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Паглядзіце на гэта... Бозлі Воўк 
і яго адважная каманда казач-
ных у самым разгары працэсу 

ўотэргітавання* кватэры 
Томі Шарпа.

*Вытворны дзеяслоў, 
узнікнуўшы ад назвы бізнес-

комплексу і гатэля «Уотэргейт» 
(«Watergate») і стаўшы намінальным 

пасля скандальнай гісторыі з прэзідэнтам 
ЗША Рычардам Ніксанам, які з дапамогай 

ФБР і нанятых узломшчыкаў усталяваў 
падслухавальныя прылады для назірання 
за штабам канкурэнтаў па палітычнай ба-

рацьбе на выбарах. Гэта прывяло яго 
да змушанай адстаўцы.

Адыдзі ад яго, 
Сінебарод, і апусці гэту 
маркітаваную гармату.

Чаму?

Калі мы ня можам 
быць упэўнены, 

што знішчылі ўсе 
файлы Шарпа, трэ-

ба ўжыць больш 
радыкальнае вы-

рашэнне.

Дык давай-
це заб’ем яго і 
скончым гэта.

Хіба ты 
не павінен быць 

унізе, пільнаваць 
дзверы?

Другая частка з дзвюх



Мабыць я невыразна 
выказаўся? Адыдзі, ці я 

заб’ю цябе.

Ну, праяві свой 
характар хоць 

раз, Воўк.

Твой ненасільны план 
не спрацаваў. Зараз 

мы вымушаны ўжыць 
больш кардынальныя, 
але больш дзейсныя 

меры.

Я збіраюся зрабіць гэта, 
таму не турбуйся наконт 

таго, што запэцкаеш 
свае лапы.

Можаш адвярнуцца, 
калі ты сапраўды 

настолькі грэблівы.

Напэўна нам 
трэба адысці. Так,  

Джэк...

...напэўна 
табе трэба.

Не хвалюйцеся, калі нікому 
з вас не хапае смеласці для 
жорсткіх вырашэнняў, я ня 

буду настойваць.

Мы зробім, як 
жадае Бозлі, пры 
ўмове, што ў яго 

ёсць запасны 
план.



На самой 
справе, гэта 

мой план.

У такім выпадку ён асуд-
жаны на поспех канчаткова, 
як і ўсе іншыя планы, якія ты 

прыдумаў за ўсе гэтыя гады.

Заг лух-
ніце.

У нас шмат працы, але 
ня так шмат часу, каб яе 

выканаць.

Джэк, ты з 
Пастушком пад-

рыхтуеце Томі 
Шарпа да транс-

партавання.

Сінебарод, вяртайся ўніз у файе, 
дзе ты і павінен быў заставацца.

Усё насельніцтва 
горада можа ўжо 

быць там унізе.

Я б і зараз там 
быў, калі б быў 

упэўнены ў табе.

Што ты нам да 
ссінення і даказваеш.

Што з табой 
здарылася пасля 

выгнання?

Калі яны паспелі 
цябе прыру-

чыць?

Ці твая былая дзікая 
натура заўсёды 

была падробкай?

ПРАЯВАЧНАЯ

Сумессю выхваляння і спрытнай 
гульні на публіку?



Не працяг-
вай гэта.

інакш ты разарвеш мне 
горла, інакш ты мяне 

заб’еш, інакш бла-
бла-бла?

Ты ўжо казаў усё 
гэта раней, Воўк.

Твае 
заўсёдашнія 

«інакш» робяцца 
маркотнымі.

Хіба ніхто не казаў табе, 
што пагрозы губляюць свой 

сэнс, калі іх вельмі часта 
паўтараюць, але не выкон-
ваюць нават ніводную з іх?

Мне ня трэба было 
дзейнічаць, таму што 
ты адступіў і заўсёды 

будзеш.

Безумоўна, ты вельмі 
жудасны, калі патрашыш 
бяззбройных нявестаў у 

першую шлюбную ноч, ці  
прыстрэльваеш сідзячага 
на ўнітазе непрытомнага 

чалавека.

Ты баязлівец, 
Сінебарод, які 

хаваецца за багац-
цем і станам.

А зараз, калі ты не 
гатовы абвергнуць...



...я так і лічыў, 
файны хлопец.

Калі скончыш 
ссацца ад стра-
ху, падтулі хвост 
і рабі тое, што я 

табе кажу.

Падпарад-
коўвайся 

мне.
і чаго ты чакаеш? 

Апранай яго ў порткі, 
каб мы маглі нарэшце 
вымятацца адсюль.

Я не 
дакрануся 

да яго пор-
так.  Давай 

ты.

Час закругляцца, 
хлопчыкі. Мы і так тут 

ўжо вельмі доўга.



Праверце, ці ёсць у 
нас усе і ўсё, што мы 

забіраем з сабой.

Зараз нам толькі 
звычайных копаў не 
хапае, каб прыйшоў 

і ўбачыў, як мы 
выносім целы з 

будынка.

Колькі яшчэ 
будзе расці гэты 

цярноўнік?

Я думаю, пакуль будзе 
спаць Ружа Церні. Яна што, 

набрала вагу з часоў 
родных земляў?



Мухалоў, як толькі мы вернемся 
ў Фэйблтаўн, збяры працоўную 

брыгаду, вяртайся сюды і 
пазбаўся ад цярновых кустоў, 
пакуль яны ня выраслі больш.

Чаму я, 
Бозлі?

Таму что ты адзіны, каму я 
давяраю, адзіны, хто не пра-
ябе справу. Таму што мы ня 

можам дазволіць звычайным 
прачнуцца і выявіць, што іх дом 

схаваўся ў нетрах магічнага 
цярноўніка. Ці таму што я так 

сказаў. Выбірай сам.

Грымбл, гэта 
Бозлі Воўк.

Бягі ў кватэру 
Пінокіа і дастаў яго 

да мяне. Калі ён спіць 
- разбудзі, калі яго 
няма - знайдзі. Ён 

любіць піць у Брэйн-
стоке.

Так, 
гэта варта. 
Варушыся.

Цяпер, калі мы забралі 
Ружу, людзі ў будынку 

праснуцца?

Мабыць. Ня ведаю. 
Але гэта і ня варта, 

пакуль гэты тып 
Томі Шарп спіць.

Вы выглядаеце расхваляваным, 
спадар Сінебарод. Вы расхвалява-
ны? Здарылася штосьці дрэннае?

Забі зяпу, ты, 
нікчэмны ёўбала і 

скідыш.



Праз 
некаторы 
час...

Амністыя ці не, 
але ён не змяніўся. 

Ніхто ня можа 
змяніць сваю пер-

шапачатковую 
прыроду.

Апрананне на яго 
чалавечай скуры 

нічога не змяніла. Ён 
усё яшчэ драпежны 

звер-паўкроўка.

Зрабіць яго нашім шэры-
фам азначае толькі адно: 
ён за раз можа сціснуць 
свае зубы на ўсіх нашых 

глотках.

Болей я такога 
не пацярплю.

іншую 
руку, сэр.

Што вы зробіце, 
сэр?

Ліквідую яго. 
Раз і назаўсёды.

Вашу спіну і 
азадак, сэр.

Заві 
гэта паслугай 
грамадству.



Добра, мы 
скончылі ўсё, што 
нам трэба было 

зрабіць з Шарпам.

Давайце 
разбудзім яе.

Я з задавальненнем. 
Я чакаў гэту частку.

Усе звычайныя ў квар-
тале скардзіліся на шум 
бензапілаў. Але я проста 

кожны раз паўтараў: «Загад 
муніцыпалітэта», як ты 

мне і загадаў.

У любым выпад-
ку, мы ўсё зрэзалі 

да світання, але 
цярноўнікі зноў 

спрабуюць прарасці.

Дык вось, я пакінуў 
большую частку брыгады 

наглядаць за імі, а сам 
вярнуўся, каб паведаміць.



Але яны 
прыцягваюць 
людзей, якія 
патрабуюць 

паказаць нашы 
рабочыя зага-

ды.

Ня зараз, Мухалоў, 
добрая праца, але 

ня зараз.

Чаму так доўга? Чаму 
яна не прачынаецца?

Гм-м. 
Я гэтага 
баяўся.

Вядзьмартсва 
было вельмі 

спецыфічнае. Яна 
можа прачнуцца 
толькі ад паца-
лунка таго, хто 
шчыра кахае яе.

Некалі даўно гэта апісвала 
мяне. Я заўсёды шчыра кахаю 
жанчыну, калі заваёўваю яе 

ўпершыню. Але я добры толькі 
ў гэтай гонцы.

Маё каханне 
хутка мінае, як 

толькі даходзіць 
да складанай 

справы пражыцця 
з ёй.

Я проста чартоўскі 
дрэнны ў гэтай част-

цы, дзе «жывуць 
доўга і шчасліва».

У такім вы-
падку што нам 

рабіць? Як нам яе 
абудзіць?

Ня ведаю. 
Знайдзіце якога-

небудзь прынца, які 
па-сапраўднаму 

яе кахае.

Як? Нам трэба 
разбудзіць яе за-

раз. У нас няма часу 
шукаць...



Прабачце, 
спадар Воўк. Я 
магу паспра-

баваць.

Ня зараз, 
Мухалоў. Гэта 
размова для 

дарослых. Зараз 
нам неабходна 

быць сур’ёзнымі.

Але я сур’ёзна. Вам 
патрэбны прынц. А я 

прынц. Мабыць ня вельмі 
сімпатычны, але мне 
жудас як падабаецца 

міс Церні. Я маю на ўвазе 
яна... Я толькі зірну 

на яе і...

...а хто не?

Якога д’ябла? 
А чаму не? 
Дзейнічай.

Ты 
звар’яцеў? Ён 
жа імбецыл.

Дай яму па-
спрабаваць. 

Хіба гэта можа 
чамусьці 

пашкодзіць?

Трасца мне 
ў бок. Гэта 
дзейнічае.

Што здарылася? Гм.. Як усё 
адбылося? і чаму ў мяне ў 

роце смак жукоў?

Зараз не магу 
размаўляць. Шарп 
ужо прачынаецца.



Час прачы-
нацца, ма-
лыш Томі.

О Божа, мая 
галава.

Што са 
мной зда-

рылася?

Такое пачуццё, 
быццам хтосьці 
падсыпаў мне 

снатворнае.
Гэта пры-

кладна тое, 
што мы і 
зрабілі.

А Божухна! 
Гэта вы!

Як вы дабраліся 
да мяне? Што вы 

зрабілі?

Вось. Паглядзі 
ў люстэрку. Паглядзі 

на сваю шыю.

Што вы, 
ляснутыя 
стварэнні, 
зрабілі са 

мной?



Ты даведаўся, што мы 
вампіры, Томі. Ты ведаеш, што 

мы з табой зрабілі. Мы пілі 
тваю кроў.

Вох, Божачкі.

Шмат, але недастат-
кова, каб ператварыць 

цябе ў аднаго з нас, 
расслабся. У цябе не 
павырастаюць іклы, і 
ад італьянскай кухні 

шарахацца ня будзеш.

Але зараз мы 
можам сачыць 

за табой і кантра-
ляваць цябе, калі 
нам будзе неаб-

ходна.

Ты глядзеў 
фільмы, ты ве-
даеш, як гэта 

дзейнічае.

Я наўпрост жадаў 
сенсацыі. Я нічога 
дрэннага не хацеў.

Ты спрабаваў пра-
даць нас за пару дзён 
мімалётнай славы. Мы 
не дазваляем такога.

Што вы плануеце 
зрабіць са мной?

Нічога, пакуль будзеш 
добра сябе паводзіць. 

Але як толькі ты выкры-
еш нас, мы прымусім 

цябе зрабіць што-
небудзь смяротнае з 

сабой, павесіцца, пера-
рэзаць вены ў ваннай.

Усё, што нам 
прыйдзе у гала-
ву ў гэты час. Мы 
выпілі тваёй крыві, 

ты ня зможаш 
супраціўляцца 

нам.



Я не збіраўся вам нашкодзіць. Вы мне 
падабаліся. Праўда. Я набліжаўся да вас ўсё 

бліжэй і бліжэй за апошнія тры гады, вывуча-
ючы вашы гісторыю і адносіны.

Але гэта 
была такая 
галоўная 

навіна. 

Цяпер, гэта ніякая 
не навіна, і, Шарпі, калі 

ты ўжо адаслаў яе 
каму-небудзь…

…калі любая 
частка тваёй 

гісторыі выйдзе ў 
свет, нават ад ка-
го-небудзь яшчэ, 
мы зробім нешта 

больш, чым проста 
заб’ем цябе.

Мы знішчым тваю рэ-
путацыю. Мы прымусім 

тваіх дзяцей, тваю сям’ю, 
тваіх дзвюх былых жонак 

ненавідзіць цябе.

і ўсіх тваіх 
адданых 
чытачоў 
таксама.

Ча-чаму? Як? Што вы 
збіраецеся рабіць?

Паглядзі на іх. За-
хавай іх, калі жада-
еш. У нас ёсць копіі.

О не!



Што вы 
нарабілі?

Што вы 
прымусілі 

мяне 
рабіць?

Гэты маленькі хлопчык на 
фотаздымке з табой адзін з 
нас, бессмяротны. Яму больш 

трохсот гадоў.

Але выглядае 
ён як васьмі-

дзевяцігадовы хлоп-
чык... асабліва калі 

мы яго так апранаем.

Я ніколі гэтага 
не рабіў. Я ня...

Я ня мог.

Што пра цябе падумаюць людзі, 
калі гэта выявіцца? Нават у 

нашу разняволеную эпоху такія 
паводзіны застаюцца агіднымі.

Вось яго падрабязнае 
экспертнае інтэрв’ю з 
дзіцячым псіхолагам.

Цэлых дзве гадзіны. Табе 
асабліва спадабаецца част-
ка, дзе ён паказвае на сваім 
любімым плюшавым мішку 

ўсе тыя няправільныя месцы, 
дзе ты яго мацаў.

Ён вельмі 
пераканаўчы.



Вы ня можаце гэта са мной 
зрабіць. Такое... нават калі 

пазней будзе даказана, 
што абвінавачанне цалкам 

непраўдзівае... 

...загубляе 
людзям 
астатак 
жыцця.

Так, загубляе. 
Але калі ты калі-небудзь 
пажадаеш пашкадаваць 

сябе, успомні, што ты 
зрабіў свой унёсак 
у стварэнне гэтай 

культуры.

Сардэчна 
запрашаю ў 

свет, створаны 
табой...

...ты 
нікчэмны 
медыйны 

гак.

Што мне 
рабіць?

Нічога.

Вяртайся да свайго 
жыцця і забудзь усё пра 
нас, назаўсёды. Перака-
найся, што ніхто ніколі 

нічога ня высветліць пра 
нас, нават пасля тваёй 
натуральнай смерці... 

калі цябе хвалюе тое, як 
цябе будуць помніць.

Уваходзь, 
Джэк.

Пасля таго, як гэты кавалак 
лайна апранецца, выведзі яго адсюль 
і пасадзі ў таксі. Пераканайся, што ён 
забярэ з сабой відэаплёнку і ўсе свае 

брудныя фотаздымкі.

Акей, 
шэрыф.

Ты пажадаеш як мае 
быць паглядзець на 
іх, Томі, кожны раз, 
калі цябе зноў па-
цягне пагуляць у 

журналіста.

Калі апублікуеш 
ты, апублікуем 
мы. Усё вельмі 

проста.



А ў гэты час…

Пазалочаная 
сантэхніка ад 

Мурвуд і Берман.

Венецыянскі мар-
муровая кафля і 

стальніца.

Этрускія 
статуі.

Кераміка 
дынастыі Сун. О, 

Церні, маё згублен-
нае каханне...

...ты нядрэнна 
прыладзілася.



Я лічу, табе яшчэ 
ня варта ўставаць, 

Церні, мілка.

Табе трэба паляжаць, 
пакуль ня будзеш 
пачувацца лепей.

Мне добра, 
толькі пачува-
юся трохі раз-

губленай.

Мае чары сну 
падчас пакідаюць 

пасля сябе такія 
пачуцці.

Гэта 
нармальна. 

Ты ў бяспецы, і 
дома, у добрых 

руках.

Чаму ты ўсё 
яшчэ тут?

Мы проста 
пасядзім тут, 
пакуль гэта 
ня пройдзе.

Камусьці трэба 
было застацца і 
даглядаць цябе.

Чаму ты так 
усміхаешся?



«Да нічога. Проста ўспомніў 
штосьці забаўнае, што мне 

хтосьці нядаўна расказваў».

У мяне ўсе плёнкі з камер 
бяспекі. Цяпер нам трэба 

толькі дачакацца, пакуль яны 
скончаць наверсе.

Паглядзі 
на яе, Мух.

Яна заўсёды 
выглядала 
лепей, калі 

спала.

Яна вельмі прыгожань-
кая, спадар Выдатны, і 

яшчэ багатая.
Гэта 

заўсёды 
дзейнічае.

Сур’ёзна? Ружа 
Церні выбралася, 

захаваўшы ўсё сваё 
багацце? Я ніколі пра 

гэта ня чуў.

Не-а, яна з’явілася 
тут такой жа бед-

най, як і ўсе астатнія. 
Але гэта не працяг-

нулася доўга.

Памятаеце ўсе тыя падарункі 
Хроснай, якія Ружа атрымала ў дзень 
хрышчэння? Адзін з іх быў наступны: 
яна заўсёды будзе багатая. На пра-
цягу года пасля прыбыцця сюды, 

яна зарабіла кучу грошай на біржы. 
Велізарная магія, вы не знаходзіце?

і не 
кажы.

Калі б яна раздала сёння ўсё, то 
заўтра, напэўна, яна б выйграла 

ў латарэю.

З кім яна зараз 
сустракаецца?



Чаму гэта ты раптам стаў 
такі мілы са мной? Што ты 

задумаў?

Гэта ўсё ня так раптоўна, даражэнькая. Мы 
проста ня мелі зносін з часу ўцёкаў з род-
ных земляў. Я ведаю, што мы скончылі наш 
шлюб на дрэннай ноце, і гэта была цалкам 
мая віна. Я быў ня годны да свяшчэннага 

сямейнага інстытута шлюбу.

Але з таго часу я заразіўся 
духам усеагульнай амністыі. 
Кожны з нас заняў публічную 

пазіцыю на боку ўсёдаравання і 
жыцця з новай старонкі.

Але гэта не 
адносіцца да…

і табой трэба за-
хапляцца больш за 

ўсё, таму што ты і я, 
мы абодва ведаем, 
больш за ўсё праба-

чаць трэба табе.

Я вымушаны прызнацца… 
я знаходжу, што стаўлюся 
з глыбокай пашанай перад 
высакароднасцю твайго 

сэрца.

Але…
Дакладна мае думкі… 

Але я не магу пры-
няць тваё прабачэнне 
і рухацца далей, ня 
выказаўшы ніякага 

каяння са свайго 
боку.

Стары Выдатны Прынц 
магчыма змог бы, але 
таго чалавека больш 

не існуе.

Я маю намер заслужыць 
тое, што ты дала мне 

проста так.

і ў якасці майго каяння 
я збіраюся застацца 
тут з табой... не, не ў 
рамантычным сэнсе... 

тыя дні ўжо даўно 
мінулі нас. Я болей 

не заслугоўваю таго 
шчасця.

Таму я застаюся тут, 
платанічна, у адным з 
іншых пакояў, і я буду 
клапаціцца пра цябе.

Сачыць за табой і тваімі 
чарамі, месяцы, гады ці 
дзесяцігоддзі... столькі, 
колькі спатрэбіцца, каб 
адпрацаваць мой доўг.

Але…



Праз 
некалькі 
дзён…

Ты дазволіла 
яму ўехаць 

да цябе?

Усё ня так. Ён 
жыве ў гасцёўні.

Б’юся пра за-
клад, у самай 

вялікай.

Можам мы калі 
ласка, перайсці да 
справы? Навошта 
ты паклікаў мяне 

сюды, спадар 
Воўк?

Я разбіраюся з вызнача-
най папяровай цяганінай, 

і адна дэталь твайго 
інцыдэнту ў «Ціфані» не 
дае мне спакою. У нас 

былі некаторыя цяжкасці 
з тваім абуджэннем на 
мінулым тыдні пасля 

справы з Шарпам.

Але я так і не даведаўся, 
як цябе абудзілі тады... у 
гэтай краме... і чаму ніхто 

не заўважыў у гэтым 
нічога дзіўнага.

У аднаго з... эээ... паліцэйскіх, якія 
зрэагавалі на сітуацыю... у яго 

быў паліцэйскі сабака.

Вельмі шчадралюбны 
паліцэйскі сабака. Я 
прачнулася, калі ён 

лізаў мой твар.

і толькі не кажы мне...  
сабаку звалі Прынц?

Раскажаш хоць 
што-небудзь з гэтага 
і я буду ненавідзець 

цябе вечна.



і пазней гэтым 
вечарам, у адда-
леным кутку Цэн-
тральнага парка 

Нью-Ёрка.

Дзякуй, што так 
тэрмінова сустрэліся 
са мной, містар Шарп.

У мяне і выбару 
асабліва не было, 

праўда? Вы, хлопцы, 
кажаце «скокні», і я 

пытаю «наколькі 
высока?»

Абсалютна 
правільна. Я падумаў, што нам 

трэба атрымаць апош-
нюю інфармацыю пра стан 

вашых запісаў, файлаў і 
іншых доказаў, якія адно-
сяцца да нашай суполкі.

Знішчана. Усё. Ніякіх запісаў. 
Ніякіх слядоў. Нічога. Вы можаце 
абшукаць мяне ці маю кватэру... 

дзе пажадаеце.

О, гэта зусім не 
абавязкова, Томас.

Я веру табе.

і мы ўсе будем спаць ноччу 
спакайней, бяз гэтай нервовай 
справы, якая больш ня будзе 
вісець над нашымі галовамі.

Канец.

Далей: Марк Букінгем і Сців Лэйалоа 
вяртаюцца ў новай гісторыі!


