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<Запуск істоты ў ма-
савую вытворчасць 
быў бы геніяльным 

ходам.>

<Незлічоная 
армія непа-
ражальных 

салдатаў для 
перадавой.>

<Вы ўпэўнены, 
што гэта немаг-
чыма, доктар?>

<Мой бацька ўзначальваў 
групу, якая займалася гэтым 
у апошняй вайне, генерал. Не 

спрацавала і не спрацуе.>

<Так ці інакш, 
але сакрэты метада 
доктара Франкей

штэйна памерлі 
разам з ім.>

<Магчыма, што так і лепей. 
Стварэнне істот з кавалкаў 
чалавечага цела – гэта, па 
існасці, стварэнне голема.>

<Даўні занятак яўрэяў, 
так?>

<Ці наўрад 
гэта належнае 

дасягненне 
для вучоных... 

...вышэй-
шай расы.>

<Я лічу, што наш праект “Фольсунг” 
мае больш шанцаў на поспех, і ён, 

безумоўна, больш арыйскі па сваім 
паходжанні.>

<Пры ўмове, што 
вашы людзі змаглі 
выканаць свае за-

дачы, генерал.>



<Клапаціцеся пра сваю 
частку праекта, доктар. 
Мае людзі зрабілі ўсё, 
што патрабавалася.>

<Доказы схаваны там, 
дзе вораг ня зможа 

іх знайсці.>

<Паведамленні 
перадавалі шыфрамі, 

якія, як мы веда-
ем, яны сапраўды 

ўзламалі.>

<Прынаду мы кінулі, 
і ўжо хутка нашы 

ворагі павінны 
зрэагаваць на яе.>

<Нам застаецца 
толькі запасціся 
цярплівасцю.>

<і падрых-
тавацца.>

<Тым часам мы 
скончым зборку 

монстра.>

Франкенштэйн супраць 
Чалавека-Ваўка

<Бадай арыгінал 
яшчэ можа паслу-

жыць айчыне.>



<Калі істота будзе 
гатова, доктар Вехслер?>

<Хутка, гене-
рал. Хутка.>

<А мабыць лепш 
ніколі.>

<Святыя 
нябёсы!>

<Гэта ж 
амерыканскі 
ваўкалак!>

<Ён сапраўды 
існуе!>

<Я ведаў! 
Я ведаў, што 
яны пашлюць 
менавіта яго!>

<Спыніце агонь! 
Вы, ідыёты! Звы-
чайныя кулі яго 

ня спыняць!>

<Бяжыце за дапа-
могай! Выклікайце 

спецыяльны атрад!>

<А потым абшукайце 
замак! Ён мог прыйсці 
з іншымі камандас!>

<Мы павінны 
захаваць 
істоту!>

<Назад, 
доктар!>

<Чакайце 
сваю 

чаргу!>

<Я вярнуся да цябе, як 
толькі расчляню гэту 

жывёліну!>

<Не!>



Ня думаю, 
што дазволю 

табе гэта.

А потым пачалася 
страляніна, і так мы зноў 
апынуліся на вайне.

Яны ідуць!

Пакажам 
ім пекла!

Мы занялі 
добрыя пазіцыі.

Кідай грана-
ты ў дзярны 

праём! 

Дафі! 

Пабачым, 
ці атрымаецца у 

нас заблакіраваць 
праход!

Зраблю!

Але ў іх была 
колькасная і 
агнявая перавага.

Засяродзься 
на сваёй зада-
чы, Алфавіт, а я 
прыкрыю нашы 
спіны ад гэтых 

падонкаў!

Адзін стрэл 
– адзін труп, 

Зілмер.

Накрый іх, 
Бэйкер!

Як два паль-
цы, сяржант.

Увогуле, вы ведалі, 
што будзе цяжка.



Мы ня мелі ніякага 
ўяўлення, куды дзеліся 
сяржант Харп 
ці гэты Бозлі.

<Што за..?>
Усяго толькі 

я, салдат.

Сяржант 
Харп.



Немінуча гэта абярнулася 
для нас дрэнна.

Лейтэнант!

Але мы вытрымалі.

Доктара! Доктара!

Доктар 
загінуў, 

Дафі!

Спраўляйся 
сам!

А потым нечакана зноў з’явіўся 
Харп, раз’юшаны бог вайны.

Але, у рэшце рэшт, 
толькі смяротны.



<Стоп!>

<Я загадваю 
табе!>

<Спыніся!>

<Табе 
не ўцячы...> <...чалавек

воўк!>

<Хто 
наступны?>

<Вельмі ўраджвае, 
чалавеквоўк. 

Але, у рэшце рэшт, 
дарэмна.>

<У адрозненне ад 
тых салдатаў, гэ-
тыя забяспечаны 

выключна кулямі з 
чыстага срэбра.>

<Смяротна для 
такіх, як ты, так?>

<Здавайся 
зараз ці памры, 

усё проста.>

<Канешне, 
чаму б і не?>

<Мяркую, я зрабіў 
тое, за чым 
прыйшоў.>

і, нарэшце, слабы 
прамень надзеі – 
загад да адступлення.

Хай вашы людзі 
адступаюць цераз 

тунэль, сяржант 
Супінскі.

Хутка тут будзе 
шмат атрадаў 

ворага, а праз пару 
хвілін гэта месца 

ўзляціць да нябёс.

А як жа 
вы?

Мы ведалі, што больш 
ніколі не ўбачым Харпа 
жывым. Я іду за Бозлі. 

Мы знойдзем 
іншы шлях.

Калі мы выберамся, 
то сустрэнемся ў 

спаленай госцевай 
хатцы.



<Я лічу, вы ўжо 
здагадаліся, што ваша 

місія была хітрасцю, 
распрацаванай намі, 

каб завабіць вас 
сюды.>

<Ды 
няўжо?>

<О так, сэр. 
Вы сталі даволі 

свядомым.>

<Чуткі і плёткі 
пра вашы адважныя 
подзвігі па наш бок 
фронту разнесліся 

паўсюль. Нястрымны 
камандас, чалавек
воўк, які сее паніку 
і страх сярод нашых 

сіл.>

<Ваша кроў 
змяшчае ў сябе 

вірус лікантрапіі.>

<Атрымаць з яго 
сываратку, каб 

інфіцыраваць вы-
браныя аб’екты, 
гэта толькі пы-

танне часу.>

<і цяпер у нас 
будуць свае ваўкалакі 

– цэлы батальён.>

<Дастаў гэта ў маю 
лабараторыю аналізу, 

зараз жа.>

<Так, 
мэм.>

<Хутка 
перадам 
яшчэ.>

<Хіба гэта не цудоўна, 
спадар ваўкалак? Вы 
прыйшлі сюды, каб 

пашкодзіць стварэнню арміі 
істотбаевікоў, і тым самым 
забяспечылі нас матэрыя-

лам, неабходным якраз 
для гэтага.>

<Угу, фрыц. Я і сам 
улавіў іронію.>



<Не, пачакайце, 
я не салдат!>

<У наступны 
раз выбірайце 

кампанію лепш, 
фройлян.>

<Трэба было 
паставіць паболей 
варты недалёка, 

генерал.>

<Нават пас-
ля таго, як вы 
абясшкодзілі 

мяне.>

Ты быццам як 
кавалерыя, Харп, 
 прыбыў у пару.

Вызваліш 
мяне?

Мо-
мант.

Выглядаеш 
лайнова. Усё яшчэ горай. 

Яны добра мябе 
зачапілі, Бозлі.

Лухта, Харп. 
Я выцягну цябе 

адсюль, а 
потым...

Няма часу, 
сябар.

Засталіся секунды да таго, 
як гэта месца выбухне як 

вулкан Кракатаў.

Я паслаў 
выжылых хлопцаў 

назад у тунэль.

Але гэта было некаторы час 
таму. Ты зможаш выбрац-

ца, толькі паспяшайся!

Апошняя просьба, 
прыяцель.

Што 
пажадаеш.

Скажы кожнай 
маёй дзяўчынке, што 
ў канцы я расказваў 

толькі пра яе.



Вось і замка ня стала. 
Здаецца, мы выканалі 

нашу місію.

Вось толькі ня 
выжыў ніхто з тых, 
хто б мог вярнуць 

нас назад.

Я магу вярнуць 
вас назад праз 

лінію нашага 
фронту.

Бозлі! 
Ты жывы!

Вы трое, 
гэта ўсе, 

хто выжыў?

Акрамя сяржанта Супінскі. 
Ён загінуў, стрымліваючы 
фрыцаў, каб тыя не пайшлі 

за намі ў тунэль.

і Алфавіта 
таксама моц-
на падстрэлілі, 
яму неабходна 

хуткая меддапа
мога…

Я магу вас вывесці і нават 
дапамагчы дайсці  вашаму 
параненаму таварышу, але 
толькі калі вы пакленяцеся 

жыццямі захоўваць 
мой сакрэт.

Які сакрэт?

Той, што я 
сам зараз 
раскрыю.

Так мы трое выжылі, 
каб дабрацца дадому, 
выгадаць сем’і, састарэць і 
ніколі цалкам не паведамляць 
пра тое, што мы зрабілі і што 
з намі здарылася.

Мы рухаліся ноччу, 
і кожны раз велізарны 
воўк праводзіў нас міма 
небяспечных месцаў.

Часам ён падаляўся, каб 
ліквідаваць пагрозы, якія 
мы не маглі пазбегнуць. 
Пазней ён вяртаўся 
з крывёю на пысе.

Што ў 
заплечніку, 

Бозлі?

Ваенныя 
сувеніры, 

не адчыняй.
Вы не збіраецеся 

нас забіць і 
з’есці, спадар 

Воўк?

Не, калі спынішся 
запытваць гэта 
кожныя 15 хвілін.

Праз пяць дзён Бозлі пакінуў 
нас, калі мы былі ўжо глыбока 
на нашай тэрыторыі, у кроку ад 
брыгаднай медыцынскай палаткі.

і, нягледзячы на тое, 
што мы паведамілі ўсё тое, 
што мы маглі паведаміць 
пра наша заданне, 
усё наступнае жыццё 
ніхто з нас не расказваў 
сакрэты Бозлі.



і зноў 
нашы дні… Буфкін, 

спусціся на 
секунду.

Вось новая кніга 
на паліцу.

Думаю, ты 
знойдзеш ёй 

належнае месца.

Гэта я магу, 
гер Воўк.

А ты 
як сёння, 
Франкі?

Прабач, сябра, 
ты спаў?

Ага, але 
ўсё нармальна, 

Бозлі. Я і так 
зашмат сплю.

Асабліва няма 
чаго рабіць, але 
часам Мухалоў, 

Пастушок ці Буфкін 
чытаюць мне.

Я прасіў Снежку 
паставіць для 

цябе тэлевізар, 
але яна не зга

джаецца.

Не, мы 
ўжо спрабавалі 

дзесьці гадоў 10 
таму, да таго, як 
міс Снежка пача-
ла тут кіраваць.

Гэта была 
катастрофа, 

Буфкін заўсёды 
забаўляўся 
з пультам, 
і я амаль 
звар’яцеў 
ад гэтага.

Улічваючы 
ўсё, у цішыні, 

увогуле,
 лепей.

Напэўна. 
Ёсць яшчэ што

небудзь, што 
я магу зрабіць 

для цябе?

Ну, я вельмі 
жадаю піць, 

Боз.

Ты ж ведаеш, што гэта 
фантомная смага. Вада проста 
выцячэ з тваёй шыі, і дно клеткі 

зноў праржавее.

Так, 
але…

Да 
пабачэння, 

Фрэнкі.

і табе таксама 
да пабачэння, 

Даф.

У настумным нумары: 

“Годам пазней”. 
Пачынаецца новая гісторыя, 

Букінгем і Лэйалоа вяртаюцца.



Гістарычная даведка
Замак Франкенштэйн сапраўды існуе (у выглядзе руін) у наваколлі Дармштадт/
Эберштадт, у даліне ракі Рэйн. Пісьменніца Мэры Шэлі, як вядома, аднойчы на-
ведала гэтыя месцы ў пошуках натхнення для напісання свайго знакамітага ра-
мана. Замак быў у руінах нават тады, але мы вырашылі паведаміць гісторыю, 
адклаўшы разбурэнне замка да таго, як яго наведалі Бозлі, Харп і Сабачы Атрад. 
Паводле гістарычным звесткам замак сапраўды меў сакрэтны тунэль даўжынёй у 
мілю і вёў да сутарэння гатэля ў вёсцы Эберштадт. Мы вырашылі перамясціць га-
тэль на ўзгоркі для эканоміі прасторы і для таго, каб змясціць гэту гісторыю у два 
нумары. Фельдмаршал Вальтэр фон Рэйхенаў быў сапраўднай гістарычнай асо-
бай і сапраўды загінуў у авіякатастрофе па дарозе ў Лейпцыг. І ўсё ж, наколькі 
мы ведаем, гэта не было вынікам дзеянняў агента OSS. Сяржант Харп быў адных 
са шматлікіх агентаў OSS, якія служылі ў тыле ворага ў час Другой Сусветнай 
вайны, але мы так нічога і не знайшлі пра яго сапраўдныя прыгоды. У яго было 
цікавае імя, імя сапраўднага смельчака і мы запазычылі яго для гэтай гісторыі. 
Таксама фактычна мела месца быць праграма “ваўкалак”, супраціўленне ў 
апошнія дні Трэцяга Рэйха. Гэтыя ваўкалакі былі рэштай нацысткага рэжы-
му, шмат з іх былі таксама афіцэрамі СС, якія распрацоўвалі планы нападзен-
ня на сілы Саюзнікаў, і звычайныя немцы, якія дапамагалі ім з забойствамі. Яны 
сабатавалі заводы, электрастанцыі і чыгуначныя лініі. Яны падрывалі паліцэйскія 
ўчасткі і ўрадавыя будынкі, а таксама знішчалі творы мастацтва і антыкварыяты, 
якія знаходзіліся ў музеях Берліна. Канешне яны не былі ваўкалакамі ў звычай-
ным разуменні, але ў выдуманай гісторыі “Паданняў”. Хіба магла кроў Бозлі вы-
трымаць разбурэнне замка Франкенштэйна для стварэння падобных істот? Калі 
так, то гэта гісторыя на наступны раз.

-Біл Уілінгхэм

І яшчэ адна вытворчая заўвага: другая частка гісторыя была крыху зменена ў 
сувязі з тым, што ў апошнюю хвіліну стала вядома, што іншыя гісторыі ў іншых 
творах ужо выкарыстоўвалі падобныя напрацоўкі. Для дадатковай інфармацыі 
наведайце афіцыйны сайт billwillingham.com.

-Біл
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