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Невялікі, 
непрыемны 
зімовы інцыдэнт. Гэта сур’ёзна, 

Ружа Церні*.

*Цярновая Ружа – яна ж Спячая Прыгажуня ў рэдакцыі казак братоў Грым.

Ты звалілася 
непрытомнай, 

заснуўшы пасярод 
гандлёвага цэнтра.

Я не магу 
кантраляваць 
гэта, Бозлі.

Я ўкалола палец 
аб краёк брыльян-
та, які вымярала ў 
ювелірнай краме.

Што прывяло да таго, 
што ўвесь паверх заснуў 

разам з табой?

Разам з 
пакупнікамі і 

прадаўнікамі?Аперацыя «Шарп»
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На жаль, менавіта такім чынам 
дзейнічае старое чараўніцтва. Спачатку 
я параню аб штосьці палец і звальваюся 
спячай. Пасля - усе вакол мяне пачына-
юць засынаць. і нарэшце, цярновы лес 

пачынае расці навакол кожнага будынка, 
дзе б я ні знаходзілася.

У гэты раз нам пашанцавала. Яны дапуска-
юць, што ўсё гэта – уцечка газу. Але мы ня 

можам дазволіць сабе такія інцыдэнты. 
Не сярод гэтых чортавых “звычайных”.

Я не лічу, што гэтыя 
чары клапоцяцца пра 
тое, дзе я і пасярод 

каго.

Я лічыла, што гэта скончыцца 
назаўсёды там, дома, калі мяне 
пацалуе Выдатны Прынц. Але ў 

рэчаіснасці гэта толькі адкінула 
чары на іх пачатковую пазіцыю.

Гэта бяскон-
цы цыкл.

У такім выпадку табе наўпрост трэба скончыць 
раніць свае пальцы. Ты ўсё яшчэ дастаткова бага-
тая – наймі працаўнікоў, хай яны зробяць рамонт у 

тваёй кватэры, выдаляць вострыя вуглы і краі.

і апранай 
пальчаткі, калі 

выходзіш з ква-
тэры. Тоўстыя.

Гэта можа дапамагчы, 
але толькі да таго часу, 
пакуль зіму ня зменіць 

вясна.



Бозлі.
Нават так, багатыя 

павінны мець эксцэн-
трычныя дзівоты. Хай 

гэта будзе тваёй.

Прабач, што перапыняю шэрыф, 
але ты патрэбны Адданаму Джону 

знадворку.

Гасподзь усявышні, 
што зараз?

Гэта “звычайны” 
джэнтльмэн, ён за 

варотамі, сэр.

і? Мы заўсёды 
прапускаем “звычайных” 
цераз Фэйблтаўн, яны ня 
ведаюць, што гэта ня іх 

частка горада.

Выключаючы тое, 
што гэты пытаў вас 

па імені.



Дзесьці 
 ў горадзе

Я жадаю, каб ты 
вымятаўся! Вон з маёй 
кватэры і майго жыцця.

Я ўжо на два крокі 
ўперадзе, шаноўная 

Молі. Пакуль ты спала, я 
адправіў свой багаж на 

хаванне.

Калі я чаму і 
навучыўся за гэ-

тыя гады, дык гэта 
таму, чаго мне ча-
каць, калі адносіны 
натуральным чынам 

вычарпалі сябе.

Молі?!

Якая яшчэ 
Молі?!

Упс. Зляцела з языка. Ніколі не 
магу запомніць, менавіта з якой 

мілкай я жыву ў дадзены момант. 
Ты хто?  Дафна? Трыш?

Я ведала гэта! Я ведала, што ты 
вадзіў сюды іншых жанчын, па-

куль мяне не было. Я ведала, што 
ты крадзеш у мяне грошы!

Так, 
я жудасны 

хам.

Беражы сябе, 
Бэці, ці Крысі, ці 

хто ты там.

Акей, Выдатны Прынц, 
цяпер куды?



і вяртаючыся 
   ў Фэйблтаўн.

Акей, сябр, ну і 
што тут у нас?

Містар Воўк?

Гэта залежыць ад 
таго, хто ты, чорт 
цябе дзяры, такі і 
што табе трэба.

О, зараз я ведаю, гэта вы, 
усё у парадку. Я ведаю ўсё 

пра вас.

Я Томі Шарп, пішу «калонку 
каментароў Шарпа» для «Дэйлі 

Ньюз», магчыма вы яе чытаеце?

Неа, я 
чытаю 
«Пост».

і ты ўжо стамляеш 
мяне, чаму б табе не 

сказаць, што табе 
трэба і не ісці сваёй 

дарогай?

Выдатна, у такім выпадку вось мая 
справа коратка: я ўжо некалькі гадоў 

працую над гісторыяй пра вашу 
падпольную суполку.

Я гадзінамі 
правяраў і пераправяраў 

мае даследаванні і 
абшукаў навакольныя 

мясцовасці.
Як міла з 

твайго боку.



Я ведаю 
ўсе вашы 
сакрэты!

Тады ты 
ведаеш больш 

за мяне.

У якасці 
журналісцкай 
ветлівасці я 

вырашыў нарэшце 
раскрыць сябе... 

для таго, каб 
даць вам маг-
чымасць адка-

заць, перш чым я 
адпраўлю сваю 
гісторыю ў друк.

выйсці 
з ценю, як 

гаворыцца...

Адказаць на 
што? Пакуль ты 
проста вярзеш 

глупства.

Можаце працяг-
ваць ухіляцца, 

калі вам падаба-
ецца, але я ведаю 
тое, што я ведаю.

Вы суполка
 бессмяротных... 

магчыма.

Прыні гэтую штуку 
з-пад майго носа.

У кожным разе, вы жывяце 
стагоддзямі, хаваючыся ў 

гэтым невялікім, ціхім кутку 
горада.

Ваша група валодае 
ўсім у гэтым блоку, 

пачынаючы з таго часу, 
калі Нью-Ёрк зваўся 

Новым Амстэрдамам.

У мяне ёсць запісы. Я склаў персанальнае 
дасье. Я раскапаў фотаздымкі... якія датуюцца 
пачаткам эры фотатэхналогіі... і ніводны з вас 

не састарэў ні на дзень!



Дай здагадаюся, твая гісторыя будзе 
накшталт: «Элвіс быў прышэльцам!» і 

«як я кахаў казу».

Можаце кпіць, калі вам 
падабаецца, але мы абод-

ва ведаем - я атрымаю 
Пулітцэраўскую прэмію 

за гэта.

Мабыць нават 
Нобелеўскую...

...як першы, хто пры-
вядзе бясспрэчныя 
доказы існавання 

такіх, як вы.

і што ты разумееш пад 
«такімі як я»?

Зразумела, 
вампіраў!

Сур’ёзна?

Божажтымой! 
Ты сур’ёзна!

Суполка бессмяротных з 
фантастычнымі сіламі, якія 
прыкідваюцца звычайнымі 
людзьмі? Я чытаў Энн Райс. 

Глядзеў фільмы. Усё 
сыходзіцца.

Вы забяспечылі мяне апошнім, 
самым пераканаўчым доказам. Я 
прасачыў за вамі падчас аднаго 

з вашых шпацыраў у Цэнтральным 
парку пасля яго закрыцця. Я бачыў, 
як вы распрануліся, пасля чаго вы 

набылі жывёльную форму для свайго 
паўночнага шпацыру. Гэта тое, што 

могуць рабіць вампіры, так?



Вы мяне ня бачылі, 
так?  Дзякуючы май-
му фотаграфічнаму 

тэлеаб’ектыву, я змог 
заставацца далёка.

І ты быў дастат-
кова дурны, каб 

прыйсці сюды, дзе я 
магу лёгка дабрац-

ца да цябе?

Толькі ўдзень, калі ў вас 
няма ніякіх сіл супраць 

мяне. Вы ня можаце зараз 
загіпнатызаваць мяне, ня 

можаце мяне крануць… 
эммм… праўда ж?

Ты псіх.

Працягвайце ў 
тым жа духу, 
калі настой-

ваеце.

Але я ня буду 
чакаць доўга, 
каб уключыць 
вашу версію 

гісторыі, 
перш чым гэта 
пойдзе ў друк.

Знікні, клоўн. Вось мая візітка, 
містар Воўк, па-

тэлефануйце мне, 
калі перадумаеце.

і не спадзявайцеся, 
што зможаце мяне злавіць 

пасля заходу сонца.

Я ведаю, як гэта 
дзейнічае, я буду 
ў бяспецы - у сябе 

дома, і вампіры 
ня змогуць увасці 
без майго запра-

шэння.

Я не баюся 
вас.

Сапраўды 
не баюся.



Тым жа 
днём. Пазней. У нас праблема.

У даволі дзіўным 
офісе кіраўцтва 

справамі ў Вудлэндзе.
Калі Шарпа апублікуюць, 
наша жыццё тут фактыч-
на скончыцца. Нават калі 
ніхто афіцыйна не паве-

рыць у гэтую гісторыю, на-
бярэцца дастаткова шмат 
звар’яцелых на вампірах 

готаў і наўпрост дзівакоў 
са звычайных.

Дык у чым 
справа, нам 
трэба забіць 

гэтага хлопца...

Як таго апошняга 
беднага вырадка, які 

даведаўся пра нас 
у дваццатыя.

Я ведаю, як 
зрабіць гэта 

такім чынам, каб 
гэта выглядала 
як самазабой-

ства. Я разглядаў гэты 
варыянт, Сінебарод, і 

амаль ажыццявіў гэта 
ўласнаручна, там, 

на вуліцы.

Мы жывем у інфармацыйнай 
эпосе і гэты Томі Шарп вельмі 
добра ведае гэта. Зараз усё 

ўзаемазвязана. Нават калі мы 
заб’ем яго такім чынам, што 
ніхто нас не западозрыць у 
забойстве, усё роўна няма 

гарантый, што гэта гісторыя 
не ўбачыць свет.



Хіба спадарыне 
Снежцы ня вар-

та быць тут?

Не. Нягледзячы на 
мае перавагі, гэта 

можа выліцца ў не-
абходнасць брудных 

метадаў.

Да таго часу, 
пакуль яна 

ачуньваецца, 
я жадаю, каб 

Снежка трыма-
лася далей ад 

гэтага.

Дык 
вось, 

што мы 
будзем 
рабіць?

Ты выглядаеш 
так, быццам ты ўжо 

прыдумаў план, Воўк.

Магчыма.

Нам неабходна 
дзейнічаць хутка 

– гэтай ноччу.

Але спярша нам трэба 
знайсці, дзе спыніўся 

Выдатны Прынц.

і нам спатрэбіцца 
дапамога Ружы Церні.

Спячая Прыга-
жуня? Наво-
шта? Што ты 

задумаў?

План, варты цябе,  Джэк, 
выключаючы тое, што гэты  
мае шанцы на поспех. Па-

куль ты спрабаваў інтэрнэт-
махлярства ў мінулым годзе, 

як добра ты стаў валодаць 
камп’ютэрам?



У кватэры 
Сінебарода.

Мяне не хвалюе, 
што задумаў Воўк. 

Нам неабходна 
падрыхтавацца да 

больш кардынальна-
га вырашэння гэтай 
праблемы — проста 
на ўсякі выпадак.

Калі тваё дасье ня выдум-
ка ад пачатку да канца, 
значыць у цябе ўжо былі 
небяспечныя справы. Калі 

верыць казкам, то калісьці 
ты быў вядомы як забойца 

волатаў.
Ты не цураеш-

ся якраз і загадзя 
скарыстоўваць смя-

ротны гвалт.

і што? У кожнага 
з нас у мінулым 

былі розныя 
эпізоды.

Гэта адзін з пабочных 
эфектаў доўгага 

жыцця.

Гэта зброя 
«чыстая», яе 
немагчыма 
адсачыць. 

Вазьмі адну.

Пакладзі ў вонкавую 
кішэню, адтуль ты 

можаш хутка яе выцяг-
нуць... каб скарыстаць, 
ці збавіцца ад яе, калі 

спатрэбіцца.

Калі мы 
зможам усё 
ўладзіць, як 

мяркуе Бозлі - 
выдатна, але 

калі план Ваўка 
праваліцца...

...нам трэба 
быць гатовымі 
выйсці на пер-

шы план.

Прабачце, што 
перашкаждаю, 
сэр.

Спадар 
Воўк гатоў 
выходзіць. 

Мы ідзём.



Дык вось...

Едзь да дзелавога 
цэнтра, да Трыбяко. 
Шарп жыве ў адным 
з гэтых шыкоўных 
кватэрных дамоў, 

пабудаваных у 
Хатсан сквер.

Усе ведаюць, 
што ім рабіць?

Выдатны Прынц 
і Ружа Церні... вы 

выходзіце першыя.

Дазволь мне дапа-
магчы табе, мая да-
ражэнькая. Гэты снег 
такі па-здрадніцку 
коўзкі, калі на яго 

наступаеш.

Ты адразу пазнаеш 
«здрадніцтва», калі 

ўбачыш, дарагі...

...быўшы 
ўмудроны 
асабістым 
вопытам.

Ну-ну, шаноўная, 
зараз няма 

чаго варушыць 
мінулае.

Запомні: мы шалё-
на шчаслівая пара 

звычайных.

Два свецкія прытыркі 
з бясконцага мноства 

ў гэтым горадзе.

Я сыграю сваю 
ролю, «дарагі», 
але трымай рукі 

пры сабе.



Добры вечар сэр, 
мэм, брыдкае 
надвор’е, ці ня 

праўда?

Дзякуй табе, 
мілы чалавек.

Пасля цябе, 
Гартэнзія, 

галубка мая.

Вы ж не 
пастаяльцы, так?

Не, зразу-
мела не.

Мы жывем 
дзесьці 
лепш.

Мы 
тут для 
вялікай 
вечары-

ны.

і што гэта за 
вечарына, 

сэр?

Добрае 
пытанне.

Да 
каго мы 
павінны 

наведац-
ца гэтай 
ноччу, 

каханне 
маё?

Адкуль мне 
ведаць?

Хто ж 
за гэтым 
усочыць?

Што ж, 
я не магу 

дазволіць вам 
падняцца, па-
куль не даве-
даюся да каго 

вы.

Мне трэба патэ-
лефанаваць. Гэта 

пост варты.



Мне робіцца сумна, 
Марцімер.

Зрабі, што-
небудзь.

Прысядзь, 
сонейка, я, ма-
быць, пакінуў 
запрашальныя 

на сядзенні.

Проста пасядзі 
тут хвілінку, і я 

іх прынясу.

Пей, весяліся, і 
я вярнуся праз 
пару секунд.

Яна 
ўнутры.

Добра, 
зараз 

чакаем.

А мы ня 
можам чакаць 

у машыне?

Калі ты не 
заўважыў - 
зараз зіма.



«ПОЗЕХ»

«ПОЗЕХ»



калі мы змо-
жам увайсці?

Яшчэ рана.

«Мей 
цярплівасць, 
Пастушок». «Нам трэба даць 

закляццю Ружы 
Церні час, каб яно 

падзейнічала».

«Калі эфект разыдзецца, 
усе ў будынку павінны 

заснуць».

«Кожны чалавек, у 
кожнай кватэры...»

«Разам з іх 
сабакамі, 
кошкамі, 

пясчанкамі і 
папугаямі».

Алё? Бэт? Ты 
яшчэ тут?



Я думаў, ты 
замерз.

Сінебарод не дазваляе 
мне паліць у лімузіне. 

Дасі 
дакурыць?

Калі ты навучышся 
самастойна забясвеч-

ваць свае шкодныя 
звычкі?

Прайшла амаль 
гадзіна.

Нам ужо 
можна 

ўваходзіць?

Не. Калі мы 
ўвойдзем вельмі 

рана, мы самі 
звалімся пад 

дзеяннем 
сонных чараў.

Як мы ў такім 
выпадку да-

ведаемся, што 
ўжо бяспечна?

Мы даве-
даемся, 

таму што 
я даведа-

юся.

А потым ска-
жу астатнім.

Гэты псіх сапраўды 
лічыць, што мы 

вампіры?



Мабыць.
Гэта накшталт 
як крута. Калі 

б мы былі 
вампірамі, мы 

былі б багацеямі.

Гэта як?

Паразважай. Вампіры ства-
раюць больш вампіраў, про-
ста выпіўшы чалавечай крыві, 
так? А ты ведаеш, колькі гэ-
тых шувейнікаў са звычайных 
заплацілі б кожнаму, хто пе-

ратварыць іх у бессмяротных?

Забудзь 
пра гэта, 

Джэк.

Гэй! Я проста 
падумаў...

Забыць пра што? 

Ты толькі што зразумеў, як вы-
карыстаць свае і нашы старыя 

фотаздымкі... тыя, якія знайшоў 
Шарп... у якасці доказаў для лег-
каверных “звычайных” багацеяў, 

што ты вампір, і ашукаць іх, 
забраўшы грошы…

Як..?

...і паабяцаўшы 
зрабіць іх 

бессмяротнымі.

Я апярэдж-
ваю цябе, 

Джэк. і заўсёды 
апярэджваў.

Пасля ўсіх гэтых 
гадоў, я ведаю, як 
ты мысліш. Паспра-
буй зрабіць гэта, і 
я засаджу цябе на 

стагоддзе.

Ліха на цябе, 
Бозлі.

Забі зяпу, 
Джэк.

Цярноўнік 
пачаў расці.



Час 
уваходзіць.

Шарп жыве на сёмым павер-
се. джэк і Пастушок са мной. 

Вазьміце прылады.

Мухалоў і Прынц, 
знайдзіце пост варты.

Выява з відэакамер 
кудысьці запіс-

ваецца, нам трэ-
ба будзе забраць 

плёнку з сабой, калі 
будз ем пакідаць 

гэта месца.

Сінебарод 
устане ля 
дзвярэй.

Знайдзі клю-
чы і замкні.

Ніхто не павінен 
увасці, пакуль мы 

ня скончым.

Каму-небудзь яшчэ 
здаецца, быццам мы 
знаходзімся ў фільме 

пра грабежніцтва?



Вось гэтыя дзверы. 
Адчыняем, хутка.

Не 
прамахніся.

БДЫ
ШЧ!

Ю-ху! Мы 
ўнутры.

Джэк, знайдзі камп’ютэр і 
бярыся за працу. Ён, магчыма, 
выкарастоўвае адзін са сваіх 

пакояў як кабінет.

Акі-дакі, 
шэрыф.

Пастушок, знайдзі містара Шарпа і 
ўпэўніся, што ён спіць. Потым да-
памажы мне ператрэсці тут усё. 
Нам трэба перагледзіць тут усе 
фотаздымкі і ўсе дакументы.

Рабіце ўсё хутка, 
але з розумам. Не 
ідзіце напралом.



Крычыце, калі пачне-
це засынаць. Нас не 
павінны тут злавіць.

Паглядзі на 
сябе, Томі.

Божухна, калі 
ласка, хай каме-
ра будзе тут. Нам 
трэба гэта сфа-

таграфаваць.

Я знайшоў Шарпа, 
але табе лепей убачыць 

гэта самому.

Не турбуй мяне, 
сынок. Я працую.



Час ішоў сваім парадка, а 
ўвесь дом працягваў спаць…

...выключаючы 
групку паўночных 

уварванцаў.

Мы ўзялі ўсё, што 
датычыцца нас?

Я лічу, што так. 
У яго праявач-

ная была цалкам 
забітая нашымі 
разнастайнымі 

здымкамі.

Бозлі, у мяне добрыя 
і дрэнныя навіны.

Лайно, 
што за-

раз?

Я паспяхова знішчыў 
усе файлы, якія ў яго 

былі... няма праблем. Але я 
прагледзіў яго пошту, ён 
зрабіў копіі ўсіх файлаў, 

якія датычацца яго працы 
і адаслаў іх.

Адаслаў? Што ты 
маеш на ўвазе пад 

адаслаў? Куды?

Ёсць у інтэрнэце 
спецыяльныя, абаро-

неныя месцы, куды ты 
можаш адаслаць свае 
матэрыялы... файлы... 
што заўгодна, што ты 
жадаеш абараніць ад 

хлопцаў накшталт 
мяне.

Здаецца, што Шарп 
часта карыстаўся 
гэтымі сістэмамі.

То бок мы намагаліся 
дарэмна? Мы ніяк ня 
можам дабрацца да 

гэтых копій?

Не, бяз лепшага 
за мяне хакера...

Значыць Шарп 
перамог. Нас 
адпярдолілі.

У мяне ёсць 
альтэрнатыўны план. 
Але гэта залежыць ад 
таго, наколькі злым 

ты гатоў стаць.

Далей: па-сапраўднаму 
брудныя справункі.

які будзе 
працаваць 
тыдзень ці 

больш.


