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Паданні створаны Б. Уілінгхэмам

Пераклад 
на беларускую мову: 

Артур барадачоў

афармленне: 
сяргей 

козыраў

Бозлі! 
Стары ты 
сабака!

Дзе, чорт 
дзяры, ты 

быў?
Уваходзь, малыш! 

Уваходзь! Ня стой у 
калідоры, усю це-
плыню выпусціш!

Я дастану піва. 
Зачыні дзверы на за-

мок. Трымай усялякую 
дрэнь падалей.

За гэтыя гады раён 
ператварыўся у за-
сцаныя трушчобы.

Зразу
меў.

Як жыц-
цёбыццё, 

Дафі?

Не магу жаліцца. Магу, 
але не павінен. Выключа-

ючы цябе, я апошні.

Ты не ў лік, таму што ты 
не зусім чалавек і ты не 

старэеш. А я…



...я перажыў 
увесь атрад.

Гучыць, быццам 
усё скончана, 

Даф.

Так і ёсць. 
У мяне рак. Даф!

Яго знайшлі вельмі позна – 
ты ж ведаеш, як я ненавіджу 

медыкаў. Гурт сама
здаволеных...

Ва ўсялякім выпадку, 
гэта зайшло вельмі да-
лёка, каб штосьці з гэ-
тым рабіць. Я не жылец.

Прабач, 
Даф.

О, схавай 
сумную міну. 
Выглядаеш 

глупа.

Я сваё адбегаў. У маім уз-
росце нешта такое павінна 

было мяне дастаць.

і як 
доўга? Мне засталася? Як кажуць 

вялікія шышкі са шпіталя, 
дастаткова, каб скончыць 

мае справы.

Вось 
чаму я цябе 

паклікаў.

Вось, трымай. 
Цяпер гэта тваё.

Што 
гэта?

Мы. Наша гісторыя. 
Цалкам.

Дафі, ты абяцаў 
ніколі не пісаць 

пра...

Я абяцаў ніколі не 
публікаваць ці не 
паведамляць  і 
ўсе гэтыя гады я 

трымаў слова.

Чорт, ды хто 
ўвогуле мне 
паверыць?

Але я ніколі не абяцаў 
пісаць пра гэта  толькі 

для сябе.

і пакуль у цябе яшчэ ёсць свае 
сакрэты, я не магу перадаць яе 

нікому акрамя цябе, і яе ўсё яшчэ 
трэба праверыць на праўдзівасць.

Дык вось што, 
сынок. Сядай. 

Пачытай.
Я дастану яшчэ піва, а 
потым ты скажаш, што 

ты пра гэта думаеш.

Я не Шэлбі Фут*, але я 
магу выкарыстоўваць 

ня вельмі зацёртыя 
фразы, калі кажу 

пра сябе.

*Шэлбі Фут – 
амерыканскі 

пісьменнік і вядомы 
гісторык, які вывучаў 

перыяд Грамадзян-
скай вайны ў ЗША.



26 ліпеня, 1944. Ледзь болей чым праз месяц падаўлення 
на бакажах у Нармандыі, яны абяцалі нам два поўных 
тыдні паза лініяй фронту. Але праз некалькі дзён нашага міра і супакою яны забралі 

восем няўдачлівых вырадкаў з Сабачага атрада – 3га з 
605 – для спецыяльнай місіі.

Аперацыя 
“Пакаёўка”.

Не спрабуйце штонебудзь шукаць пра яе. 
Ніякіх запісаў не захавалася. Афіцыйна 
яе ніколі не было.

Праз чатыры дні мы высадзіліся на 
вугальначорных парашутах, амаль 
на заднім двары гер фюрара.

Камандаваў намі 
лэйтэнант Рональд 
Левін. Я ня вельмі 
добра ведаў яго, 
таму што ён быў 
лідарам 3га ўзвода. 
Але ў яго была 
рэпутацыя добрага 
хлопца.

Ня поўны лайнюк, 
як лейтэнант майго 
ўзвода Хілінг, яко-
му варта было даць 
іменны трупны мяшок.

Трымай-
цеся по-

бач.

Старэйшы сяржант Майкл 
Супінскі быў лепшым сяр-
жантам нашага атрада. 
Заўсёды быў зласлівым 
печаным гадам. Ён ніколі 
мне не падабаўся.

Чорт, ды я яго 
ненавідзеў.

Але я рады, што яго 
адправілі з намі.

Ты чуў вашага лейтэнанта. 
Ён жадае, каб ты быў тут. 
Дык чаму цябе тут няма, 

Зілмер?

Я трохі 
заблукаў, 
сяржант.

Радавы Зілмер быў 
з 2га ўзвода. Ён 
быў падобны на 
бібліятэкара…

...але я ніколі ня бачыў 
нікога, хто б так 
весяліўся пасля першага 
куфля піва.

Без брахні, 
аднойчы ён 
нават пабіўся 
з Тайсам.

Я сачу 
за табой, 
радавы.

Што заўсёды 
прыемна, 
сяржант.

Радавы першага класа, 
Джоўі Тайс, 4ы ўзвод. 
Жывая крэпасць. Ён быў 
нашым кулямётчыкам.

Капрал  Джон Бэйкер, 3і ўзвод. 
Наш медык. Мы клікалі яго 
Разак, па прычынах, якія вам ці 
наўрад трэба ведаць.



Мой прыяцель, радавы  Джэймс 
Шмахтэнберг, быў яшчэ адным 
з 1га ўзвода. Мы клікалі яго 
Алфавіт па зразумелай прычыне.

Добрая 
ночка. 
Нікога.

Ён быў нашым снайперам 
і мог трапіць мусе ў гак 
з 300 метраў.

Гэта кампенсавала маю 
няздольнасць трапіць з двух 
крокаў нават у свіран.

Радавы Шон  Дафі. 
Эсквайр, 1ы ўзвод.

як такі бескарысны баклан 
як ты быў выбраны для 

гэтай місіі,  Дафі?

Бескарысны, 
але прывабны, 

сяржант. Мабыць, 
ім нехта патрэб-

ны для выцягван-
ня важных звестак 
з сімпатычненькіх 

фройляйн.

і нарэшце, таямнічы 
сяржант Харп – адзіны 
не з Сабачага атрада. 
Нават не з 101га паве-
транадэсантнага. Але 
ён ведаў, як скакаць.

Мы ўпершыню сустрэлі 
яго пры пералёце 
сюды.

Забілі зяпы 
і слухаем!

Хоць у гэты раз лётчыкі 
высадзілі нас туды, 

куды і трэба.

Амаль адразу стала 
зразумела, што сяр-
жанту ён не падаба-
ецца. Ён даў мянушку 
Харпу “Чалавек з зоны 
Ф”, але адмовіўся рас-
лумачыць, што гэта 
значыць.

Але нашай задачай 
было даставіць яго 
туды, куды б ён ні 
пажадаў.

Гэта 
чортавы 

цуд.

Пры
 тар мазі, 
Зілмер.

Збярыце амуніцыю 
і падрыхтоўвайцеся ісці. 

У вас ёсць пяць хвілін, 
каб пазакопваць усё, што 
мы ня возьмем з сабой. 

Нам трэба змяніць месца, 
на выпадак, калі хтосьці 

ўбачыў нас.

Мінімум святла 
і шуму, будзьце 

эфектыўнымі.

У першую ж ноч у нас было 
чатыры гадзіны на тое, каб прайсці 
сем кіламетраў – найлягчэйшая 
прагулка з моманту пачатку 
маёй службы.

Мы маглі гуляць. Чорт, ды 
мы б маглі б прайсці ўвесь 
шлях паўзком.

Сяржан Харп 
вёў нас.

Штосьці ў ім пужала ірландскага 
п’янюгу ўнутры мяне – тое, як ён 
можа ісці па цёсным гушчары 
быццам гэта быў шырокі пусты 
бульвар у самым яркім дзённым 
святле.

А яшчэ ён 
быў асця-
рожным.

Ён сігналіў пра прыпынак, 
як толькі заўважваў на да-
розе галінку, на якую мы не 
павінны былі наступаць.



Мы прыбылі ў лясістае месца 
на ўзгорках, якое выгляда-
ла ідэнтычна кожнаму іншаму 
месцу, праз якое мы цягнуліся 
ўсю ноч. Што рабіла гэта месца 
такім асаблівым, я ня ведаў.

Сяржант размясціў 
трох з нас па перы-
метры, а астатнім 
загадаў сесці і 
забіць зяпу.

Я лічу, гэта і 
кваліфікуецца як 

“бяспечнае месца”, 
лейтэнант, вы мо-
жаце разгарнуць 

загады.

Здымі сваё понча, 
сяржант Супінскі. Нам 

патрэбна святло.

Яны 
ляснуліся?

Гэта 
жарт? Баюся, 

што не.

Дастаткова часу, 
каб вывучыць 

падрабязнасці. Мы 
прабудзем тут усю 

ноч.

Магчыма і 
заўтрашнюю... 

ці даўжэй.

Чаму? Здаецца 
дастаткова да-

лёка, але...

Мы пачакаем 
кагосьці  апош-
няга члена наша-

га атрада.

З гэтага 
моманту – 
ён наш гід.

У маіх загадах 
нічога не каза-
лася пра дзявя-
тага чалавека.

Не, ён паза 
паперамі – сябр, 

з якім я ўжо 
працаваў.

Разам з ім гэты 
дурны трук мае 
болей шанцаў 

на поспех.

Без яго я 
б нават і не 
спрабаваў.

Мне не падабаецца 
такое рэдкае лайно, 

як гэта, сяржант.

Пры ўсёй павазе, 
сэр, каго хвалюе?

Вы камандуеце сваімі 
людзьмі, а я камандую 

вамі, магчыма вам трэба 
перачытаць загады.

Не, яны былі 
дастаткова 

зразумелыя... 
сяржант Харп.

Добра, што мы 
разумеем адзін 

аднаго... сэр.



Ведаеце, чым мы займаліся 
наступныя тры дні? Нічым. 
Нічым, акрамя таго, як 
сядзелі на сваіх тлустых 
дупах у лесе, елі халодныя 
пайкі і не высоўваліся.

Гэта было падобна на 
канікулы. Нікога, акрамя нас, 
а птушыны спеў быў самым 
громкім гукам, які мы чулі.

Было цёпла, а лес пах быццам 
будуар самадайкі – персік, вішня, 
міндаль, магноліі і фарзіцыі.

Божа, 
беражы генерала 
Дзіка ці нейкага 

маркітуна з тылу, 
які знайшоў мяне 
для гэтай працы.

Калі б я ведаў, што місіі 
ў тыле ворага вось 

такія, я б даўно стаў 
добраахвотнікам.

Потым, пасярод чацвёртага 
дня з’явіўся нехта 
ў цывільным.

Бозлі!

Прабач, я спазніўся, 
Харп. Я павінен быў 
адцягнуць некалькі 
цікаўных патрулёў 
ад гэтага месца.

Цішэй. Што 
здарылася з 

цішынёй?

Не хвалюйся, 
сяржант. Паблізу 

нікога няма.

Ты ня мо-
жаш ведаць 

гэта да-
кладна.

Увогуле можа. Калі 
Бозлі так кажа…

...то можна 
балбатаць, 

гарлапаніць і 
спяваць ёдль.

У тую ноч нас вёў хлопец у цывільным.

<Дык што было 
пасля спраў у 
Валурдзе?>

<Ты вярнуўся і 
выканаў абя-
цанне перад 
фермеркай, 
якая хавала 

нас?>

<Часу не 
было. А шка-
да. Яна была 

мілкай.>

<Не зусім на 
мой густ.>

Галоўным чынам ён балбатаў з Хар-
пам на ідэальнай нямецкай мове.

<Я быў патрэбны  Да-
лесу ў Лейпцыге, каб 

ліквідаваць фельдмар-
шала Рэйнхаў.>

<Тады ўпаў 
самалёт? >

Часам ён 
прымушаў усіх 
забіць зяпу – 
тады нам трэба 
было паводзіць 
сябе вельмі ціха.

Ён рухаўся толькі ноччу і трымаўся 
глыбокага лесу на Адэнвальдскіх 
узгорках, шырока агінаючы ўсе вёскі, 
фермы і ваенныя пасты фрыцаў.

Наш гід заўсёды ведаў, 
дзе яны былі.



У нас быў загад пазбягаць 
кантактаў з ворагам.

Дзякуй Богу.

і ведаеце, што было лепш за 
ўсё? Кожную раніцу, калі мы 
спыняліся на дзень, цывільны 
знікаў і вяртаўся з розным 
скарбам.

Як вы ўсё гэта набылі 
бяз нас, містэр Воўк?

Храбусткія кураняты, свініна, мясныя 
пірагі, гарачыя сасіскі, хлеб і вараныя 
яйкі. А аднойчы нават піва.

Мясцовыя лічаць, 
што я канфіскую гэта 

для боса гестапа.

Толькі ежа і 
ніякіх боек.

і чаму не ўсе 
войны такія?

Трэба быць дастат-
кова адважным, каб 

праверыць, куды 
адпраўляецца іх ежа 

на самой справе.

Аднойчы наш праваднік 
правёў нас праз варожы 
блокпост. Ніякай небяспекі 
не было. Яны ўсе былі 
мёртвыя.

Вам трэба пры-
няць пастанову, 

лейтэнант.

Мы з Бозлі 
пазычым парачку 

ўніформ.

Гэта было самае 
жудаснае, што 
я бачыў у сваім 
жыцці.

Быццам іх атакавалі дзікія звяры, 
пакуль яны спалі.

Вы можаце зрабіць 
тое ж самае. У гэтым 
выпадку страляніна 
нянадаўга адкла

дзецца.

Але так ці інакш, да 
таго, як усё скончыц-
ца, там будзе бойка.

і калі нас 
зловяць у 

гэтай форме.

ніякай 
турмы...

Нас проста 
расстраляюць 

як шпіёнаў.

Сапраўды. Я лічу, мы 
застанемся ў сваёй 

форме.



Мы дасягнулі на-
шай мэты ў гарах і 
назіралі за вёскай 
Еберстахд.

Вось яно, 
хлопцы.

Гэты 
замак?

Мы з Бозлі пашпіёнім 
пару гадзін, а потым 
падарвем гэта месца 

да ліхаматары.

Ваша справа вельмі 
простая – правесці нас 

туды і забяспечыць 
прыкрыццё, пакуль 

мы там.

На жаль, замак абкружаны мноствам цяжкай зброі, 
і як мінімум адной ротай матацыклетных войскаў СС,  

магчыма дзвюма. 

Кур
віска.

Не панікуй, радавы. 
Мы знайшлі спосаб, 
як абыйсці большую 

частку войскаў. Вось чаму мы тут, 
на гэтым узгорку, 

а не на тым.

Да мінулага тыдня гэта 
быў адчынены працвітаючы 

гатэль. Але нейкі п’янюга 
ня ўмеў абыходзіцца з 

запалкамі.

Ты спаліў 
яго?

Наво-
шта?

Упс.

Для таго, каб усе яго 
пакінулі, а мы атрымалі 
неабмежаваны доступ 

у сутарэнне.

За мной, 
спадары. 
Глядзіце 
пад ногі.

Я зразумеў, што нашым 
канікулам канец, калі 
цывільны прымусіў нас 
працаваць жалезкамі 
і кіркамі.

Добра 
атрымліваецца, 

хлопцы.

Сакрэтны 
праход?

Стары тунэль для ўцёкаў 
з таго замка праз даро-
гу. Пра яго не засталася 

запісаў.



Салдаты ня ведаюць 
пра яго. Нават уладары 
“Гастхаўса” ня ведалі 
пра яго. Вам павінна 
быць некалькі сотняў 

гадоў, каб ведаць 
пра яго.

Што 
наводзіць 

на пытанне: 
адкуль ты 
ведаеш?

Шшшшшш. Вельмі 
сакрэтна.

Тым вечарам мы ўвайшлі ў цесны 
цёмны тунэль. Яшчэ адна частка 
суіцыдальнай місіі.

Асцярожней, 
хлопцы. Тут не 

прапхнуцца.

Дастаткова 
ўтульна, каб быць 
нашай братэрскай 

магілай?

Тунэль цягнуўся каля дзвюх міль і скончыўся такімі 
ж царскімі дзвярамі, як тыя, праз якія мы ўвайшлі.

Што 
цяпер, 
сэр?

Цяпер мы 
адседзімся тут 
і пачакаем да 

поўначы.

Божа, Бозлі, ты толькі 
пабрыўся, а ў цябе ўжо 

шчацінне.

Трох разоў у дзень 
недастаткова.

Тады пераканайся, 
што пабрыўся, перш 

чым ісці. Паспрабуй вы-
глядаць як сапраўдны 

афіцэр фрыцаў.

Час цягнуўся дастаткова павольна, 
каб страх засеў у нас у кішках.

Чаму гэта месца такое 
вартае, сяржант Харп?

Афіцыйны адказ: 
табе ня трэба гэта 
ведаць, радавы.

Сапраўдны адказ: 
мы самі ня ведаем.

Як кажуць хлопцы з разведкі, нацысты распрацоўваюць 
нейкую сакрэтную зброю, якая можа зацягнуць вайну 

яшчэ на год ці болей.

Мы тут, каб 
уставіць палкі 

ў колы.

А потым, зусім 
нечакана, пачалася 
бойка…

Утрымліваеце гэ-
тыя дзверы любой 
цаной, лейтэнант. 
Гэта наш адзіны 
выхад адсюль.

Вы гатовы, 
капітан?

Болей чым. Я 
стаміўся сядзець 

бяз справы.



Тут іх арсенал і пара-
хавы склад, менавіта 

там, дзе і павінны 
быць.

Дадам болей агню 
нашаму феерверку.

Заставайся тут і 
ўсталюй набоі, я пайду 

агляджуся.

Не па-
трапся.

Ты ведаеш мяне дастатко-
ва добра, каб зразумець, што 

ніхто не ўбачыць мяне, пакуль я 
сам гэтага не пажадаю.

У лесе ці на адкытай 
мясцовасці, канеш-
не. Але ў замкнёнай 
прасторы як гэта?

Я буду 
асцярожным, 

матуля.

<Гэй 
ты!>

<Cалдат.>

<Стой!>

<Хто 
ідзе?>

<Конрад  Дзіпел фон 
Кліест, капітан унутрана-

га атрада варты.>

<Магчыма ты растлумачыш мне, 
як я змог увайсці ў крэпасць 
цераз неахоўныя дзверы?>

<Вязі мяне да свайго камандзіра, 
каб я змог паставіць яго да сцяны 

і расстраляць.>

<Я ня ве-
даю, дзе ён 
у гэты час, 

сэр.>

<Я… Эм… Я 
не разумею, 

капітан.>

<Хутчэй за ўсё ў 
сваіх казармах, 
але магчыма, 

з вучонымі 
ў галоўнай 

вежы.>

<Яны працу-
юць да по-

зняй ночы…>

<Тады я па-
гутару з імі.>

<Але я не магу 
адпусціць вас, сэр, 

пакуль не паведамлю 
сяржанту.>



<Не, так не 
падыходзіць.>

Хех, будзь я 
прокляты.

Пастаўце кулямёт на 
лесвіцы на наступным 

паверсе, сяржант.

Так, сэр.

і знайдзіце 
выгадную 

пазіцыю для 
Алфавіта.

Калі тыя два будуць 
прабягаць паблізу, мы 

накрыем іх агнём.

Дык што гэта за 
месца, сэр?

Замак Франкен-
штэйн.

Бяз 
жартаў, 

сэр?

Як у фільме 
жудасаў?

Мне так сказалі. 
А яшчэ была кніга, 

радавы.



<Калі ён 
будзе гатовы, 

доктар? >

<Хутка, 
генерал, 
хутка.>

Далей: 
Франкенштэйн 

супраць 
ЧалавекаВаўка!
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