




Ko god da je 
to bacio, nek 
se oprosti od 

života.



Baš da 
vidim to, 

Ješo.

Šta 
reče ti 

to?

Čula si me, 
Kej Džej.

To i znači 
„J” u tvojim 

inicijalima, zar 
ne?

Ima 
da kažem 

nastavnici 
fizičkog šta 

si upravo
 rekla.

Izbaciće 
te iz tima 
zauvek.

Nastav-
nici?

Pa nju sam 
prvu i čula 
da te tako 

zove.

Karina.



Štedi 
mržnju za 
stvarna 

čudovišta.

Te 
devojčice 

jesu 
čudovišta, 

bako!

One su 
kukavice, 
malena.

Nemoj im 
pružiti ništa 
osim saža-

ljenja.

Ne. To... to nije tvoj 
broj. Pokazala si 

mi milion p...
Ono najgore 
je iza tebe, 

Karina.

Tu iza 
tebe.



Upo-
moć! Ona ne 

diše!

Tata, 
ona ne...

nah!



Ni ti ne 
možeš da 
zaspiš?

Usrani 
san.

Aha, 
pa, ne bih da 
budem ptica 
zloslutnica...

... ali si u neku 
ruku i dalje u 

njemu.

hhh



Veruj mi, 
Erin, ima i gorih 
košmara od ove 

Zemlje izgubljenih 
u kojoj smo 
zarobljeni.

Kakvih, 
na pri-
mer?

Šta znam... 
makar smo 
zaglavile na 

kopnu.

Ne 
umeš da 
plivaš?

ne 
umem.

Kad sam bila u prvom 
razredu, gledala sam 

kako mi se rođaka 
davi u našem 

bazenu.

O. 

Čekaj malo, 
ti to stvarno 

čitaš stranicu 
sa stripovi-

ma?

U ovakvom 
trenutku?

O bože,
 Kej Džej. 
Toliko mi

 je...



Pokušavam 
da ustanovim 

koje je ovo 
uopšte vreme.

U jučerašnjim 
novinama?

Pre nego što su me oni 
tinejdžeri iz budućnosti vratili 
u ’88, sećam se da je jedan od 

njih tražio nešto na stra-
nici sa stripovima u

 Prezerveru.

Mislila sam 
da se tu možda 

kriju naznake za 
to kako da se 
vratimo kući.

Jesi li 
našla bilo 

šta?
Samo to da 

mi se Krankšaft 
možda više dopada 

od Kalvina i
 Hobsa.

Ako 
tako 

kažeš.
Ali, jebote, 
nema ničeg 

goreg od 
Keti.

Amin.

Mislim, koga 
briga za njene 
glupe kupaće 

kostime i...

Čekaj, 
gde je 
Mak?

I?



Otišla je do 
one reke koju 

smo našle.

Sama?!

Opu-
šteno, 
Kejdži.

Ume 
ona da se 

stara o 
sebi.

Osim toga, 
dala sam joj 
baterijsku 

lampu.

Pa šta, 
Tifani? Obećale 

smo da se više 
nikada nećemo 

razdvajati!

Ja... ponudila 
sam joj da odem 
sa njom, ali Mak 
je rekla da hoće 
da bude sama.

Mislim da je 
možda morala 

da obavi 
veliku nuždu.



Sranje.

Da 
popušim ili da 

sačuvam?

Biti ili ne biti, 
dovraga... H’achati!





Molim 
te.

Molim te, 
nemoj...

Stani. Verovatno, 
ono, misliš da 
sam nekakvo 
božanstvo, 

ali...

Vidi, nemam pojma 
o čemu govoriš, ali 

već sam saznala kad mi 
ističe rok trajan ja, i 

to je već mnogo ranije 
nego što bih...

... volela?





MAK!
Prestani 

da buljiš... i 
zvekni ovu 
skotušu!

Ne mogu.

Ima 
bebu na 
leđima.

ngh



O’ladi, 
mala.

Dolazimo u 
miru i tako 

to.
Nećemo 
ništa ni 
tebi ni 

tvom malom 
bratu.

Hm, 
ljudi? Nisam 

baš tako 
sigurna da 

joj je to 
brat.

Mislim da bi 
to moglo da joj 

bude dete.



Ali... ona 
izgleda kao 
da je naših 

godina.

Ne znamo 
čak ni kada 

je ovo.

Možda su pre 
milion godina 
deca rađala 

decu.

Ili će se 
ovo možda 
tek desiti 
za milion 
godina.

Kao ono, 
Zemlja bi 
mogla da 

izgleda ovako 
u dalekoj...

Aha, gledale 
smo Planetu 

majmuna, 
novajlijo.

Kako god. 
Videste li 

onu zvezdu 
padalicu?

Možda je to 
bio još jedan 
vremeplov, 

kao onaj 
koji...






