zavar  
a társaság… de 

olyan sok minden 
azért nincs itt. 

hogy tudsz  
ennyit  

válogatni?

fogj fel egy 
konzervet,  

és kész. mire  
vársz?

mire várok?  
hehe! semmire.  
és ha csak jó 

nézegetni?  
ennyi nélkülözés  

után nehéz  
választani.

fel-
pakolnánk, 
olivia. nyisd 
ki az ajtót, 

kérlek.

csak  
nem fegyver-
osztás lesz? 

kíváncsi vagyok, 
mi lapul  
odabent.

ezt úgy 
mondod, 

glenn, mintha 
mi már láttuk 

volna!

hát jó.

nyissuk ki 
szépen.
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a mindenit! 
ez nagyon menő.  
alaposan fel
készültetek.

igen.  
a washingtoni 

beszerzőutakon 
mindig találnak 

fegyvert.  
a következőre  
már te is mész, 

igaz?

úgy 
ám.

öregem! 
ez meg 

mióta van 
itt?

ez az 
enyém. én 
hoztam.

ó. oké. 
értem.

ne  
vesztegessük  

az időt! kapja-
tok fel valamit, 

és indulás.


