
Marty  ແລະ  Mars  ໂດຍ  Thomas  ຫນຸ່ມ

ລາວບໍ່ມຄີວາມນິຍົມຫຼເືປັນຫົວຫນ້າທີມບານເຕະ.  Marty  ມີ  obsession  ກັບ  unknown  ໄດ້.

ທີ່ຢູອ່າໄສອື່ນ ຢໆູ່ໃນດາວເຄາະສີແດງ.  ຈົນຮອດຈຸດນີ້.

ເຈົ້າບ້າບໍ?  ການຄາດຕະກໍາທັງຫມົດທີເ່ກີດຂຶ້ນຢູທ່ີນ່ັ້ນ?  ຄົນທີຫ່າຍໄປທັງຫມົດ?  ….

ຜູບ້ັນຍາຍ

ທຸກຄົນຈະສົມມຸດ.  ບໍ່  ບໍ່ ...  ຕົວຈິງແລ້ວມັນເປັນເຮືອນຫຼາຍ

Hey  Winona,  ເຈົ້າໄປກັບຂ້ອຍຄືນນີເ້ພື່ອກວດເບິ່ງເຮືອນປະຖິ້ມຢູຖ່ະໜົນ  Kean  ບໍ?

1

...

ວັນທີ  08/10/21

1.

ເລື່ອງຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ...  241.42  ລ້ານ

ສະດຸດເມື່ອປະຕສູູດ່າວອັງຄານ...  ແລະລົງຈອດກົງໄປໃນບ່ອນນັ້ນ.

ເຈົ້າໄດ້ຮັບມັນ.  ຂີຕ້ົວະເຈົ້າເມື່ອຢູ່ຂ້າງນອກ..  ແລະ  ໂນນາ..  ທີສ່ດີຳທັງໝົດນີ້..  ຄັ້ງສຸດທ້າຍທີເ່ຈົ້າຕິດ
ອອກມາຄືກັບແສງຕາບອດເປັນສີຂາວທັງໝົດ..

SizzCo  Studios  Presents ...  Marty  and  Mars...  (ດົນຕີ)

ຈົນຮອດ  2  ໄວລຸ້ນ...

ຂ້າພະເຈົ້າບໍສ່າມາດເຊື່ອວ່າທ່ານຄາດວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍໄ່ປກັບ
ທ່ານ!  heck  ແມ່ນແລ້ວຂ້ອຍໄປ.  ໄປຮັບຂ້ອຍຕອນທ່ຽງຄືນບໍ?

Marty  ບໍແ່ມ່ນໄວລຸ້ນສະເລ່ຍຂອງເຈົ້າ.

ເຊື້ອຊາດເກົ່າຂອງຜປີີສາດ.  ແລະພວກເຂົາໄດເ້ຮັດສົງຄາມທັງໝົດ

ຈາກໂລກ...  ຢູເ່ທິງດາວເຄາະທີຮູ່້ຈັກກັນດີ  ແຕໃ່ນເວລາດຽວກັນ  ເອີ້ນວ່າດາວອັງຄານ.

ກາງຂອງການຕໍ່ສູ້.

ວິນໂນນາ

ວິນໂນນາ

Marty  ແລະ  Mars  Alternate  Pilot  1

ສົງຄາມເທິງດາວອັງຄານບໍແ່ມ່ນລະຫວ່າງເຊື້ອຊາດມະນຸດຕ່າງດາວທີສ່ົງໃສວ່າ  1

ຜູບ້ັນຍາຍ

ແຜ່ນດິນໂລກໄດຖ້ືກປະຖິ້ມໄວຈ້າກສົງຄາມນີ້

ມາຕີ

ມາຕີ
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ຕໍ່ມາໃນຄືນນັ້ນ  Marty  ນັ່ງຢູທ່າງໜ້າເຮືອນຂອງ  Winona

Hey  ມັນແມ່ນ..  Crap  ມັນເບິ່ງຄືວ່າເຄີຍ  scarer  ໃນຕອນກາງຄືນ.  ພວກເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນ  Marty  
ແນວໃດ?

ວິນໂນນາ

ຜູບ້ັນຍາຍ

ວິນໂນນາ

ມາຕີ

LiGhT"  Marty  ປິດປາກ,  ໃບໜ້າຂອງເຈົ້າອອກຄືກັບແສງຕາບອດຂອງຄວາມ
ຂີ້ຮ້າຍ.

ຂ້ອຍກໍາລັງໄປ.  ຂ້ອຍກໍາລັງໄປ.  ມັນເປັນການຂັບລົດສັ້ນ,  ສະນັ້ນມັນຈະບໍໃ່ຊເ້ວລາດົນ.

ຖະໜົນ...  ພວກເຂົາບໍຮູ່້ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຕໍ່ໄປ.

ຊູ້...  ອອກໄປຈາກບ່ອນນີ້  ກ່ອນທີພ່ໍ່ແມຈ່ະຈັບພວກເຮົາ.

"ເຈົ້າຄວນຈະເຮັດໃຫດ້ີ

ໃນຂະນະທີ່  Marty  ແລະ  Winona  ເຂົ້າໄປໃນຫລັງເຮືອນປະຖິ້ມໄວຢູ້່  Kean

ຜູບ້ັນຍາຍ

ວິນໂນນາ

2.

Marty ...  ນອກຈາກສຽງທີຫ່ນ້າຢ້ານແລະກິ່ນແປກແລະຂີ້ຝຸ່ນ ...  ບໍ່ມຫີຍັງແທຢູ້ທ່ີນ່ີ້.

Hey  Nona..  ເຖິງເວລາທີທ່່ານໄດປ້ະກົດຕົວ.

ເບິ່ງປະຕຫູລັງຖືກປົດລັອກ.  ໄປກັນເລີຍ.

ບ່ອນທີທຸ່ກຄົນເສຍຊີວິດໃນຮູບເງົາ  horror

ມາຕີ

ຢ່າສົງໃສຄວາມອັດສະລິຍະຂອງຂ້ອຍ.

WINONA  ເຈົ້າຮູ້ວ່ານັ້ນແມ່ນ

ລໍຖ້າໃຫນ້າງສະແດງ.

ມາຕີ

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດກ້ວດເບິ່ງຫ້ອງໃຕ້ດິນ.
ມາຕີ
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ທ່ານສາມາດຢູທ່ີນ່ີຖ້້າທ່ານຕ້ອງການ.

ມາຕີ

Ya  ປະຕແູມ່ນບໍຜ່ິດປົກກະຕິ  Marty.

ມາຕີ

MARTY  ນີ້ແມ່ນຫຍັງ?!

Hey  Nona ...  ເບິ່ງຢູນ່ັ້ນ ...  ນັ້ນແມ່ນປະຕບູໍ?

ໂອ້  ເຈົ້າຈະໄປກັບມັນບໍ່"

ວິນໂນນາ

ສິ່ງທີ່ຢູໃ່ນ  heck ...  Marty.  ເບິ່ງບ່ອນທີປ່ະຕເູປີດຄືກັນ.

ຄິດວ່າດັ່ງນັ້ນ ...  ຮີບດ່ວນ ...  ພຣະວິນອາດຈະໄດ້ຮັບທ່ານ ...

ສິດ?  "

ສັງເກດເບິ່ງ...
ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນປະຕູ  tricks  ເຫຼົ່ານັ້ນ.

ມາຕີ

3.

ມັນເບິ່ງຄືວ່າທະເລຊາຍ ...  ຂໃໍຫກ້ວດເບິ່ງມັນອອກ

ຂ້ອຍບໍ່ໄດຢູ້ນ່ີຄ້ົນດຽວ.

ວິນໂນນາ

ເອີ.......ບໍ່  ບໍ່  ບໍ່  ຂ້ອຍມາຄືກັນ.

..  ມັນຢືນຢູກ່າງຫ້ອງ.

ຜູບ້ັນຍາຍ

ວິນໂນນາ

Nona ...  ປະຕບູໍ່ມກີັບຄືນໄປບ່ອນມັນ

MARTY  ແມ່ນແລ້ວ ...  ພວກເຮົາຈະບໍ່ດົນ ...  ໄປ.

WINONA  ດີ ...  ປ່ອຍໃຫໄ້ປ ...  ແຕພ່ວກເຮົາກັບມາ

ທັນທີ.
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NONA...  ປະຕແູລ້ວ...  ພວກເຮົາຕິດຢູນ່ີ້!

ຈະເຮັດ  Marty?

WINONA  ພວກເຮົາແມ່ນຫຍັງ

ມາຕີ

ຜູນ້ໍາກຸ່ມ  DEMON

ມາຕີ

ປະຕູ ...  ມັນ  slams  ຫລັງພວກເຂົາແລະຫາຍໄປ.

ພວກເຮົາບໍ່ມເີຖິງແມ່ນວ່າມອີຸປະກອນ ...  ບໍ່ມອີາຫານຫຼນື້ໍາ ...  ພວກເຮົາມຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງຮຸນແຮງ.

ແມ່ນແລ້ວ ...  ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດມ້າຈາກພື້ນທີ່ ...  ຂໃໍຫເ້ຝົ້າລະວັງ ...  ພວກເຮົາບໍຮູ່ຫ້ຍັງກ່ຽວກັບພວກເຂົາຫຼື
ສະຖານທີນ່ີ້.

ມັນບໍ່ມວີັນສິ້ນສຸດເທົ່າທີຕ່າສາມາດເຫັນໄດ້.

ໃນຂະນະທີ່  Marty  ແລະ  Winona  ເຂົ້າໄປໃນ

ມາຕີ

ຄືກັບກຸ່ມຄົນ.  ແລະເຂົາເຈົ້າກໍາລັງມາທາງນີ້.

ດຽວນີ້  Marty  ແລະ  Winona  ຖືກຕິດຢູ່ໃນບ່ອນທີບ່ໍຮູ່້ ...  ທະເລຊາຍ ...

4.

ພວກເຮົາມຫີຍັງຢູທ່ີນ່ີ້?  ເຈົ້າສິນລະປະ

ຜູບ້ັນຍາຍ

ຢູທ່ີນ່ັ້ນແມ່ນຫຍັງ?  ມັນເບິ່ງຄືວ່າ

ເບິ່ງຄືວ່າທາງດຽວທີຈ່ະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ.  ແລະພວກເຮົາບໍຮູ່້ວ່າມັນນໍາໄປສູບ່່ອນໃດ.

ວິນໂນນາ

Marty  ແລະ  Winona  ໄດເ້ຂົ້າໄປໃນສະຖານະການແບບໃດ?

ວິນໂນນາ

MARTY  ຂ້ອຍບໍຮູ່້  Nona...  ຂ້ອຍບໍຮູ່້.

ຜູບ້ັນຍາຍ

ຜປີີສາດ ...  ແຕ່ ...  ນັ້ນບໍໄ່ດຫ້ມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍສ່າມາດໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກສະຖານະການເລັກນ້ອຍນີຢູ້ນ່ີບ້ໍ?
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ຂຽນໂດຍ  Tom  Young.

5.

ການຜະລິດ  Marty  ແລະ  Mars  ມາຈາກ  SIZZ  Studios.
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ພວກເຮົາສຸດທ້າຍໄດປ້ະໄວກ້ັບ  MARTY  ແລະ

ອາວຸດ?  ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າບໍ່ມທີາງເລືອກ  ນອກຈາກຈະມາກັບພວກເຮົາ...

ພວກເຮົາໄດເ້ຫັນເຈົ້າເຂົ້າໄປທາງປະຕນູັ້ນ ...  ແລະມັນກຫໍາຍໄປ ...  ເບິ່ງຄືວ່າເຈົ້າບໍ່ມທີາງກັບຄືນໄປ
ບ່ອນ ...  ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າບໍ່ມອີາຫານບໍ?  ບໍ່

ຜູບ້ັນຍາຍ

ແທ້ຈິງແລ້ວ ...  ດຽວນີເ້ຈົ້າເປັນຂອງພວກເຮົາ.

ຫາຍໄປຫລັງເຂົາເຈົ້າ.

Thomas  young  08/11/21

ຜູ້ນຳຜປີີສາດ

ໂອ້...  ມັນຈະບໍມ່່ວນຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫເ້ຈົ້າອອກໄປ...

ເຂົາເຈົ້າໄປຫາສະຖານທີທ່ະເລຊາຍ  ແລະປະຕູ

ຕອນທີ  2  ຂອງ  Marty  and  Mars  ໂດຍ

ຜູ້ນຳຜປີີສາດ

WINONA  ບໍ່ມທີາງທີເ່ຈົ້າຈະສົ່ງພວກເຮົາຄືນ  ຫຼບືອກພວກເຮົາແນວໃດ?

ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນປະຕແູລະມັນຖືກສົ່ງໄປ

1.

ຜູບ້ັນຍາຍ

ຫ້ອງໃຕ້ດິນ.

ພວກເຮົາບໍຮູ່້ວ່າການມາຜ່ານປະຕຈູະສົ່ງພວກເຮົາຢູທ່ີນ່ີ້.

ຖິ້ມພວກເຂົາຢູ່ໃນ  dungeon,  ພວກເຮົາຈະຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບພວກເຂົາຕໍ່ມາ.

ປະຕໃູນເຮືອນປະຖິ້ມໄວ້

ມາຕີ

ຜູ້ນຳຜປີີສາດ

WINONA  ຊອກຫາທາງຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານ  A

ຮາຮາຮາຮາຮາ.  ຢ່າກັງວົນ ...  ພວກເຮົາຈະບໍທ່ໍາຮ້າຍເຈົ້າ ...  ຫຼາຍເກີນໄປ ...?

ເພື່ອ?

Marty  ແລະ  Winona  ໄດຖ້ືກມັດຂຶ້ນແລະເອົາໃສໃ່ນດ້ານຫລັງຂອງ  caged  dragged  ໂດຍຍານພາຫະນະ  

rundown.  ພວກເຂົາເຈົ້າໄປໃສພາພວກເຮົາ  2  ນັກທ່ອງທ່ຽວ  naïve
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ຜູ້ນຳຜປີີສາດ

ຕ້ອງມໄີຟ  100  ອັນ

ລຽນແຖວແຕ່ລະດ້ານ...

ຢ້ານແລະບໍຮູ່້ວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ.

ເດັກຊາຍ....ຂ້ອຍຈະເອີ້ນເຈົ້າວ່າແນວໃດ?

ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຕາມຝາ

WINONA  ແມ່ນແລ້ວ.  ພຽງແຕ່

ກະໂຫຼກຂອງສັດທີບ່ໍຮູ່້ຈັກແບບສຸ່ມ

ມັກເວົ້າກັບເດັກຊາຍຄົນດຽວ. ..

ຜູນ້ໍາຜປີີສາດໄດນ້ໍາພາ  Marty  ໄປຫາພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ  Demon,  ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້  
Winona  ຫລັງ.

MARTY  
Nona...  ເຈົ້າສະບາຍດບີໍ?

ນັ້ນແມ່ນ  Rami  ທັງຫມົດ ...  ທ່ານສາມາດໄປໄດ້.  ຂ້ອຍ
ຜີມານຮ້າຍ

ຜູບ້ັນຍາຍ

2.

Marty  ເອີ ...  Marty...

ຜູນ້ໍາ  DEMON  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີຈ່ະ
ດໍາລົງຊີວິດ ...  ບໍ່ມມີະນຸດ

ທ່ານເອີຍ...ເດັກນ້ອຍມະນຸດທີເ່ຈົ້າຂເໍບິ່ງ...

ກຽດຊັງຮູບເງົານັ້ນ ...
MARTY  I

MARTY  ຂ້ອຍມທີາງ
ເລືອກບໍ?

ຜີມານຮ້າຍ

ຜູ້ນຳຜປີີສາດ

ມາຕີ?  ຄືກັບຮູບເງົາທີກ່ັບຄືນສູອ່ະນາຄົດບໍ?

ລູກເອີຍ...  ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນ...  ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າຂອງພວກຂ້ານ້ອຍຢາກພົບເຈົ້າ.

ແສງສະຫວ່າງເລັກນ້ອຍຂອງໄຟໃນທົ່ວຫ້ອງ.

ຜີມານຮ້າຍ

ເຈົ້າ...  ຂ້ອຍຊື່  Marty.
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ຜີມານຮ້າຍ

ຜີມານຮ້າຍ

ແຕເ່ຈົ້າຕ້ອງປ່ອຍໃຫພ້ວກເຮົາໄປ ...  ພວກເຮົາບໍ່ໄດຢູ້່ໃນນີ້

ແລ້ວ...  ຂ້ອຍ  ແລະ  ໝູຂ່ອງຂ້ອຍກຳລັງສຳຫຼວດເຮືອນປະຖິ້ມ  ແລະພົບປະຕໜູຶ່ງ...  ທີນ່ຳ
ໜ້າມານີ້...  ແລະມັນຫາຍໄປທາງຫຼັງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາບໍໄ່ດຫ້ມາຍຄວາມວ່າຈະຕິດຢູນ່ີ້.

ເປັນຫຍັງ  MARS  ແນ່ນອນ!

ບໍ່ວ່າເດັກນ້ອຍ...  ເຈົ້າອາດບໍ່ມວີັນອອກໄປຈາກຕອນນີເ້ລີຍ...  ມັນຈະທຳລາຍໂລກຂອງເຮົາ...  
ເຈົ້າມສີອງທາງເລືອກ...  ຄວາມຕາຍ  ຫຼື  ຄວາມສົມດູນ.

ມາຕີ

ມາຕີ

ຜີມານຮ້າຍ

ຜີມານຮ້າຍ

ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງມາທີໂ່ລກນີ້  Marty?

ສະຖານທີນ່ີເ້ອີ້ນວ່າແນວໃດ?

ຂ້ອຍຂໍໂທດ.  ສໍາລັບຕອນນີພ້ວກເຮົາຈະຢູທ່ີນ່ີ້ ...  ແລະປັບຕົວ ...  ແຕຫ່ມາຍຄໍາເວົ້າຂອງຂ້ອຍ ...  
ຂ້ອຍຈະກັບບ້ານໃນມືຫ້ນຶ່ງ ...

ຂ້າພະເຈົ້າສາບານວ່າທ່ານ ...  ພວກເຮົາບໍ່ມເີຫດຜົນທີຈ່ະເຮັດໃຫເ້ກີດບັນຫາໃດໆ.

3.

ມາຕີ

ມາຕີ

ມາຕີ

ຖືກຕ້ອງ ...  ພວກເຮົາໄດຮ້ັກສາຂອງພວກເຮົາ

ຫຼພືະຍາຍາມ?

ສໍາລັບລີ້ນນັ້ນ...  ຂ້ອຍສາມາດຕັດສິນປະຫານຊີວິດເຈົ້າໄດຢ້່າງງ່າຍດາຍ.

DEMON  ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ  ນັ້ນແມ່ນ

ເຈົ້າຄາດຫວັງໃຫຂ້້ອຍເຊື່ອວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດວ້າງແຜນທີຈ່ະເຮັດບາງຢ່າງກັບພວກເຮົາບໍ?

ເຈົ້າກ້າບອກຂ້ອຍວ່າຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ດຽວນີຂ້້ອຍຫາຍໃຈບໍອ່ອກບໍ?

MARS?!  ເຈົ້າບອກຂ້ອຍຢູດ່າວອັງຄານບໍ?  ແລະມຊີີວິດຢູທ່ີນ່ີ້?  ແລະ
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ໂທຫາເຈົ້າແທນ  Demon  Lord  ບໍ?

ເລີ່ມແຕ່ເຊົ້າມື້ອື່ນ...  ເຈົ້າ  ແລະ  ໝູຂ່ອງເຈົ້າຈະຖືກສົ່ງໄປທີເ່ມືອງເພື່ອເລີ່ມການປະສົມພັນຂອງເຈົ້າໄປສູ່
ດາວອັງຄານ.

ຜີມານຮ້າຍ

MARTY  ແລະຂ້ອຍເຮັດຫຍັງ

ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປພວກເຮົາເຊັກອິນກັບ  Marty  ແລະ  Winona.

MARTY  ບໍ່ມເີຫດຜົນ ...  ບໍ່

ປີ.

ເຫດຜົນທັງຫມົດ  Sir  Diablo.

ດໍາລົງຊີວິດເປັນພົນລະເມືອງ ...  ພວກເຂົາຈະເຮັດແນວໃດກັບໂລກໃຫມນ່ີ້?  ຊອກຫາ

DIABLO  
ເປັນຫຍັງອັນນີຈ້ຶ່ງແປກ?

ຄວາມລັບທີ່ມຢີູແ່ລ້ວສໍາລັບລ້ານ ຄໆົນ

ພວກເຂົາເຈົ້າຕິດຢູເ່ທິງດາວອັງຄານເບິ່ງຄືວ່າຕະຫຼອດໄປ ...  ມໂີອກາດທີ່
ຈະຮຽນຮູວ້ັດທະນະທໍາແລະ

ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງສອງຂອງພວກເຮົາໄດພ້ົບເຫັນ

ນັ້ນແມ່ນແປກເກີນໄປ.

4.

MARTY  Diablo?

ຜູບ້ັນຍາຍ

ເອີ...  ຖ້າເຈົ້າສາມາດອອກສຽງຊືຂ່ອງຂ້ອຍ  ເຈົ້າຈະລະເບີດໃນແປວໄຟທັນທີ.  ໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ....  ທຽບເທົ່າກັບຊືຂ່ອງຂ້າພະເຈົ້າໃນພາສາຂອງທ່ານຈະເປັນ ....  Diablo ...

ຍິນດຕີ້ອນຮັບສູ່  MARS...  Marty

ຜີມານຮ້າຍ

ແຕຢ່່າລືມ...  ຖ້າເຈົ້າບອກວ່າເຈົ້າກຳລັງວາງແຜນບາງຢ່າງ...  ເຈົ້າຈະຖືກຂ້າ.
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WINONA,  ພວກເຂົາເຈົ້າໄດຖ້ືກປະຕິບັດໂດຍ  FORCE  AS

ພວກເຂົາກໍາລັງຖຂືຶ້ນແນວໃດ.

ກວດເບິ່ງກັບຜູ້ເດີນທາງຂອງພວກເຮົາແລະເບິ່ງ

ສຸດທ້າຍພວກເຮົາໄດປ້ະໄວກ້ັບ  MARTY  ແລະ

ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງປ່ອຍໃຫພ້ວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດ ...  ສໍາລັບໃນປັດຈຸບັນ.

DIABLO  ແຈ້ງໃຫ້  Marty  ຮູ້ວ່າລາວສາມາດຮຽນຮູໄ້ດ້

ຜູບ້ັນຍາຍ

ເພື່ອມຊີີວິດໃໝເ່ທິງດາວອັງຄານ.  ປ່ອຍໃຫ້

MARTY  ພວກເຮົາຕ້ອງຫຼິ້ນໃຫດ້ຈີົນກວ່າພວກເຮົາສາມາດຄິດອອກ

ວິທີການອອກຈາກດາວເຄາະ  Nona ...  ຢ່າເຮັດໃຫເ້ກີດບັນຫາໃດໆ ...  ຂ້ອຍຂໍຮ້ອງເຈົ້າ.

ຂ້າ.

I  Episode  3  Marty  and  Mars  08/11/21  ໂດຍ  Thomas  Young

ພວກເຮົາບໍສ່າມາດອອກໄປໄດບ້ໍ?  ລໍຖ້າເຈົ້າຕັ້ງຊືກ່ັບໄມບ້ັນທັດຢູນ່ີບ້ໍ?  ວ່າມ່ວນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຊອກຫາທາງ
ກັບບ້ານ.  ຂ້ອຍບໍ່ໄດຢູ້ນ່ີຕ້ະຫຼອດໄປ.

ວິນໂນນາ

ການປະຖິ້ມຄົນອື່ນທີສ່ະຫລາດເຂົາຈະເປັນ

1.

ຜູບ້ັນຍາຍ

ເທິງດາວອັງຄານ...  ແລະ...  ບໍ່ເຄີຍຖືກອະນຸຍາດ

ນັບຕັ້ງແຕພ່ວກເຮົາໄດຍ້່າງຜ່ານປະຕູ ...  ພວກເຮົາບໍ່ໄດຮ້ັບອະນຸຍາດໃຫອ້ອກອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ...  ເພາະວ່າພວກເຮົາຈະປະຖິ້ມ
ທີ່ມຢີູຂ່ອງພວກເຂົາ ...  ແລະເຂົາຈະຕ້ອງຂ້າພວກເຮົາ.

ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ  DIABLO  ແລະລາວໄດຖ້ືກບອກວ່າລາວ

ເຫັນເຈົ້າບໍ່ເປັນຫຍັງ!  ຂ້ອຍເວົ້າກັບ  Diablo...  ຫົວຫນ້າທີຮ່ັບຜິດຊອບຢູທ່ີນ່ີ້ ...  ລາວເວົ້າວ່າ
ພວກເຮົາຢູ່ໃນດາວອັງຄານ!  ແລະ

ນັກໂທດ.  Marty  ໄດພ້ົບກັບພວກຜປີີສາດ

MARTY  Nona...  ຂ້ອຍດີໃຈທີ່

ດັ່ງທີເ່ຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການບອກວ່າ ...  Marty  ແລະ  Winona  ໄດຖ້ືກນໍາໄປສູເ່ມືອງແລະໄດເ້ລີ່ມຕົ້ນ

ການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນສັງຄົມທ້ອງຖິ່ນ.

Machine Translated by Google



ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າການຊອກຫາບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີຈ່ະກາຍເປັນອາວຸດ ...  ມັນບໍ່ມທີາງທີຂ່້າພະເຈົ້າ
ຈະຕາຍຢູທ່ີນ່ີໂ້ດຍບໍ່ມກີານຕໍ່ສູ້.

ຂ້ອຍຫິວ...ສົນໃຈວ່າຂ້ອຍເອົານິ້ວມື  ຫຼື  ຕີນ?

ໃນຖານະເປັນຜປີີສາດ ...  ພວກເຮົາບໍ່ມກີໍມ່ກີໍາລັງຕໍາຫຼວດ ...  ສະນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນສະຖານະການທີທ່່ານບໍ່
ສາມາດເອົາຕົວທ່ານເອງອອກຈາກ.  ຂ້ອຍບໍຮູ່້ວ່າເປັນຫຍັງຂ້ອຍບອກເຈົ້ານີ້ ...  ເຈົ້າອາດຈະຕາຍໃນຕອນເຊົ້າ.  
ຜູ້ຊາຍ  I

ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງ  WINONA

ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແລະເຮັດໃຫທ້ີ່ພັກອາໄສຂອງທ່ານເອງ.

MARTY  ດີ  Nona  ພວກເຂົາເຈົ້າທັງຫມົດແມ່ນຜປີີສາດ ...  ສ່ວນໃຫຍ່
ຂອງພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍໄດເ້ບິ່ງເປັນມະນຸດໃນເນື້ອຫນັງ.

ທ່ານສາມາດເຮັດສິ່ງຂອງແລະນໍາມັນເຂົ້າໄປໃນຕົວເມືອງແລະພະຍາຍາມຂາຍມັນກັບທ້ອງຖິ່ນ,  
ການຄ້າແລະ  barter  ແມ່ນລະບົບຕົ້ນຕຢໍູທ່ີນ່ີ້.

ພວກເຮົາບໍ່ໃຫໃ້ບປະກາດຢູທ່ີນ່ີ້.  ເຈົ້າຕ້ອງຊອກຫາອາຫານຂອງເຈົ້າເອງ.

WINONA  ເປັນຫຍັງຄົນທັງຫມົດເຫຼົ່ານີຈ້ຶ່ງເບິ່ງພວກເຮົາ ...  ມັນຄ້າຍຄື
ວ່າພວກເຮົາແມ່ນອາຫານວ່າງ  Marty  ໃນຄືນນີ້.

ເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດປ້້ອງກັນຕົນເອງ.  ຂ້ອຍຈະບໍຢູ່ທ່ີນ່ີເ້ພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າ.

2.

ວິນໂນນາ...  ມະນຸດ...  ທີໂ່ງ່ຈ້າພທໍີຈ່ະຜ່ານປະຕທູີເ່ຂົາເຈົ້າບໍຮູ່ຈ້ະພາພວກເຂົາມາທີນ່ີ້...  ຮາຮາ.  

ມາເລີ່ມກັນເລີຍວ່າເຈົ້າຈະພັກຢູ່ໃສ.  ມບີ່ອນທີ່ດິນຢູນ່ອກເມືອງບໍ່ມຜີູ້ຄົນຢູ່ໃນເມືອງ...  ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າໄດ້
ແນະນຳວ່າພວກເຮົາຈະມອບແຜ່ນດິນນີໃ້ຫເ້ຈົ້າຢູທ່ີນ່ັ້ນເພາະເຈົ້າບໍຍ່ອມຢູໃ່ຕອ້ຳນາດຂອງພວກຜປີີສາດໃນ
ຕອນກາງຄືນ..

ເຈົ້າທັງສອງຕ້ອງແມ່ນ  Marty  ແລະ

ZIAGEL

WINONA  ດີ  ຂອບໃຈສໍາລັບການລົງຄະແນນສຽງຂອງຄວາມຫມັ້ນ

ໃຈ  Zia  gel ...  ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫເ້ຮັດອາວຸດແລະ
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ເຮັດເພື່ອບໍ່ມທີີ່ພັກ...  hahaha

ຢ່າງໜ້ອຍເຈົ້າຍັງມອີາລົມຕະຫຼົກຢູບ່ໍ?  …  ເບິ່ງວ່າໂລຫະນີຈ້ະໃຊໄ້ດດ້ທີີ່ສຸດສຳລັບພື້ນຖານ  ແລະ  ຝາ.  
ແລະຄວນຮັກສາດິນຊາຍອອກ;  ແລະເບິ່ງທີນ່ີມ້ັນຄ້າຍຄຜື້າ  fabric  ທີຫ່ນາແທ້ໆ.

ມາຕີ

ຖືກຕ້ອງແລ້ວ...  ພວກເຮົາແທນທີຈ່ະປົກປ້ອງຕົນເອງ...  ເຮັດໃຫມ້ັນມ່ວນກັບການຂ້າເຈົ້າ.  ແລ້ວນັ້ນ
ແມ່ນເຈົ້າໄດ້ຮັບທັງໝົດຈາກຂ້ອຍ...  ດີກວ່າເລີ່ມສ້າງທີ່ພັກອາໄສ...  ເມື່ອພາຍຊຸາຍເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າມາ..  ເຈົ້າ.

ໃຫຊ້ອກຫາສິ່ງຂອງທີຈ່ະໃຊເ້ພື່ອເຮັດໃຫ້  hut  ຫຼບືາງສິ່ງບາງຢ່າງ.  YAY  ຕົກແຕ່ງ ...  ທີຂ່້ອຍມັກ  
(sarcasm)

ZIAGEL

…

ຕອນຕໍ່ໄປຂອງ  Marty  ແລະ  Mars  ເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຂົາມຄີວາມຄືບຫນ້າແນວໃດ.

ມັນຈະເປັນການດີ ...  ສິ່ງທີ  1  ທໍາອິດ ...  ໃຫໄ້ດ້ຮັບການທີ່ພັກອາໄສ  figured  ອອກ ...  ເບິ່ງຢູທ່ີ່
ນັ້ນ ..  ມຊີໍຂ່ອງ  junk;  ຈິດໃຈແລະສິ່ງຂອງ.

ປ້ອງກັນຕົນເອງ?  ແລະບໍແ່ມ່ນເຈົ້າບໍສ່າມາດກິນນິ້ວມຫືຼຕືີນຂອງພວກເຮົາ.  ເລືອ.

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍແ່ມ່ນງາມທີ່ສຸດ ...  ສໍາລັບປັດຈຸບັນມັນຈະເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົ້າອົບອຸ່ນແລະອະນຸຍາດໃຫ້

ເຂົາເຈົ້າຄວາມປອດໄພແລະທີ່ພັກອາໄສ.  ພວກເຮົາຈະກວດເບິ່ງຄືນໃນກັບເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ

ຫ້ອງນ້ຳ  ແລະ  ຫ້ອງຄົວ...

ວິນໂນນາ

3.

ພຽງແຕໄ່ວລຸ້ນ ...?  ຂ້ອຍບໍຮູ່້ວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ.

ໃນມືທ້ີ່  Marty  ແລະ  Winona  ໄດພ້ົບເຫັນຂີ້ເຫຍື້ອແລະອຸປະກອນເພື່ອເຮັດທີ່ພັກອາໄສທີ່ມີ  2  

ຫ້ອງ ...

ນັ້ນແມ່ນຫຼາຍທີຈ່ະເອົາຢູ່ໃນ  Nona.  ໄດ້

ຜູບ້ັນຍາຍ

ມາຕີ

ນີຄ້ວນຈະຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຮົາ  insulated.
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ໃນເວລາທີພ່ວກເຮົາສຸດທ້າຍໄດປ້ະໄວກ້ັບ  MARTY  ແລະ

ນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຂະນະນີ້.

ຂີ້ເຫຍື້ອ.  ມາກວດເບິ່ງ  ແລະເບິ່ງວ່າຢູ່ໃສ

ຜູບ້ັນຍາຍ

ບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ...  ບໍ່ ...  ພວກເຮົາສາມາດຕັ້ງຊືມ່ັນ  Marty  Hut

ເຂົາເຈົ້າເອງ.  ເຂົາເຈົ້າໃຊເ້ວລາໃນມືຕ້ໍ່ໄປ

1

ການກໍ່ສ້າງທີ່ພັກອາໄສຂອງເຂົາເຈົ້າມີການສູນເສຍ

ມາຕີ

ຊັບສິນເພື່ອອາໄສຢູ່  ແລະ  ລ້ຽງດູ

1  ຕອນທີ  4  MARTY  AND  MARS  BY  THOMAS  Young  08/11/21

scarecrows.

Hey  ດຽວນີ້ ...  id  ຢາກເຫັນເຈົ້າຕົກແຕ່ງສະຖານທີດ່້ວຍຂີ້ເຫຍື້ອ  mars  ນີ້.  ນັບຕັ້ງແຕຂ່້າພະເຈົ້າ
ໄດເ້ຮັດວຽກ ...  ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕັ້ງຊືທ່ີ່ດິນຂອງພວກເຮົາ ...  hmmm  ແນວໃດກ່ຽວກັບ  Winona  Way?  ແລະຢ່າ
ເວົ້າກ່ຽວກັບ  Dolls  ຂອງຂ້ອຍ ...  ພວກມັນຄື

ນອກຕົວເມືອງທີເ່ຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ

1.

ວິນໂນນາ

ໄດສ້ະແດງໃຫດ້ິນ

ວິນໂນນາ

ຢ່າງຫນ້ອຍຈົນກວ່າພວກເຮົາຊອກຫາທາງກັບບ້ານ.

ຂ້ອຍມັກແບບນັ້ນ...  Mar  Nona...ຫວານ.  ຈາກຈຸດນີໄ້ປເຮົາຈະໄດອ້າໄສຢູເ່ທິງແຜ່ນດິນ

ທີ່ມຊີື່ວ່າ  Mar-Nona...  ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປພວກເຮົາຈະປັບປຸງໃຫມ້ັນປອດໄພຂຶ້ນ...

ການດູແລຂອງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ  DEMON  DIABLO  ແລະ

ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງສໍາເລັດການສ້າງຮົ້ວ.

ສະນັ້ນໃຫເ້ຮົາຂ້າມສິ່ງທີພ່ວກເຮົາໄດເ້ຮັດມາເຖິງຕອນນັ້ນ  Nona.  ທີ  1  ພວກເຮົາສ້າງ
ທີ່ພັກອາໄສຂອງພວກເຮົາ.  ຫຼັງຈາກນັ້ນ,  ຂ້າພະເຈົ້າໃຫທ້່ານ  decorate  ມັນ ...  
ການຕັດສິນໃຈທີຮ່້າຍແຮງທີ່ສຸດເຄີຍ.  ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດ  dolls  creepy  ແທ້ ບໆໍ?

ມາຕີ

WINONA ...  ພວກເຂົາເຈົ້າໄດຖ້ືກປ່ອຍອອກມາຈາກ

ມາຕີ

ຮືມ...  ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈແລ້ວ!  ມາ-ໂນນາ!  I  rock  Oh  yeah  Uh  Huh!

ພວກເຮົາ ...  ບໍ່ໄດເ້ກີດຂຶ້ນ ...  ນີ້ແມ່ນຍາກກວ່າທີຂ່້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈະເປັນ.
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ພື້ນທີ່ ...  ນີຄ້ວນຈະເປັນ

ໃນຂະນະທີ່  Marty  ສຳຫຼວດພື້ນທີ່...  ລາວຮູ້ສຶກແປກໃຈທີພ່ົບວ່າເຊື່ອງໄວທ້າງຫລັງຂອງພູເຂົາທີເ່ບິ່ງເຫັນແມ່ນ

ປ່າໄມ້

ຜູບ້ັນຍາຍ

ອາດຈະບໍໂ່ທຫານັກທ່ອງທ່ຽວອີກຕໍ່ໄປ ...  Minoans?  ເອີ  ຄິດບໍອ່ອກວ່າ,  ຕ້ອງ

ຊອກຫາອາຫານ...  ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດຄ້ົ້ນພົບສັດປ່າໃນທ້ອງຖິ່ນ...  ຫລື  ອາຫານທີ່ມຢີູ່

ອອກຈາກການເກັບໄປຫາ  Nona ...  ເຈັບປ່ວຍກວດຫາສັດປ່າ ...  ຂ້ອຍຫວັງວ່າ  Nona  ຈະພົບ
ເຫັນສະຖານທີນ່ີຖ້້າຂ້ອຍບໍ່ໄດກ້ັບຄືນໄປບອກລາວກ່ຽວກັບມັນ.  ຂ້ອຍຈະຄ່ອຍ ເໆຂົ້າໄປໃນນີ້ ...  ດີ

MARTY  ແບ່ງແລະເອົາຊະນະ ...  ຂ້ອຍມັກມັນ.

Mar-Nona  ເກີດມາ...  ກັບ  Space  Junk  ແລະໃນ  Anti  Beauty  ທັງໝົດຂອງ
ມັນ.  ຕໍ່ໄປ,  ນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງພວກເຮົາ ...  ທີພ່ວກເຮົາຄວນ

ແລ້ວ,  ເຈັບຫົວອອກດຽວນີ້.

ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍຈະກວດເບິ່ງມັນແຕຂ່້ອຍຈະ

ສໍາລັບສິ່ງທີຈ່ະເລືອກເອົາແລະທ່ານຊອກຫາສິ່ງທີຈ່ະລ່າສັດ.  ພວກເຮົາສາມາດເຮັດມັນໄດໄ້ວຂຶ້ນກ່ອນທີ່
ຄວາມມືດຈະມາ.

ຜູບ້ັນຍາຍ

ມາຕີ

hoarse  ແລະຫນ້າຢ້ານກົວ.

WINONA  ຂ້ອຍເບິ່ງແນວໃດ

2.

ໂນນ່າ...  ເຮົາຕ້ອງຄິດເລື່ອງອາຫານ  ແລະ  ເກັບມ້ຽນໄວເ້ປັນຊ່ວງເວລາທີເ່ຮົາບໍສ່າມາດອອກໄດເ້ນື່ອງຈາກພາຍຸ

ຊາຍ.  ຂ້ອຍຈະໄປສຳຫຼວດພື້ນທີ່  ແລະເບິ່ງວ່າເຮົາສາມາດລ່າສັດ  ຫຼເືລືອກວ່າມຫີຍັງ.

crickets ...  ແຕສ່ຽງແມ່ນຫຼາຍ

ມາຕີ

ຄືກັນກັບສະບັບ  mars  ຂອງນົກແລະ

ຫນ້າສົນໃຈ...

ບໍແ່ມ່ນສີຂຽວ...  ແຕສ່ີມ່ວງ  ແລະສອີ່ອນໆ ...  ບໍ່ມຫີຍັງຄືກັບທີລ່າວເຄີຍເຫັນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.  ລາວໄດ້ຍິນສຽງ

ດັງ
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ໃນຂະນະທີ່  Marty  ເຊື່ອງຢູຫ່ລັງພຸ່ມໄມຫ້ຼາຍ

ຜູບ້ັນຍາຍ

Crap  ມັນໄລຂ່້ອຍດຽວນີ້!  ຂ້ອຍບໍ່ຢາກຕາຍແບບນີ້...

ຜູບ້ັນຍາຍ

ມາຕີ

ຂ້າພະເຈົ້າຈະພະຍາຍາມຖິ້ມຫອກຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃສມ່ັນ ...  (hurls  spear  ໃສຫ່ົວຂອງ  monster  ໄດ້)  ຕະປູ
ມັນ!  ໂອຍ້,  ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່  pissed  ມັນໄປ.  ຂ້ອຍກຳລັງອອກຈາກບ່ອນນີ້.  (ແລ່ນຫນີ)

ສິ່ງລົບກວນນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?  Crap ...  ຂ້ອຍດີກວ່າເຊື່ອງຢູຫ່ລັງພຸ່ມໄມນ້ັ້ນແລະເບິ່ງສິ່ງທີກ່ໍາລັງມາ.

Monster  Thingy...

ເປັນສຽງທີເ່ລິກເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫສ້ັດຮ້າຍທີໃ່ຫຍທ່ີ່ສຸດຢ້ານ.

ສິ່ງທີ່  Nona  ໄດແ້ກະສະຫຼັກຫອກສໍາລັບຂ້ອຍອອກຈາກຂີ້ເຫຍື້ອທີພ່ວກເຮົາພົບເຫັນ.

ຂ້ອຍຮູ້ວ່າເຈົ້າຈະຕາຍຖ້າຂ້ອຍປ່ອຍໃຫເ້ຈົ້າໄປເອງແທ້ໆ.  ແລະຂ້ອຍຖືກຕ້ອງ.  ເບິ່ງຂະໜາດຂອງ
ສິ່ງນັ້ນ...  ຂ້ອຍຂ້າມັນຈຶ່ງຕັ້ງຊືມ່ັນ!  ລອງຄິດເບິ່ງວ່າ...  ເຮົາເອີ້ນສັດນີແ້ນວໃດ...  Six-  Ligger

ວິນໂນນາ

ສັດ...  ຂ້ອຍໝັ້ນໃຈວ່າຈະເຮັດໃຫຜູ້ຖ້ືກລ້າສັບສົນ.  ແລະໃນເວລາຕໍ່ໄປມັນ

3.

ເຮັດໃຫມ້ັນສຽງຄ້າຍຄຂືະຫນາດນ້ອຍ

Nona  Omg!  ຂອບໃຈສໍາລັບການຊ່ວຍຊີວິດຂອງຂ້ອຍ.

ມັນໄດເ້ຮັດໃຫສ້ຽງໃນປັດຈຸບັນວ່າ

ມາຕີ

ສັດຂະໜາດໃຫຍໄ່ດລຸ້ກລາມໄປພ້ອມກັບສິ່ງທີເ່ບິ່ງຄືວ່າມີ  6  ຂາ...  ມັນສນີ້ຳຕານ...  ມຕີາ  3  ໜ່ວຍ;  ແລະແຂ້ວ

ຫຍາບຕະຫຼອດທາງ ...

ຈາກບ່ອນໃດຫອກອີກອັນໜຶ່ງມາແລະຕສີັດຢູຄ່ໍ  ແລະມັນຕົກລົງກັບພື້ນດິນ.  Winona  ໂດດອອກຈາກຕົ້ນໄມຕ້ົ້ນໜຶ່ງ  ແລະ

ເລີ່ມຫົວເລາະໃສ່  Marty.
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ມາຕີ

ຂ້ອຍ  ກຳ  ລັງເອົາສິ່ງທີຂ່້ອຍສາມາດເຮັດໄດ້

ວິນໂນນາ

ຢ່າງຈິງຈັງ ...  6  legger  monster  thingy?  ວ້າວ

ມາຕີ

ແຕພ່ວກມັນມສີີຂາວແລະມີ

ບໍ່  Nona...  ຂ້ອຍແນ່ໃຈວ່າຄົນທ້ອງຖິ່ນມີຊືມ່ັນແລ້ວ ...  ເຈັບປ່ວຍຖາມຕໍ່ໄປຂ້ອຍຢູ່ໃນເມືອງ ...

ແກ່ນຢູນ່ອກດ້ວຍເຫດຜົນບາງຢ່າງ.  Nona...  ເຈົ້າເຮັດຫຍັງຢູ່?

WINONA  
ຂ້າພະເຈົ້າຕົກໃຈທີ່ມຢີູຂ່ອງທ່ານ.

Nona,  ເບິ່ງທີນ່ີ້,  ມບີາງສິ່ງບາງຢ່າງທີຄ່້າຍຄຫືມາກໄມປ້່າເມັດ.

ມາຕີ

MARTY  Hey,  ຂ້າພະເຈົ້າບໍພ່ໍ
ໃຈຄໍາເວົ້ານັ້ນ!

ແມ່ນແລ້ວ...  ປ່ອຍວຽກໜັກໃຫຂ້້ອຍ...ປົກກະຕິ  Marty.

ມາຕີ

4.

ກັບມາເບິ່ງເຈົ້າ...  Nona...  ແມງໄມຢູ້ນ່ີເ້ບິ່ງມຂີະໜາດໃຫຍກ່ວ່າແຜ່ນດິນໂລກສອງເທົ່າ  ແລະພວກ
ມັນອ່ອນກວ່າ.

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນເຖິງເວລາແລ້ວ  ພວກເຮົາພຽງແຕເ່ລືອກເອົາບາງອັນແລ້ວເອົາມັນໄປໃຫທ້້ອງຖິ່ນ  
ແລະ  ຫວັງວ່າຈະບອກພວກເຮົາວ່າອັນໃດປອດໄພ.

ວິນໂນນາ

ວິນໂນນາ

MARTY  ບໍ່ເປັນຫຍັງທີເ່ຂົ້າໃຈໄດ້.  ຂ້ອຍຈະໄປທີກ່ານໂຮມ
ຊຸມນຸມໃນຂະນະທີເ່ຈົ້າເຮັດແບບນັ້ນ.

ໃຫຊ້ອກຫາບາງສິ່ງທີພ່ວກເຮົາສາມາດເລືອກກິນໄດ້,  ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕບ່ໍຮູ່້ວ່າພວກເຮົາຈະຮູ້ວ່າມັນ
ກິນໄດຫ້ຼບືໍ່.

ສັດທີພ່ວກເຮົາຂ້າ.  ຂ້ອຍບໍ່ຢາກໃຫມ້ັນເສຍໄປ.

ວິນໂນນາ
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ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕຈ່ະອອກຈາກການເຮັດວຽກ  slimy  ກັບທ່ານ  Marty.

MARTY  ບໍ່ມຫີຍັງ  Nona ...  ຜົມຂອງເຈົ້າເບິ່ງງາມໃນມື້ນີ້.

ສາມາດເກັບອາຫານໃຫພ້ຽງພໍ

WINONA  ຕໍ່ມາ.  ແລະເບິ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າມີ

5.

WINONA  ແມ່ນ
ຫຍັງ?

ພວກເຮົາຈະ  CEHCK  ກັບໄປດ້ວຍ  Marty  ແລະ

ຂ້ອຍຈະເອົາມັນໄວໃ້ຕໝ້ອນຂອງເຈົ້າຕອນເຈົ້ານອນ.

ຜູບ້ັນຍາຍ

ມາຕີ

ລອດ.

WINONA  ນັ້ນ

ແມ່ນສິ່ງທີຂ່້ອຍຄິດ.
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1  EPISODE  5  MarTY  ແລະ  Mars  08/12/21  1  ຂຽນໂດຍ  Thomas  Young

ທ້ອງຖິ່ນແລະພວກເຂົາພົບເຫັນວ່າແມ່ນຫຍັງ

ແລະ  ພວກ  ເຮົາ  ໄດ້  ເຮັດ  ຜ້າ  ຫົ່ມ  ແລະ  ໝອນ  ບາງ.  ຂ້ອຍຍັງຕ້ອງເຮັດຜ້າມ່ານແລະຜ້າປູ.  ພວກ

ເຮົາຍັງມອີາຫານທີເ່ກັບໄວ້.  ຮອຍທພບ,  ແຂ້ວ,  ແລະກະດູກຈະດທີີຈ່ະໃຊສ້ໍາລັບອາວຸດແລະເຄື່ອງໃຊ້.

MARTY  Nona ...  ຕື່ນມາ,  ສຽງດັງແມ່ນຫຍັງ?

WINONA  ເຂົາເຈົ້າໄດຮ້ຽນຮູທ້ີຈ່ະເລືອກເອົາ

ວິນໂນນາ

Diablo  ໃຫທ້ີດ່ິນຟຣແີລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈ

ຜູບ້ັນຍາຍ

ຮ່ວມກັນອອກຈາກຄວາມໃຈຮ້າຍຂອງຜປີີສາດ

ສັດທີເ່ປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ.  ເບິ່ງ

1.

ມາຕີ

ຄວາມຂັດແຍ່ງກຳລັງຈະເຮັດໃຫຄ້ວາມງຽບສະຫງົບຢຸດເຊົາຢ່າງກະທັນຫັນ.

ວິນໂນນາ

ກິນໄດ້  ແລະສິ່ງທີເ່ປັນສັດຮ້າຍ

ຜູບ້ັນຍາຍ

ເຈັບປ່ວຍຈັບອາວຸດ.  ຢູຫ່ລັງ

ອາຫານ  ແລະ  ການລ່າສັດ.  ພວກເຂົາເຈົ້າໄດກ້ວດກາກັບ  THE

ຂ້ອຍເອົາສິ່ງທີຂ່້ອຍສາມາດເຮັດໄດຈ້າກ  Lodovica

Nona,  ທ້ອງຖິ່ນໄດແ້ຈ້ງໃຫຂ້້ອຍຮູ້ວ່າພວກເຂົາເອີ້ນວ່າສັດທີພ່ວກເຮົາພົບເຫັນ  Lodovica.  ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າມັນເປັນ

ຊາວບ້ານບາງກຸ່ມໄດມ້ັດແຂນ

Marty  ແລະ  Winona  ມເີສລີພາບຫຼາຍ.

ຂ້ອຍໄດ້ຍິນຄືກັນ.  ຂໃໍຫອ້ອກໄປແລະກວດເບິ່ງມັນອອກ.  ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕຕ່ົກແຕ່ງສະຖານທີນ່ີແ້ລະ
ພວກເຮົາມແີລ້ວ  intruders ...  ໂຊກດຂີອງພວກເຮົາ

ສຸດທ້າຍພວກເຮົາໄດກ້ວດເບິ່ງກັບ  MARTY  ແລະ

ຄືກັບວ່າພວກເຮົາໂຊກດີ.

ເອີ້ນແລ້ວ.  ມາກວດເບິ່ງດຽວນີ້...

ຕອນກາງຄືນຫຼຸດລົງບ່ອນຈອດຍົນດາວ.  ແລະ  Mar  Nona  ໄດມ້ິດງຽບ ...  ຢູນ່ອກແຜ່ນດິນ

ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ

ຂ້ອຍ.
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ວິນໂນນາ

Marty  ວາງໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູໃ່ກກ້ັບຄວາມຕາຍ,  ເບິ່ງຄືວ່າມຄີົນເອົາລາວຢູ່ໃນ
ຫລັງຂອງ  wagon  ແລະເອົາລາວໄປ.

ຂາ  Marty  ແລະຖິ້ມເຂົາຢູ່ໃນປ່າທີຈ່ະເສຍຊີວິດ.  ຫຼັງຈາກນັ້ນ,  ພວກເຂົາເຈົ້າໄດເ້ອົາ  
Winona  ກັບໄປເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນນັກໂທດ.  ເປັນ

ຂ້າທ່ານທັງຫມົດ.  ພວກເຮົາບໍໄ່ດທ້ໍາຮ້າຍໃຜ ...  ພວກເຮົາໄດເ້ຮັດຫຍັງກັບທ່ານ?

ຜູບ້ັນຍາຍ

ລະວັງ!  ໂນນາ!  ປ່ອຍລາວໄປ!  ຂ້ອຍຈະ

ຊາວບ້ານໄດສ້ືບຕໍຕ່ັດ

ຜູບ້ັນຍາຍ

ຂ້າພະເຈົ້າມຄີວາມຄິດ.  ເອົາຂາຫນຶ່ງຂອງລາວແລະປ່ອຍໃຫລ້າວ  Lodovica  ກິນ.  ໃຫແ້ນ່ໃຈ
ວ່າໄຟໄຫມເ້ຮືອນກັບດິນ.  ເອົາສິ່ງທີເ່ປັນປະໂຫຍດໃດໆ.  ແລະໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າຈະບໍ່ມທີາງທີຈ່ະນຳ
ກັບຄືນມາຫາພວກເຮົາ...  ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງນີໂ້ດຍບໍ່ມກີານອະນຸຍາດຈາກພວກນາຍຜປີີສາດ.

ມາຕີ

ໃນດາວອັງຄານ?  ແມຂ່ອງຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບຂ້ອຍ...  ຂ້ອຍໝັ້ນໃຈວ່າລາວເປັນຫ່ວງ
ຫຼາຍໃນຕອນນີ້.

ຮັກສາຕາຂອງຂ້ອຍເປີດ.  ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍໄດສູ້ນເສຍເລືອດຫຼາຍເກີນໄປ.  ຂ້ອຍຕາຍແບບນີບ້ໍ?

ອົດທົນ.

2.

ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດອ້ອກຈາກຂໍ້ຄວາມທີເ່ຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດຮ້ັບການຕ້ອນຮັບທີນ່ີແ້ລະມັນຈະບໍ່ໄດ້

ຫັກ...  ແລະເປັນຫຍັງຈິ່ງມຄີວັນຫຼາຍຢູທ່ົ່ວທຸກແຫ່ງ?  ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງສະຫງົບລົງ ...  Nona  
ຈະເຮັດແນວໃດ?  ຂ້ອຍເຮັດບໍ່ໄດ້

ຜປີີສາດທ້ອງຖິ່ນ

ຂ້ອຍຢູ່ໃສ?  (ໃນແລະອອກຈາກສະຕິ)  ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງຍ້າຍອອກບໍ່ໄດ້?  
ຫົວຂອງຂ້ອຍຂ້າຂ້ອຍ ...  Nona  ເຈົ້າຢູ່ໃສ?!  ຂ້ອຍຈະພະຍາຍາມຢືນຂຶ້ນ ...  ຂາຂອງຂ້ອຍຢູ່ໃສ?!  
ເປັນຫຍັງຂາຂອງຂ້ອຍຫາຍໄປ?  ຂ້ອຍບໍສ່າມາດຮູ້ສຶກວ່າແຂນຂອງຂ້ອຍ ...  ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນ

ປ່ອຍຂ້ອຍໄປ!  (ທ້ອງຖິ່ນຜູກມັດ  Wynona)

ມາຕີ

Machine Translated by Google



Nona  ຢູ່ໃສ?  ຂ້ອຍຕາຍບໍ?  ຂ້ອຍຕ້ອງອອກຈາກບ່ອນນີ້.  Nona  ຕ້ອງການຂ້ອຍ.

JUCTOOB

ຂ້ອຍຈະຂ້າເຈົ້າ.

ຂ້ອຍຢູ່ໃສ?  ຂາຂ້ອຍຢູ່ໃສ?!?!?

ມະນຸດ?  ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າແລະ  Nona  ເປັນມະນຸດທໍາອິດໃນໂລກນີ້.

ມາຕີ

ບາງສິ່ງບາງຢ່າງເພີ່ມຂຶ້ນຢູທ່ີນ່ີ້.  ຂ້ອຍວ່າເຈົ້າເປັນຜີມານຮ້າຍ ...  ຢ່າແຕະຕ້ອງຂ້ອຍ ...

ມາຕີ

Marty  ຕື່ນນອນດ້ວຍຜ້າພັນບາດຂາຂອງລາວແລະຢູ່ໃນສະຖານທີທ່ີລ່າວບໍຮູ່້.

JUCTOOB

ບໍ່ມຫີຍັງເຫຼືອ.  ແລະຂາຂອງເຈົ້າໄດຖ້ືກກິນໂດຍ  Lodovica.

3.

ສະຫງົບລົງ,  ຂ້ອຍຈະບໍທ່ໍາຮ້າຍເຈົ້າ.  ຂ້ອຍຊືຢ່າໂຄບ.  ຂ້ອຍບໍແ່ມ່ນຜປີີສາດ  ຢ່າກັງວົນ.  
ຂ້ອຍເປັນມະນຸດຄືກັນກັບເຈົ້າ.  ແລະລູກຊາຍເມື່ອຂ້ອຍພົບເຈົ້າ ...  ເຈົ້າຢູຄ່ົນດຽວ ...  ແລະຂ້ອຍ
ເສຍໃຈທີຈ່ະເວົ້າວ່າ ...  ເຮືອນຂອງເຈົ້າຖືກໄຟໄຫມ້.

ມັນໃຊເ້ວລາພຽງແຕນ່ີໃ້ນລະດັບທີແ່ຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ.  ຂ້າພະເຈົ້າມຄີວາມຮູສ້ຶກວ່າຜູ້
ເປັນນາຍຜປີີສາດ  Diablo  ໄດຕ້ົວະພວກເຮົາ.  ດຽວນີຂ້້ອຍເປັນຜູຖ້ືກລ້າເປີດຫຼາຍດ້ວຍ
ຂາທີຂ່າດຫາຍໄປ.  ແລະພວກເຂົາເອົາ  Winona.  ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕຂ່້າຂ້າພະເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນ ...  ຢ່າ
ໃຫຂ້້າພະເຈົ້າເພາະວ່າຄວາມກົດດັນໃດ ກໆັບທ່ານ.

JUCTOOB

ມາຕີ

ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຂ້ອຍຢູ່ໃສ?

ເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫເ້ຈົ້າເຊື່ອ  ແຕເ່ປັນເວລາຫຼາຍປທີີມ່ະນຸດໄດເ້ຂົ້າມາທາງປະຕູ  ເຮົາກເໍຮັດສົງຄາມກັບ
ພວກຜປີີສາດ.  ພວກເຂົາເຈົ້າໄດຊຸ້ກດັນໃຫພ້ວກເຮົາກັບຄືນໄປບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງດາວ
ໄດ້ ...  ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບການດງີາມທີ່ຢູຫ່່າງໄກສອກຫຼີກຂອງເຂົາເຈົ້າ.  ພວກເຮົາໄດປ້ັບຕົວຢູ່
ເທິງດາວອັງຄານ  ແລະສ້າງເຮືອນໃໝໃ່ຫຕ້ົວເຮົາເອງ  ແລະໄດລ້້ຽງດຄູົນລຸ້ນໃໝ່...ມັນບໍແ່ມ່ນເລື່ອງ
ຮ້າຍແຮງ.
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Marty  ແລະ  Wynona  ໄດແ້ຍກອອກແລະ  Marty  ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ...  ກັບເວລາທີຜ່່ານ
ໄປ ...  ມຫີຍັງເກີດຂຶ້ນ?  ຊອກຫາເວລາຕໍ່ໄປໃນ  Marty  ແລະ  Mars.

ຂ້ອຍຄິດເຖິງເລື່ອງນັ້ນໃນຂະນະທີເ່ຈົ້າອອກໄປ  3  ອາທິດ.  ຂ້ອຍສ້າງ

(ເອົາຂາໃສ່)  ອັນນີຮູ້້ສຶກແປກ  ແຕຂ່້ອຍຈະເຮັດແບບນັ້ນໄດ້...  ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາ  Nona  ກັບຄືນ
ມາ.  ແລະ  3  ອາທິດ?!  ມັນຮູ້ສຶກຄືກັບສອງສາມຊົ່ວໂມງ.  ຂ້ອຍຫວັງວ່ານາງຍັງມຊີີວິດຢູ່.

ຜູບ້ັນຍາຍ

4.

ມາຕີ

ພວກເຮົາຕ້ອງສຸມໃສກ່ານເຮັດໃຫທ້່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບຂາໃຫມ່ ...  ແລະເຮັດໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດຮ້ັບການ
ຕິດເຊື້ອຈາກບາດແຜ.  ມັນເປັນການອັດສະຈັນທີທ່່ານຢູລ່ອດທັງຫມົດ,  ສະນັ້ນໃຊເ້ວລາມັນງ່າຍແລະ
ປ່ອຍໃຫຮ້່າງກາຍຂອງທ່ານປິ່ນປົວ  Marty  ວິທີການທີຖ່ືກຕ້ອງ.  ບວກກັບຂ້ອຍໄດເ້ຮັດຂານັ້ນແລະ
ຂ້ອຍບໍ່ຢາກໃຫວ້ຽກຫນັກຂອງຂ້ອຍເສຍໄປ.

ພວກເຮົາບໍສ່າມາດຊ່ວຍປະຢັດໃຜຈົນກວ່າພວກເຮົາ  100%  Marty.

JUCTOOB

ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີອ່າດຈະຊ່ວຍໄດ້ ...  ມັນເປັນຂາໂລຫະທີຄ່ວນຈະກັບຄືນລະດັບການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງທ່ານກັບຄືນໄປບ່ອນທີມ່ັນແມ່ນ.  ນອກຈາກນີແ້ຂນຂອງເຈົ້າຖືກຫັກ,  ຂ້ອຍໄດອ້ອກແບບ
ອຸປະກອນທີຈ່ະຊ່ວຍໃຫກ້ານສະຫນັບສະຫນູນພິເສດແລະມັນມລີະບົບ  AI  ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນ
ມັນ.  ຂ້ອຍຈະພາເຈົ້າໄປພົບກັບເມືອງທີເ່ຫຼືອເມື່ອເຈົ້າກັບຄືນມາ.
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ຕອນທີ  6:  ການຟື້ນຕົວ

ແລະເບິ່ງສິ່ງທີໄ່ດເ້ກີດຂຶ້ນກັບນາງສໍາລັບ  3  ອາທິດທີຜ່່ານມາ.  ແລະ  Marty  ກໍາລັງກຽມພ້ອມທີຈ່ະຊອກຫາພວກຜປີີສາດ ...  ລາວຈະເຮັດ

ແນວໃດ

5.

ພວກເຮົາຈະກວດສອບກັບ  Winona  ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ

ຜູບ້ັນຍາຍ
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ຕອນທີ  6:  ການຟື້ນຕົວ 6.

ຕໍ່ໄປ?
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ຮ້ອງຂໃໍຫມ້ີການຕໍ່ສູ້.

5.ຕອນທີ  7:  ຫໍສະໝຸດຂອງຜປີີສາດ

ຈະກວດສອບກັບ  Winona  ກ່ຽວກັບຂອງນາງ
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ນາງມຄີວາມຮູທ້ີຫ່ນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈກ່ຽວກັບດາວອັງຄານແລະເປັນຜູວ້າງແຜນແລະການແພດທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່.

6.

ລ້ຽງໂດຍ  Jucktoob  ຕັ້ງແຕນ່າງເກີດມາ..  ພໍ່ແມຂ່ອງນາງຖືກຜປີີສາດຂ້າ..  ບາງຄັ້ງ
ນາງກໍອ່ອກໄປໂດຍບໍຄ່ິດແລະມອີາລົມ..  ແຕຢ່່າປ່ອຍໃຫນ້າງຫລອກລວງເຈົ້າ ..  ນາງ
ແຂງແຮງ.  ສຸດທ້າຍຂອງເຮົາຄເືທວາ..

ຕອນທີ  8:  ການລຸກຂຶ້ນຂອງ  Haidee
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3.

ໄດເ້ລີ່ມຕົ້ນທີຈ່ະກ້າວໄປສູກ່ານທີຈ່ະມາເຖິງ

...

MOXA  ຂ້ອຍຮູ້ຈັກ  Nona ...

DIABLO.

ຜູບ້ັນຍາຍ

ເຈົ້າຕ້ອງການຫຍັງ

WINONA  ດມີັນດີກວ່າ

HAIDEE  ແມ່ນກ່ຽວກັບການຊອກຮູ້

MOXA

MOXA

ໂອເຄ!  ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເປັນການແບ່ງປັນພຽງພສໍໍາລັບປັດຈຸບັນ ...  ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕໄ່ດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫເ້ຫັນວ່າ
ສັດຕໄູດໃ້ກ້ຊິດ.

ບອກລາວວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນ...?  ແລະລາວ

ຕອນທີ  9:  ສົງຄາມ

MOXA...  ເຂົາເຈົ້າໄດປ້ິດຢູ່ແລ້ວ  ແລະ

ວິນໂນນາ

ສິ່ງທີ່  HAIDEE  ບໍຮູ່ແ້ມ່ນອັນນັ້ນ

ສູຕ້ໍ່ໄປ.  ຂະນະດຽວກັນຢູ່ຂ້າງ

HAIDEE  ໃຫຂ້ອງໄດ້ຮັບ

ຈະແກ້ໄຂນີ້.

ໃກກ້ວ່າທີຄ່າດໄວ້...  ແລະ

ມາຕີ

ທີມງານໄດລ້ວບລວມອາວຸດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະ

ຈາກສັດຕທູີຈ່ະເຮັດ.?

ພ້ອມທີຈ່ະຂ້າ.

MOXA...  ຖ້າເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງດຽວນີຕ້້ອງຮອດເວລາແລ້ວ.

ເຮັດວຽກ.  ຫຼຂື້ອຍຈະບໍສ່າມາດໃຫ້ອະໄພຕົນເອງໄດ້.

ໂມຊາໄດພ້ົບພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າຜປີີສາດແລະ

ວິທທີີຍ່າກ ...  ບໍຄ່ວນລົບກວນ

ໃຫເ້ຮັດສິ່ງນີເ້ພື່ອມະນຸດຂອງດາວອັງຄານ  ແລະເພື່ອຕົວເຮົາເອງ!

HAIDEE  ພວກເຮົາພຽງແຕຢູ່ເ່ທິງພູ

ຂອງ  DEMON  Queen  HAIDEE  ແລະ

ຈະໄປ...  ມັນເຖິງເວລາທີຈ່ະເຮັດໃຫກ້ານນຳສະເໜຂີອງພວກເຮົາເປັນທີຮູ່້ຈັກ!

ຢ່າກັງວົນ...  ຂ້ອຍມແີຜນການ...  ພຽງແຕເ່ຊື່ອຂ້ອຍ.

ຜູບ້ັນຍາຍ

ເຂົາເຈົ້າມີ!  ໃຊພ້ະລັງງານຂອງຂ້ອຍ
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ມາຕີ?!  ອັນນີເ້ປັນໄປໄດແ້ນວໃດເຈົ້າ

ຄືກັນຢູ່ໃນກາງຂອງການສູ້ຮົບ ...

Marty  ຂ້ອຍແມ່ນ  Mona ...  ພວກເຮົາບໍ່ມເີວລາທີຈ່ະສົນທະນາໃນເວລານີ້ ...

ວິນໂນນາ

ບໍດ່ຂີອງຂ້ອຍ ...  ເຈົ້າຕ້ອງເປັນ  Wynona ...  ຂ້ອຍ

MARTY  ເວົ້າ
ວ່າຕອນນີແ້ມ່ນຫຍັງ?

ລົມເພື່ອຈັບພວກມັນຄືນຈົນກວ່າເຈົ້າຈະຂຶ້ນເທິງ.

MOXA

MYLA

ຂ້າພະເຈົ້າບໍເ່ຕັມໃຈທີຈ່ະຊ່ວຍເຫຼືອ ...  ເລື່ອງສັ້ນ ...  ຂ້າພະເຈົ້າໄດຖ້ືກ  poses  ໂດຍ  demon  ມືຂວາຂອງ  
Queen  ແລະເປັນສໍາລັບການທີຜ່່ານມາ  5  ປີ ...

4.

ໃຜມບີັ້ງໄຟ?!
ວິນໂນນາ

ວິນໂນນາ

ຕອນທີ  9:  ສົງຄາມ

Myla ...  ຂ້ອຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຂຸດ  shin  ນ້ອຍນີ້ ...  Marty ...  ໃຊລ້ົມຂອງເຈົ້າ ...

OMG  WINONA...  ຂ້ອຍຄິດວ່າເຈົ້າຕາຍຄືກັນ!  ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຊ່ວຍນາງຜປີີສາດ?

ຂອບໃຈ!  ເກືອບໝົດຫົວຢູບ່່ອນນັ້ນ...ເຈົ້າລະວັງ...  ບັ້ງໄຟກຳລັງມາຮ້ອນ...

ພວກເຮົາທຸກຄົນສາມາດເຮັດສິ່ງນີຕ້ໍ່ມາ ...  ລໍຖ້ານາທີ ...  ແມ່ນຫຍັງ ...

JUCTOOB

ມາຕີ

ເຮດີ

ມາຕີ

(ລົມພັດ)  ຢູທ່ີນ່ັ້ນ  ພວກເຮົາໄປ...  ຂອບໃຈທີ່  Myla.

ບໍຕ່າຍບໍ?

ລະວັງດາບມາໃສຫ່ົວຂອງເຈົ້າ.

ມາຕີ

ລູກສອນມາຢູທ່ີພ່ວກເຮົາ.
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ຮາລີ!  ອັນນີຕ້້ອງຢຸດ!  ຂ້ອຍໄດຢ້ືນຢູທ່າງນັ້ນດົນພແໍລ້ວ  ແລະເບິ່ງເຈົ້າທຳລາຍທຸກສິ່ງໃນ
ເສັ້ນທາງຂອງເຈົ້າ...  ຂ້ອຍຄກືະສັດຜປີີສາດ...  ແລະຂ້ອຍຈະບໍຢ່ືນຢູ່ໃນເລື່ອງນີ້...  ແຕຂ່້ອຍຕ້ອງ
ຍອມຮັບ ...

ໂອຍ້  ຂອບໃຈ...  ດີໃຈ...  ຂ້ອຍໄດໄ້ປຮອດ...

ວິນໂນນາ

DIABLO

ພຽງແຕໃ່ນເວລານັ້ນມສີຽງດັງ

DIABLO

ແມ່ນແລ້ວ ...  ລໍຖ້າ ...  ມັນບໍດ່ີ ...  ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ...

ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ....  ສໍາລັບການນີຂ້້າພະເຈົ້າຈະປະໄວຊ້ີວິດຂອງທ່ານ ...  ແລະ  
Wynona  ຂອງນາງເປັນເຮືອທີທ່່ານອາໃສຢູ່.

ຜູບ້ັນຍາຍ

ເວລາຂອງຂ້ອຍກັບ  Nona  ໄດເ້ປີດຕາຂ້ອຍແທ້ ວໆ່າ  Hailee  ຊົ່ວຮ້າຍແທ້ໆ.

5.

ໂອຍ້  ແລະສິ່ງສຸດທ້າຍອັນໜຶ່ງ  Hailee...  ຂ້ອຍບໍ່ໄດບ້ອກ  Diablo  ວ່າເກີດຫຍັງ
ຂຶ້ນ...  ຂ້ອຍຍັງໄດວ້າງບາງອັນໄວໃ້ນຖົງຂອງເຈົ້າ...  (ແນມນິ້ວມື)

MOXA

ພຽງແຕບ່ໍສ່າມາດນັ່ງເບິ່ງໄດອ້ີກຕໍ່ໄປ ...

ຕອນທີ  9:  ສົງຄາມ

ໄດ້ຍິນແລະມີ  cage  ໄດປ້າກົດອອກຈາກບ່ອນທີບ່ໍ່ມກີານກັບດັກນາງຮ້າຍໄດ້  Hailee.

Heywood  Diabloooo...  ເຫັນເຈົ້າໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂອງຂ້ອຍ.  ຂ້ອຍຮູ້ວ່າພວກເຮົາມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຮົາໃນອະດີດ ...  ແຕຂ່້ອຍ

ຈ່າຍສໍາລັບການນີ້.

MOXA

HAIDEE  ເຈົ້າເຮັດແບບນີກ້ັບຂ້ອຍໄດແ້ນວໃດ  Mona ...  
ຂ້ອຍເອົາເຈົ້າກັບຄືນມາແລະໃຫຈຸ້ດປະສົງຂອງເຈົ້າ.  ເຈົ້າຈະ

ຂ້ອຍບໍ່ໄດມ້າທີນ່ີດ້້ວຍຕົວຂ້ອຍເອງ...

ດໍາລົງຊີວິດ ...  ຂ້ອຍເດົາ.

ອອກໄດງ້່າຍຫຼາຍ.
MOXA  ເວລານີເ້ຈົ້າຈະບໍ່
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ຈົບແລ້ວ

7.

ທັນທີ...  ແຕ່

ໃນ  AN

ຈະເປັນ,

ຕອນທີ  9:  ສົງຄາມ
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ສິ່ງທີ່  DIABLO  ມໃີຫ້

ຕົກລົງ?  ຊອກຫາເວລາຕໍ່ໄປໃນ  MARTY

8.

MARTY?  ແລະຈະ  Marty  ເອົາໄດ້

ແລະດາວອັງຄານ.

ຕອນທີ  9:  ສົງຄາມ
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ຕອນທີ  10:  ຂໍ້ສະເໜຂີອງ  Diablo

JUCTOOB  ເຈົ້າລືມ

ເຈົ້າເປັນເຄິ່ງຜປີີສາດບໍ?
ຈາກດາວອັງຄານ...

6.
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