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Часта ты занадта 
прасталінейна глядзіш 
на рэчы. Не бачыш усяго.

Быццам ты падыйшоў блізка 
і ўсё, што можаш заўважыць, - 
гэта маленькую пляму. Толькі 
тое, што ты хочаш убачыць.

Менавіта гэта і адбылася, 
Перл. Цяпер мне гэта 
зразумела.

І не толькі мне аднаму. Усім, 
хто знаходзіўся ў лодцы ў тую 
раніцу. Ніхто з нас не заўважыў 
надыходзячага...



...пакуль не стала 
зусім позна.

Пяцёра з нас былі часткай тайны, 
часткай таемнай арганізацыі, 
якая называецца Слугі ранішняй зоркі.

Нашай мэтай было даследваць магчымую 
актыўнасць вампіраў на востраве Тайпан 
і знішчыць іх да прахода асноўнай часткі войскаў.

Мы былі салдатамі ў таемнай вайне. Вайне супраць 
зла... І ў тую раніцу, перш чым мы пазналі праўду, 
гэта было ўсё, што мы бачылі... і магу з упэўненасцю 
сказаць, што кожны з нас быў гатовы да бою.

Я лічыў, пляж 
будзе ачэплены!



Як і я! Пэўна, 
вораг распачаў 

нечаканы напад!

Самы час!



Ва ўзводзе нас было пяцёра. Я ведаў і 
іншых людзей на караблі, які адплываў 
на Ганалулу. Але варта заўважыць, што 
ніхто з іх не быў гаварлівым.

Капітан Ян Міра, ён жа «Пастар», быў лідэрам 
нашай групы і адным з чальцоў Слуг. З самага 
пачатку ён быў незадаволены мною.

Мы павінны дабрацца 
да ўсходняй хованкі! 
Наперад, наперад, 

наперад!

Старэйшы сяржант Кельвін Пул, 27 
гадоў, наш таксанаміст. Трохі разбяраўся 
ў вампірах і, што самае галоўнае, 
трымаўся са мной па-сяброўску.

Генры, гукі 
на шэсць 
гадзін!

Лейтынант Сэм Лантс, 32 гады, наш эксперт па 
зброі і правая рука Пастара. Калісьці служыў у 
паліцыі Сан-Францыска ў раёне Чайнатаўна.

Беражыцеся мін на 
пляжы! Каб ты ведаў, 

Джоні, гэта белыя 
сферы ў пяску!

І Джон Тыкман, усяго 21 год. 
Наш спецыяліст па сувязі.

А я ўжо хацеў у валейбол 
згуляць, Сэммі.

Мабыць, яно так і добра, я лічу... Добра, 
што ўсе мы былі засяроджаны на нашай 
задачы той раніцай.

Прайшоў час, калі была 
магчымасць адыйсці і 
ўбачыць усё становішча 
таго, дзе мы аказаліся.



Бо там была 
толькі смерць.

Смерць...

Смерць...

Смерць.

Вось ты дзе, 
музыка...



«...Паглядзім, на што ты 
і твае сябры здольны...»

Гавайскі Гранд Гатэль, Ганалулу, Гаваі.

Што ж, чорт бяры, гэта 
можа даць рэзультат. Калі тое, 

аб чым вы гаворыце пра даслед-
ванне доктара Павела, праўда, 

выкарыстуйце...

Адну 
хвіліну.

Мы прыйшлі за вашым 
багажом, містар Хобс.

На дзесяць 
хвілін раней...

Я яшчэ не 
гатовы...

Алоха.



Місіс 
Джонс...

У гвалце няма 
неабходнасці.

Тады што 
вы шукаеце?

Прабачце?

Пад ложкам. Мяркую, ох, нават 
ня ведаю, якую-небудзь старую 
вялікую гармату? Магчыма, з 

самаробнымі супрацьвампірскімі 
кулямі?

Місіс Джонс.

Чым магу 
дапамагчы?

Спачатку 
патлумачце гэта.

Вы ўпэўненыя, што 
гэта не падробка?

Упэўнена. Магу я спы-
таць, адкуль 
вы ведае...

Проста ведаю. 
Гэта Скінэр.

А цяпер я спытаю 
толькі адзін раз...



«...Што 
адбываецца?»

Згодна паведамленням, 
вёска павінна быць за 

ўзгоркам.

Я лічу, што гэта дарэмна згу-
блены час. Не будуць вампіры 

сяліцца на такім кавалку лайна, 
як гэты востраў. Яны, хутчэй 
за ўсё, падзяліліся і здохлі ад 

голада шмат гадоў назад.

Рабяты, 
паглядзіце...

Блізка не 
падыходзім. 

Магчыма, пастка.
Ня ведаю, за час вайны я ніколі 
не бачыў, каб абарончы танэль 
пакідалі адкрытым вось так. 

А вы?

Генры мае 
рацыю. Гэта рэч 

не вайсковая.

Да таго ж большасць азіяцкіх народаў усё ж 
такі больш ці менш разумныя. Яны жывуць як 

людзі, а не ў пячорах, як жывёліны.

Як лічыш, Ян, 
наша гняздо? Я лічу, 

што...



...Нам час рухацца далей, калі мы 
хочам аглядзець вёску да захаду.

Гэй, Пастар! Ты 
ходзь папярэджвай 

у наступны раз.

Мабыць, табе проста трэба 
быць шыбчэй, шэраговец 

Прэстан.

Ну прабач, я не 
ведаў, што прый-

дзецца абараняцца 
ад уласнага чорта-

вага атрада.

Генры...

Я ня ведаю, што ў цябе за праблемы са 
мной, «Пастар», ды і пляваць мне. Але 

я, на хвіліну, хачу захаваць усе свае 
канечнасці, зразумела?

Даволі зразумела, шэраго-
вец Прэстан. Але калі ты 

будзеш спасылацца на маю 
руку... гэта ня быў няшчасны 
выпадак. Я сам яе адрэзаў.

Цяпер супакойваем-
ся... і ўсё будзе... як 

вы там, амерыканцы, 
кажаце... «хакей».



Правільна 
казаць «Акей», 

казёл...

Не дазваляй яму задзіраць сябе, мужык. 
Для яго ты проста навічок. Большасць з нас ужо 
даўно разам. Чорт, Сэм і Пастар ужо дваццаць 

місій выканалі спіна да спіны.

Для Пастара ты 
баласт. Тут усе 

здані.

Што гэта ты загаварыў 
пра зданяў? Хто здань?

Ты, мой сябар. 
Так мы клічым хлопцаў 
накшталт цябе, хто яшчэ 

трымаецца за свет 
жывых.

Што? Няўжо 
Хобс не ўразіў цябе 
сваёй прамовай?

Ён быў 
красамоўны.

Не, мужык. 
Прамовай.

Разумееш, каб уступіць у 
нашы шэрагі, ты павінен 

памерці. Пакінуць тое жыц-
цё... Як мінімум на паперы... 

Ты павінен знікнуць. 

Хобс як раз зараз сцірае 
запісы пра мяне. Ён ужо 
хаваў раней мяне і маю 

жану.
Ты мяне не слухаеш. 

Справа не ў тым, каб сха-
ваць цябе і тваю дзяўчынку, 

Генры.

Уступіўшы... Па-сапраўднаму ўступіўшы 
ў нашыя шэрагі, ты перасякаеш гэтую 

рысу... І для ўсяго астатняга света Генры 
Прэстан павінен загінуць.

Ніколі не звяртацца да сям’і. Не сустракацца 
з сябрамі. Ніякіх тэлефонных званкоў маме. 

Ні паштовак. Нічога.



Каб быць сапраўдным салдатам у гэтай вайне, 
у цябе нічога не павінна быць па другі яе бок. 

Пастар, Сэм, Джоні і я служылі ў ВМС... 
Загінулі і былі пахаваны. Бо, павер мне, калі ты ўступіш у гэтую 

бітву, на самой справе ўступіш, калі ў 
цябе ёсць хтосьці, каго ты кахаеш, сям’я 

ці сябры... Вампіры знайдуць іх. Знайдуць 
і заб’юць.

Дык вось, што ты 
зрабіў? Проста ўсё 

кінуў?

Не. Я ўсё страціў з-за 
вампіраў. Маю жану. Маё 
жыццё. Я быў школьным 
настаўнікам, калі зможаш 

у гэта паверыць.

Так здарылася з большас-
цю з нас. З Джоні. Сэмам. 

Пастарам.

Калі вампіры забіраюць 
усё, што ты шанаваў, што 

ж, выбар лёгкі.

Але хопіць пра нас. 
Як наконт цябе, сяржант Прэстан? 

Як вампіры патрапілі ў тваё 
жыццё?

Я жанаты 
на адной.

Паўтары?

Стаяць!



У чым 
справа?

Я бачыў рух. 
Прама там. Пакажы сябе 

альбо...

Без 
«альбо».

Стойце!

Прашу... не 
страляйце.

Бліжэй не падыходзь. 
Паўтараю: бліжэй 

не падыходзь.

Ён адзін 
з нашых!

Гэта яшчэ 
не дакладна.

Не, я ведаю, 
хто гэта...



Я сустрэў яго на караблі, 
які плыў сюды. Яго 
клічуць Пайк, так?

Так... Біл Пайк. Я... 
Я адбіўся ад свайго ўзвода. 
Яны наляцелі з ніадкуль.

Біл Пайк. Заставайся тут. Мы 
скажам, дзе ты, калі дабярэмся 

да селішча.
Мы не можам 
проста кінуць 

яго тут.
Ён мае 
рацыю, 

Ян.

Калі мы знойдзем тое, 
што тут шукаем, і гэты 
чалавек будзе з намі...

Гэй, 
Пастар!

Прабач, што перары-
ваю, але ты захочаш 

на гэта зірнуць.



Выглядае 
пакінутай.

Ты адказны 
за гэтага чалавека, 

шэраговец 
Прэстан. Ты.

Згодны.



Ідзем.

Дзякуй.

Проста не 
адставай, Пайк.

О, не буду. 
Не сумнявайся.

«Скінэр, ён заб’е 
іх усіх...»



...калі яшчэ не 
зрабіў гэтага.

Мае людзі 
добра навучаны 

знішчаць ваш від, 
місіс Джонс.

Калі ваш 
муж іх у час 

папярэдзіць...

Ён не зможа іх 
папярэдзіць.

Ён ніколі не 
сустракаў Скінэра. 

Генры нават не 
даведаецца, што 

гэта ён.

Калі 
так. Тады час 

яшчэ ёсць.

З чаго вы 
гэта ўзялі?

Калі я правільна зразумеў, Світ не стаў бы 
пераплываць акіян і спрабаваць патрапіць 

у зону ваеннага канфлікта, проста каб 
адпомсціць вашаму мужу за тое, што ён 

раскрыў нам слабасці вашага віда.

Світ занадта 
эгаістычны для гэта-

га, як мы ведаем.

Ён падрыхтаваў 
сваю гульню, 
якой бы яна ні 

была.



А гэта значыць, 
што ў вашага мужа і 
маіх людзей яшчэ 

ёсць час.

Усё, што нам 
трэба, гэта прыдумаць, 

як папярэдзіць іх аб 
пагрозе Світа.

Пашліце 
мяне туды.

Місіс 
Джонс...

Гэта адзіны 
выхад, Хобс.

Вам трэба знайсці 
спосаб даставіць 
мяне на востраў. 

І хутка...



«...Інач вашыя людзі загінуць».
Усім трымацца 

разам. Любы сігнал... 
і спыняемся.

Дык, гэты від 
выглядае як 

людзі?

Павінны. У гэ-
тым рэгіёне няма 

вампіраў, якія здоль-
ны ператварацца.

Бачыце, я ж 
казаў. Паляванне 

на гусей.

Джон мае 
рацыю.

Дамы выглядаюць 
закінутымі. Лічу, мы ў 

бяспецы. Можам засесці 
ў адным з дамоў. Джоні, 

як лічыш, зможам знайсці 
сігнал?

Джон?

Джон, не!



Заваліце 
яго!

Я лічыў, ты 
сказаў, што яны 

як людзі.

Такога 
не было 
ў кнігах! 

Ніколі такіх 
не бачыў!

Чорт. Чорт. Чорт. 
Мы падабраліся 
занадта блізка. 

Занадта блізка, каб 
убачыць...



...увесь горад 
заражаны!






