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Яны прыйшлі з ценю, і 
перш чым мы зразумелі, 
у чым справа, яны былі 
паўсюль. 
Вампіры...

Мы ніколі раней не бачылі 
такой пароды, дзікай і жу-
даснай у сваёй смазе.

І пах, Перл... Гэта пах гнілой 
зямлі, быццам яны вылупіліся 
прама з бруду.

Трэба 
ўцякаць!

Мы прыбылі на Тайпан, 
каб знішчыць кожнага 
вампіра, які быў бы гато-
вы накінуцца на саюзныя 
войскі.

Але менавіта мы аказаліся ў пастцы. 
Яны ўжо забілі аднаго з нашых, Джоні 
Тыкмана, і цяпер збіраліся расквітацца 
з астатнімі.



Сюды! 
Здаецца, 
тут чыста!

Здаецца?

Няма 
нічога горшага за 

нападзення з тылу.

Оооофф!

Атрымай, 
кавалак 
лайна! Давай, Генры, 

яны ўжо блізка!

Стоп!

А дзе Пайк?



Ну жа, сучкі...

Ідзіце да 
татулі Світа!

Што за... ты не 
можаш зрабіць 
мне балюча...

Хах... І гэта ўсё, на 
што ты здольны? 

=Кхех=



Пайк! Ты 
ў парадку?

Бывала і горш.

=Кхех-
кхах=

Генры, 
у нас госці!

Іншыя пабеглі гэтым 
шляхам! Мы павінны 
дагнаць іх перш, чым 
гэтая арда выпусціць 

нам кішкі!



Божа літасцівы. 
Гэта...

...Джоні. Але як 
ён ператварыўся 

так хутка?

Кэл. 
Азірніся!

Курвіска!

У мяне амаль 
паўражка.

У мяне 
нават 

меньш.



Гэта канец, 
хлопцы.

У цябе ёсць 
хто-небудзь 
дома, Пайк?

Пацешна...
Пацешна, што 

ты спытаў, Хэнк. 
=кхех-кхах=

Бо ты павінен нешта 
ведаць пра мяне...

Псст!
Псссст!

Сюды!
Сюды!

Хутчэй!

«Я адчуваю, што павінен 
папярэдзіць вас...»



...як сёстры 24-га аддзя-
лення АСН, вы падвяр-
гаеце сябе смяротнай 

небяспекі.

Ваша краіна вельмі 
ўдзячна за вашу 

службу.

Каб было зразумела, місіс Джонс, 
як толькі вы патрапіце на Тайпан, вы 

будзеце самі па сабе. І мы больш 
не зможам вас прыкрываць.

Абяцаеце?



Місіс Джонс! Тое, 
што вы робіце...

Калі спытаеце мяне, 
тое, што вы робіце, - 

гэта высакародна.

А я вас 
не пытала.

Гэта Хобс.

Джонс, амерыканка, 
яна на борце...



«...менавіта там, 
дзе мы і хацелі».

Бяспечна.

Тут вы 
ў бяспецы.

Што гэта 
за месца?

Гэта бункер.



Гэта штосьці накшталт 
бяспечнага дома. Ён 
пралягае пад усімі 

дамамі ў вёсцы.

Сэм. Пастар. Мы 
лічылі, вы загінулі.

Мы б і 
загінулі...

...калі б яны не зацягнулі 
нас сюды.

Яны? Тут яшчэ 
ёсць людзі?

Там, 
у сцяны.

На жаль, гэта ўсё, 
што засталося 

ад вёскі.

Божа.

Пайк таксама 
выжыў?



З большага.

Ён дрэнна 
выглядае.

Яго 
ўкусілі?

Не, я такога ня бачыў. 
Толькі раненні ад 

кіпцюроў.

Ты ня бачыў ці ты  
толькі лічыш, што  
ня бачыў, шэраго-

вец Прэстан?

Я ведаю. Калі б ён быў 
інфіцыраваны, ён бы быў 

ужо аднім з іх.

Гэта смешна. Ва ўсіх вядомых 
відаў праходзяць гадзіны да 

трасфармацыі ахвяры.

Але не 
ў гэтага.

Джоні гнаўся за намі. 
Ён ужо быў аднім з іх.

Гэта 
няпраўда.

Праўда. Я бачыў, як 
адно з тых стварэнняў 
укусіла яго, прасякла 

наскрозь.
Генры і я прабеглі ўсяго 
чвэрць мілі перш, чым ён 
ператварыўся. Гэта была 

завершаная трансфармацыя.



Ты гаворыш...

Я кажу, што гэты 
від, чым бы ён ні 
быў, заражае праз 

укус.

І адзін укус ператворыць 
цябе ў аднаго з іх за 

лічаныя хвіліны.

Я не разумею. У гэтай істоце 
нічога не засталося ад Джоні. 

Гэта быў ён... Але ў той жа 
час гэта і не быў ён.

Зараджэнне ў розных відаў праходзіць 
па-рознаму. У большасці вядомых нам, 

еўрапейскіх, напрыклад, гэта класічнае пе-
ратварэнне. Яны знішчаюць асобу носьбіта, 

пакідаючы толькі форму.

Большасць відаў пакідае 
сабе выгляд чалавека, 
бессардэчную версію.

Папраўка: 
зласлівую версю.



Так, некалькі відаў, з самых 
старажытных, пакідаюць і асобу 

носьбіта. Ты становішся вампірам, 
але застаешся сабой.

Але гэты від, лічу... Цалкам 
змяняе чалавечую структуру... 
Ніколі раней такога ня бачыў. 
Мяркую, гэта штосьці новае.

Не, калі ве-
рыць малому.

Ён кажа, што «дзівы», ці 
«духі», былі тут з часоў 

першых перасяленцаў, якія 
прыбылі на востраў.

Значыць, гэты від жыў тут, 
на Тайпане, з часоў першых 
еўрапейскіх экспедыцый. 
Гэта значыць каля пяцісот 

гадоў.

Вось, што ён гаворыць. Яны ўсе таксама былі тут. Ён 
гаворыць, што яны жылі ў міры з духамі пакаленне 

за пакаленнем, пакуль у мінулым годзе не прыйшлі... 
японскія салдаты... і не патурбавалі істот.



Масаманг 
лугар! 

Масаманг 
лугар!

Цішэй, 
цішэй.

Якім чынам 
патурбавалі?

«Масаманг лугар» азначае 
«Дрэннае месца». Ён гаво-

рыць, што японцы пабудавалі 
дрэннае месца на востраве, 

далей па ўзбярэжжы.

Што за дрэннае 
месца? Вайсковая 

база?

Ня ведаю. Я бы 
сказаў, што справа 
ў маёй філіпінскай, 
але, шчыра кажучы, 
ня ведаю, што гэ-

тыя словы значаць, 
у чым розніца.

Але што б гэта ні было, усе 
яны баяцца гэтага месца. Яны 

кажуць, хто туды ўходзіць, 
ніколі не вяртаецца.

Хопіць.

Кладзіцеся 
спаць. Усе вы.

Але 
Пастар...

Ніякіх «але», сяржант Лантс. 
Першае, што нам спатрэбіцца 
заўтра раніцай, - гэта сілы, каб 
знайсці гэта дрэннае месца...



«...і спаліць яго 
дашчэнту».

Я чула, там 
усё дрэнна. Шмат 

параненых.

Гэта твой 
першы 

раз?

Можна 
так ска-

заць.

У цябе ўсё атрымаецца, калі не 
закрычыш пры выглядзе крыві. 
Калі ж цябе гэта пужае, тады 
лепш закончыць з гэтым. І як 

магчыма хутчэй.

Ха, так, 
у мяне ўсё 

атрымаецца.

«Прачніцеся 
і спявайце, 
рабяты...»



...Калі верыць жыхарам 
вёскі, дрэннае месца ў 
паўтарах мілі адсюль. 
Схавана на Поўначы 

горнай градой.

І ты лічыш, 
гэта лагер?

Яны кажуць, 
што падобна 

на яго.

Але гэта не мае 
сэнсу. Навошта 
японцам буда-

ваць концлагер на 
поўным вампірамі 

востраве?

Відаць, гэта нам 
самім і патрэбна 
высвятліць, ці 

ня так?



Кэл!



Трымайцеся за мной, 
лейтынант!

Пастра!

Транквілізатары?

Можаце адразу нас 
забіць, сучыя дзеці. 

Ніхто з нас нічога вам 
не скажа...



Забіць 
цябе? Мой 

амерыканскі 
сябар...

«...гэта толькі 
страта часу...»

«Як ты хутка 
зразумееш...»



«Ёсць нешта 
горшае за 
смерць...»

Працяг будзе...






