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мы прыехалі, 
сын мой. спіну і плечы трымай-

це прама. выглядайце 
здольнымі. хачу нага-

даць, што яны 
фермеры.

і зноў мы 
ідзем.

спадары і спадарыні лас-анжэлеса, пас-
ля прыпынкаў па ўсёй краіне ню-ёркскі 

сірочы цягнік свяцілішча святога лукі для 
хлопчыкаў прадстаўляе для ўсынаўлення 

трох застаўшыхся добра складзеных 
юнакоў.

трох з 
пятнаццаці, 

што былі 
напачатку.

я вазьму 
высокага 
нумар 10.

мы возь-
мем 7-га, 
з цёмнымі 
валасамі.

што наконт гэта-
га юнака, добрыя 

людзі? магчыма, ён 
маленькі, але дужы і 

хуткі, як пуга.

хто-
небудзь?



яшчэ 
хвілінку?

нажаль, 
час ехаць, сын 

мой. відаць, мы 
з табой працяг-
нем наша пада-

рожжа...

пачакайце, 
святы ацец.

мне спатрэбяцца копіі 
дакументаў на ва-
шых хлопчыкаў для 
дзяржаўнага архіву.

канешне, афіцэр. 
у маём купэ ёсць 

копіі. я зараз 
прынясу.

ці доўга 
ты ўжо тут, 
хлопчык?

каля трох 
тыдняў, сэр.

каля?

так, сэр. я страціў 
лік недзе ў тэхасе.



вось, афіцэр. магу 
я яшчэ чым-небудзь 
быць вам карысным?

наўрадці. 
хаця... 

магчыма.

ведаеце што, святы 
ацец. гэты горад... не 
вельмі вялікі, але ён 
расце. вельмі хутка 

мне спатрэбіцца до-
бры намеснік. як цябе 

клічуць, малец?

кэшэл, 
сэр.

дазволь 
цябе спы-
таць, кэ-

шэл...

табе тут падабаецца? 
хочаш затрымацца 

тут?

так, 
сэр!

што скажаш? 
зробім цябе 
намеснікам?



я і зараз 
не магу 
паве-
рыць.

усе гэтыя 
годы... я 
ні разу не 

бачыў, каб 
ён кагосьці 

забіў.

гэльскі прайм 
мае патрэ-

бу ў невялікай 
колькасці стра-

вы. калі захаваць 
любых жывёлен, 
любую скаціну, 

ён спакойна 
можа сілкавацца 

незаўважным.

твой бацька - част-
ка старажытнага віду. 
шэф маккоган. гэльскі 

прайм стрыгус. мы лічылі, 
што ён вымер. знішчаны 
звычайнымі вампірамі 

1700-х.

але сонеч-
нае святло.

некаторым старым 
відам, такім як ён, 

сонца прычыняе боль. 
ёно не дае ім мяняць 
форму, але іх скура 

трывалей за карпаты.

а калі ён прымаў 
нешта тыпу 

настойкі цынка...

яго ін’екцыі 
інсуліна...

многія вампіры ха-
ваюцца ва ўсіх перад 
носам, шэф маккоган. 
калі даведаешся, што 

шукаць, тады...

колькі 
патронаў, 
феліцыя?

больш 
трыццаці. 

зробім яшчэ 
трохі.

божа. цяпер я 
разумею, чаму 
вы спыняліся 
ў гатэлі. гэта 

што, міні-
ліцейны прэс?

фактычна, 
так. уваходзіць 
сталь, а выход-

зяць кулі.



гэта 
тут.

ты ўпэў-
нены наконт 

месца?

ты казаў, што гэты 
«від» любіць пячоры. 
так, я ўпэўнены. але я 
хачу пабыць з ім трохі 

сам на сам.

шэф макко-
ган, гэльскія 

праймы...

ён мой баць-
ка. дайце ваш 

пісталет.

гас?

гас? я 
ведаю, 
што ты 
тут...

божа 
мой...

кэшэл, 
гэта 

аэднат.



яна была маёй жон-
кай. магла б стаць 

тваёй прыёмнай маці, 
на маю думку, калі б 
усё было па-іншаму.

тысячы гадоў 
мы былі раз-

ам, пакуль яны 
не прыйшлі за 
намі. знішчылі 

наш клан. 
прагналі нас з 
нашай зямлі.

я захоўваў 
яе косткі, 

схава-
ныя тут, 
апошнія 

пяцьдзесят 
год.

аднак сёння я іх дастану. бо я хачу, 
каб яна бачыла... што я хачу зрабіць 

са звярамі, што забілі яе.

досыць 
забойстваў, 

гас.

божа, як я сумаваў, кэшэл. мне 
вельмі шкада, што ты аказаўся 

ўцягнуты ў гэта. гэта мая бойка. 
я хлусіў табе, думаючы, што вы з 

лілі ўжо далёка.

але гэта ж 
не ты? ты 
не такі?

а ты хто такі, гас? кім 
ты быў увесь гэты час? 
монстрам? стрыманы 

забойцам?



так, сын, так і ёсць. па прырод-
зе я монстр. я ім быў на праця-
гу 700 гадоў. да цябе, да гэта-

га горада, гэтай краіны...

але забойцай...
не. ніколі не быў.

да тых часоў, па-
куль яны не прыйшлі 

ў наш горад са сваімі 
грошамі і мярзоццю.

а маё 
ўсынаўленне 

было ўсяго та 
прыкрыццём?

ва ўсіх бацькоў ёсць 
свае сакрэты ад 
сыноў, кэшел.

перад тым, як аэд-
нат памерла, яна 

прымусіла мяне паа-
бяцаць... паабяцаць 

жыць так, як мы жылі 
дагэтуль. спрабаваць 
прынесці ў свет да-

бро, сюды, куды яны 
наўрадці прыйдуць.

таму не, сын. гас мак-
коган ніколі не быў пры-
крыццём. ён такі жа рэ-
альны, як і ты. ніколі не 

думай інач. гас цябе ўзяў 
з-за таго, кім ты быў.

чорт бяры, я дазволіў 
гасу жыць намнога долей, 
чым трэба было. намнога 

больш, чым было лагічна... 
толькі каб прыглядзець за 

табой, каб паглядзець, якім 
чалавекам ты станеш.

як 
кранальна...



і будзе яшчэ больш кра-
нальна, калі мы вас усіх 
на разам пахаваем у гэ-
тай магільне. цябе, тваю 
суку і твайго чалавечага 

выблядка.

ты здзяйсніў свой 
невялікі падрыў. а 

цяпер прыйшоў час 
памерці.

а мне здаецца, 
што гэта вы 
памрэце...

...былыя 
ворагі.

мы знішчылі ўвесь твой жаласны род без пра-
блем. чаму ты лічыш, што гэта бойка пройдзе 

па-іншаму?

мы мацней-
шыя за цябе. 

мы хутчэй 
цябе. ты 

перажытак 
мінулага.

досыць, 
досыць, 
улад...



гэта мае 
словы.

скінэр!

здароў, 
партнёр.

амерыка-
нец...

як мае быць. у нас з гассі, канешне ж, 
свае адрозненні, але ў выніку мы хочам 

аднаго. цябе. пакутніка.

твае чалавечыя 
партнёры былі пры-
надай, каб заманіць 
цябе ў нашу пастку, 

а вось і ты...

ты ніколі не ад-
чуеш асалоду 
перамогі, ты, 
балбх сінфер!

куімілт 
ку ар леіт!

ваў, хлопцы!
ангельскі, людзі, 

ангельскі...



гэта 
амерыка!

хлоп-
цы!



здохні,
брыда!



джэк! 
не!

што ты 
такое?!



апошнее, што 
ты ўбачыш.

ух...

а цяпер 
твой род 

перапыніцца 
канчаткова.

гас!



кэшэл...

я ў 
парадку, 

тат.

гэта была 
весела.

а цяпер 
развітаемся...

бывай, 
партнёр. медзь 

для цябе...

не!

што да цябе, 
малыш... лю-
бая старызна 

падыйдзе, 
сапраўды?

ты вы-
блядак! 
я заб’ю 
цябе... 

ну, не будзь такім. наогул, 
твой татуля чакаў, што ад-
платы яму не мінуць... усе, 

хто мяне сустракаў, 
ведаюць, што я толькі 

здзяйсняю ўгоды.

і я заўсёды, 
заўсёды заста-

юся адзіным вы-
жылым чалаве-

кам.



ты не чалавек, 
даражэнькі. мой 

бацька быў чалаве-
кам, пакуль ты яго 

не знішчыў...

...гэта за 
яго.

цішэй... 
цішэй.

чым ты 
яго так?

золатам. маім 
медальёнам. у 
мяне засталася 

толькі адна куля...

давай, ён 
хуткі...



...аднак я нядрэнна 
стрэліла яму ў 

жывот.

гэтая куля не выйд-
зе сама па сябе. яму 

спатрэбіцца хто-небудзь, 
каб выняць яе, калі ён не 
хоча памерці ад атруч-

вання.

міла! выходзь 
і біся, ты, вы-

блядак!

хутчэй 
унутр!

о божа 
мой...



гэй, маляня. 
сардэчна запра-
шаю за покер-

ны стол... хочаш 
зрабіць стаўку?



калі ласка... 
не кранай іх.

ты перамог, 
добра?

а, ужо здаешся, шэф? 
цяжарную да стала.

ведаеш, я знаходжу 
вельмі кранальным тое, 

як ты размаўляў са сваім 
татачкам у гэтай пячоры. 
сур’ёзна. я не мог забыц-

ца на гэта...

кэш, 
калі 

ласка...

наогул, 
увесь гэты 

інцыдэнт узбудзіў 
ва мне гарачае 

жаданне самому 
завесці маленька-
га. скінэра малод-

шага.

вось зноў, ведаеш, 
што кажуць, калі ясць 

пагроза смерці, як гэта 
робіць вас усіх вар’яцкімі... 
лайно... як гэта завецца... 

імпульсіўнасць...

о, ня 
трэба...

я не думаю, што змагу 
ацаніць пачуцці па да-

дзенаму пытанню, пакуль 
вы  не будзеце так ласка-
вы адпусціць ваш чароўны 

пісталет, міс бук...

філіцыя. 
апусці 
яго...

я яго апуш-
чу, і ён гэта 

зробіць...

давай!



цяпер 
адпусці іх. 
дарагая. бачыш, ця-

пер я магу 
разважаць 
цвяроза.

канешне ж, 
мне не патрэб-

на дзіця. не 
патрэбна.

наогул, я думаю, што хлоп-
цы як я даказалі за апошнія 

некалькі год, што старая 
добрая дзікасць... ну, гэта 
вельмі весела... і выгадна... 

каб з ёй развітацца.

і ўлічваючы, што я 
згуляў значную ролю ў 
стварэнні гэтага гора-
да, відавочна, што ён 

заўсёды для мяне буд-
зе... ну, як маё уласнае 

дзіця.

тады чаму 
б і не?

о!

мы падазравалі, 
што ты можаш 

гэта сказаць, таму 
мы памяняліся 

пісталетамі.

кэш, ён 
уходзіць.

ідзі 
за ім.

лілі, ты 
ў парадку?

не...



...штосьці не так.

давай...
давай...

пасадка 
заканчва-

ецца!

апошні званок 
цягніка на 

лос-анжэлес...
дзе ты?

куля...

...чорт.

калі я быў маленькім, 
мне сніліся жахі пра 

монстраў, што хава-
юцца ў цені ў маім 

пакоі...

я прачынаўся з 
крыкамі - і ўсё роўна 

пачыў іх паўсюль, 
у кожным цёмным 

куце .



і я не засыпаў, пакуль мой бацька 
не запальваў лямпу і не даказваў, 

што ўсе закуткі і шафы чыстыя.

«глядзі, сын, - казаў ён, 
- ні гадаў, ні вырадкаў».

яе жывот, 
о божа...

цяпер я мужчына, хаця... 
я нядаўна пахаваў бацьку.

лілі...

і я разумею, што тады 
ён мяне падманваў.

бо монстры існуюць. некаторыя 
хаваюцца ў кутах пакоя. іншыя - 
пры свеце дня. ён гэта ведаў, як 

ведалі і ўсе астатнія.
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Працяг 
будзе...

аднак пасля таго, як мой бацька 
казаў гэтыю лухту, ён заўсёды 

казаў нешта яшчэ.

ён нахіляўся, цалаваў 
мяне ў лоб і казаў: «усё 

будзе добра».

і ў гэтай 
часцы...

у гэту част-
ку ён верыў.

я ведаю, бо сам бацька... 
твой бацька... і я таксама 
веру. я веру ў цябе, сын.

я буду вандраваць па ўсёй краіне, па-
куль гэта не стане праўдай.

Сільвертон, Каларада.


