
Húsz perccel ezelőtt 
még táncoltunk.

Ez történik, ha 
nem figyElek 

eléggé…

Minden szét-
hullik.
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Most épp 
levi hatal-
mas piros 

furgonjában 
ülök.

kávé- és benzin- 
szaga van.

de oda visz, 
ahol Wren 

van…

Úgy  
tűnik, valami  
kocsmába.

És baj- 
ban van.

Milyen messze 
van még ez a 
Muggsy’s?

Kábé  
tíz perc. 
A keleti 
campus-

nál.

Fűtés helyEtt  
csak hideg leve-

gőt fúj.
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Mi  
az a keleti  
campus?

Most  
komolyAn?

Miért,  
tényleg  
létezik 
olyAn?

Az  
a campus 

másik fele, 
ahol az 

agrársuli 
van. 

Wren egyEdül Wren egyEdül 
maradt? Hol maradt? Hol 
a szobatársa, a szobatársa, 

courtney?courtney?

Ez így nem Ez így nem 
oké…oké…

A legtöbb 
órámat 
a keleti 

campuson 
tartják. Még  

traktorMúzeum 
és tejbár is van. 
És egy nemzet-

közi varró- 
központ…



Isteni a kaja.

A keleti campus 
minden tekintet-
ben jobb, mint  

a városi.

Egyáltalán Egyáltalán 
nem oké.nem oké.

Az iker- 
testvérednek  

az őrangyAlod- 
nak kellene 

lenniE.

A védelMeződnek A védelMeződnek 
– a „beépített – a „beépített 
legjobb bará-legjobb bará-

todnak”.todnak”.

Aputól  
kaptunk  

pólót ezzel  
a szöveggel.

néha még 
felvesszük 
poénból.

vagy iróniából, vagy iróniából, 
tudja a bánat.tudja a bánat.

…és  
te még  

a létezésé- 
ről sem 
tudsz!

…

Mi értelMe van Mi értelMe van 
egy ikertestvér- egy ikertestvér- 

nek, ha nem nek, ha nem 
hagyod, hogy hagyod, hogy 

vigyázzon rád?vigyázzon rád?

Ha nem Ha nem 
hagyod, hagyod, 

hogy vállt hogy vállt 
vállnak vállnak 
vetve  vetve  

harcol- harcol- 
jatok?jatok?

Az iker- Az iker- 
testvérednek  testvérednek  

az őrangyAlod- az őrangyAlod- 
nak kellene nak kellene 

lenniE.lenniE.

A védelMeződnek 
– a „beépített 
legjobb bará-

todnak”.
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NYÍNYÍÍÍÍÍÍÍKK

Nem  
fogNak  

beengedNi,  
túl fiatal 
vagyok.

A  
Muggsy’s- 
ban sose 

nézik.

Még sosem 
jártam 
kocsmá- 

ban.
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RRÁÁNNTT

HaHa
 ha 
 ha ha!ha!

de én 
igen!

Minden 
rendben 

lesz.

sziA,  
YacKle!

csá, 
Levi.

ez 
nincs 
rend-
ben.

Ha rendben  Ha rendben  
volna, Wrennek volna, Wrennek 

nem lenne  nem lenne  
szüksége rám.szüksége rám.

Ha rendben  
volna, Wrennek 

nem lenne  
szüksége rám.


