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Лос-Анжэлес, 2015 год

Д’ябал прыбыў у Лос-Анжэлес на 
доўгай белай машыне з апушчаным 
верхам. Ён прынёс з сабой пах серы.

Калі людзі бачылі яго, яны апускалі 
вочы, таму што баяліся закахацца 

ў тую ж хвіліну.

«У выбачэннях да д’ябла: трэба 
памятаць, вы чулі толькі адну 
версію падзей. Усе кнігі напісаў 

Бог». - Самюэль Батлер.



Калі ён прыехаў, працэс быў 
запушчаны.

Ён зараджаны хлёркай, 
таму не рухайцеся, містэр, 
калі не жадаеце аслепнуць.

Дзеці, якія кра-
дуць цукеркі.

Актрысулькі, 
якія закалолі 
рэжысёраў.

Акулы, якія плаваюць 
вельмі блізка ад берага.

Мабыць гэта 
дэльфіны?

Невядомы голад, 
які лунае ў паветры.



Д’ябал купіў надзел зямлі 
на краю вуліцы і пачаў най-
маць людзей, якіх не хопяц-

ца: уцекачоў, людзей без 
дакументаў, бяздомных.

Ён пачаў 
будаваць.

Вежу. Ружу пасярод гразі, 
белы мармур, што ззяе 

светам.

Д’ябал 
вярнуўся.

Мы можам не прызна-
ваць гэта, але мы ўсе 

сумавалі па ім.



«Люцыфер, першы і самы 
выдатны сярод анёлаў, уладар 

пекла, які кінуў сваё каралеўства 
і пакінуў нябёсы».

«Ён пакінуў наш сусвет 
у мінулым, клопат пра 

дзяцей, і пакляўся ніколі 
не вяртацца».

«Урок Бога, хіба ня так? 
Натхняльная гісторыя...»

Халодныя нябёсы: частка першая «Блудныя Сыны»
Сцэнар - Холі Блэк
Аловак - Лі Гарбэт

Колер - Антоніа Фабэла
Лэтэрінг -Тод Кляйн

Вокладка - Дэйв Джонсан
Асістэнт рэдактара - Молі Махан

Рэдактар - Элі Пайл
Адказны рэдактар -Шэлі Бонд

Комікс створаны на аснове персанажаў Ніла Геймана, Сэма Кіза і Майка Дрынгенберга



...Ня важна, як доўга 
ты палая, у кожнага 
павінна быць права 

вярнуцца.

Ты 
ведаеш 

яго?

О так. 
Мы былі 

накшталт 
гэтага.

Тыдзень таму.



Нью-Арк, 
Нью-Джэрсі.

Прачы-
найся.

Габрыэль, той, хто некалі 
быў губернатарам Эдэму і 

вартавым Захаду.

Габрыэль, той, хто спіць з 
дэманамі, хто згубіў сваю 
зграбнасць, хто зараз як 
чалавек, як Адам. Прачы-

найся, брат.

Нас паслалі за 
табой, каб несці 
добрую навіну.

Адча-
піцеся. 

Хіба ты не жадаеш 
вярнуць свае кры-
лы? Сваё месца?



Ты думаеш, што можаш 
прыйсці сюды і спакушаць 

мяне, Рафаэль? і ты, Рагуэль? 
Ды што вы ведаеце пра 

спакусы?

Твая ідэя граху 
пасмейвалася, калі 

спячы херувім каціўся 
па склоне.

Ты патрэбны, 
Габрыэль.

Срэбны горад зноў 
адчыняе перад табой 

свае дзверы. Ты можаш 
сказаць, што вернеш-
ся ненадоўга, нават на 

гадзіну?

Ты здаеш яго 
ў арэнду на 

гадзіну?

Шыкоўна.

Тваё сэрца 
адабрана 

змеем.

Мабыць гэта 
агонія блукае 
тут, як пра-

клятая.

і што б ты зрабіў, 
каб вярнуць сэрца?

Што б я 
зрабіў?

А чаго б я 
не зрабіў?

Я бачу цябе, Лорын Хаман. Я ня 
ведаю, як ты не заснуў і стаў 
сведкам гэтага, але я бачу 
праўдзівую прычыну тваіх 

пакутаў.

Пакінь гэта грэш-
нае месца і ніколі 
не вяртайся сюды.



Мой 
лорд...

...мне паклікаць 
каго-небудзь?

Не.

Наведвальнікаў 
мне хапае.

Гэта праблемы 
сям’і. У мяне сям’я, 
якая заслугоўвае 
асаблівай увагі.

Варта затрымацца на 
адным месцы вельмі доўга, 
і немінуча хто-небудзь з іх 

з’яўляецца.

Рана ці позна, 
будзе прапанова, 
ад якой я не змагу 

адмовіцца.

Але… ваша рана?! 
Напэўна прычыняе 

вам боль.

Жыццё -боль, 
Пруфлас.

Хіба гэта ня 
наш дэвіз?

У любым выпадку, мая 
мэта - атрымаць аса-

лоду ад адкрыцця.

Вымушаны прызнаць, 
я вельмі галодны для 

гутаркі.



Калі анёлы танчаць 
на шпількавай галоўцы, 
значыць Срэбны горад і 

ёсць тая шпілька.

Метатрон. 
Канцлер нябёс.

Вы не маглі яго 
вымыць, перш чым 

прыводзіць сюды? Ён 
смярдзіць смяротным.

Гэта проста 
танны віскі. і ты можаш мне 

не нагадваць, 
што я не прына-

лежу Верху.

і я не прасіў, 
каб мяне 

прыводзілі 
сюды.

Пакінь свой 
гнеў у мінулым, 

Габрыэль.

Ёсць праца, 
якую мы патра-
буем ад цябе.



У вежы Бясконцай Вышыні, у Крыніцы, 
сядзіць Трон Святла. На працягу больш 
дзесяці гадоў, ён застаецца пустым, 
больш дзесяці гадоў анёлы чакаюць 

знак яго Вяртання.

Я не раз-
умею. Што 
павінна ад-

быцца?

Паглядзі ў расколіну, угледзь 
тое, што здаецца на першы 
погляд паміраючай зоркай. 

Угледзь і страць надзею.

Тата.

Ён?...

Мёртвы? Так 
здаецца. Ён не 

варушыцца.



Як... як такое 
магчыма?

Я ня ведаю. 
Разарвана сама 

тканіна светабудовы 
і вакол адны толькі 

здагадкі.

Толькі архангелам 
дазволена тут быць. Калі 
астатнія даведаюцца пра 

гэта...

...ці герцагі 
пекла...

...ці богі іншых 
пантэонаў.

Ніхто 
не павінен 
ведаць.

Я прывёў цябе сюды, 
каб ты знайшоў забой-
цу.  Даведайся, як гэта 
адбылося. Зрабі гэта 
і ты атрываеш новае 

сэрца і новыя крылы. і 
ўсё будзе як і раней.

Гэта падзенне 
для нас, змена 

парадку сусвету.

Утойвай сваё расследа-
ванне ад астатніх. Я да-
вяраю табе. Не падвядзі, 

Габрыэль.

Чаму я, 
Метатрон?

Што гэта значыць? 
Наш стваральнік мёрт-
вы! Без яго мы нішто! 

Нішто - гэта наш пача-
так і наш канец.

Тут няма 
каму мяне 
прабачыць. 
Няма каму 

вярнуць 
маю моц.

Нішто.



Нас цэлае 
мноства. Мы заха-

ваем яго свет.

Наш стваральнік 
знік, але ён 

пакінуў сваю 
спадчыну.

Ства рыў 
нас.

Нават 
апошняга з 
нас. Нават 

цябе.

Да нас з’явіліся словы. 
Змей вернецца. Люцыфер 

«Найярчэйшая зорка» 
на Зямлі.

Ён цудоўна 
выбірае зручны час, 

хіба ня так?

Яны сустракаліся, 
у пустаце.

Люцыфер апошні, 
хто бачыў нашага 

стваральніка.

і ты ведаеш, якую 
шкоду ён нясе.

Калі больш нішто 
не матывуе цябе, хай 
помста рухае тваёй 

рукой.



Я прагульваўся ля цёмнай 
туманнасці да Поўдня ад Заходняй 

зоркі ў поясе Арыёна і адчуваў элек-
трычнасць, якая танчыла над маёй 

скурай. Я вымушаны быў прайці паміж 
некалькімі мультысусветамі. Я стаяў 

на слупах светабудовы.

Пакуль чыстая дзерзкасць 
для гэтага свету... П’янлівая 
камбінацыя сапсаванасці, 

роспачы і нуды... Сапраўды 
ўнікальна. Можна, 

безумоўна, 
на гэта 

спадзявац-
ца.

Прынамсі 
ты можаш ска-
заць гэта Богу, 

які стварыў 
цябе такім 

дзівакаватым.
Што ж, вы б 
даведаліся.

Угххх!

Найярчэйшая зорка!



Рыхтуйся 
памерці.

Вох, ніколі 
не сумня-

вайся ў маёй 
гатоўнасці.



Павярніся да 
мяне тварам, 

Зарніца!

А чаму я патрэбен 
гэта рабіць?

Выпіўка 
за кошт уста-

новы.

Ходзіць чутка, што 
ты стаў мяккасар-

дэчным.

Не асуджаю. 
Мне проста не 
падабаюцца 

грэшнікі...

...але я 
абажаю 

грэх.

Гаспадар 
спадзяваецца на 

мяне і маю сілу. Ён 
дараваў мне гэты 

клінок.

Што 
сказаць... 
малайца.

Забойца!

Сустрэў 
гліняны гарш-
чок латуневы 

гарбатнік.



Я спадзяюся ты не 
абвінавачваеш мяне 
ў сваім цяперашнім 

становішчы.

Таму што 
калі гэта так, тут 
вядзьмар і лэдзі 

з крыламі кажана, 
твая ліквідацыя 

будзе неймаверна 
хуткай*.

Я абвінавачваю 
цябе ў забойстве 

нашага бацькі!

Што за 
глупства.

Калі б ён 
памёр, я б 

ведаў.

і я безумоўна 
ведаў бы, калі 
б зрабіў гэта.

Зразумела 
гэта быў ты. Гэта 

безумоўна быў ты.

Запытай усякае 
дзіця, хто жадае 
забіць Бога, і яно 

скажа: д’ябал.

і таму дзеці смок-
чуць у выдатных 

дэтэктываў.

Усёведны, усёмагутны і 
ўсюдыісны. Бяз розніцы, што 
здарылася, бяз розніцы, што 

ты думаеш пра тое, што 
здарылася, гэта частка 

яго плана.

Гэты стары 
вырадак ніколі 

нічога ня робіць 
бяз плана.

Перастань 
вагацца, 

справа ў мне.

Ты сыходзіш 
крывёю.

*было ў hellblazer #66



У мяне няма той 
магутнасці, што 

была раней.

Прызнаваць праўду 
заўсёды няёмка.

Але магчыма я 
змагу штосьці 

зрабіць.

Я магу... Як жа я 
пакінуў гэта...

...сувязь з 
найніжэйшымі 

месцамі.

Калі я казаў, што 
ты сыходзіш кры-
вёю, я ня меў на 

ўвазе руку.

Вох, 
гэта.

Гэта асколак 
тонкай матэрыі ў 
маім боку, як ха-
лодны чарвяк ля 

майго сэрца.

Таму 
я вярнуўся 
дадому.

Хтосьці некалі 
сказаў мне, што боль-

шасць рэчаў праходзіць 
поўны абарот жыццёва-

га цыкла.

Як раздражняе 
думка пра тое, 
што гэта можа 
быць праўдай.



Ты не выгляда-
еш вінаватым, 
вярнуўся сюды 
з гэтай ранай.

Хтосьці лічыў, 
што гэта ты? 

Хтосьці магутны, 
мне здаецца. Ты 

перамог?

Я не забіваў 
яго. Дарэчы, яны 

называюць 
цябе Прынцам 

хлусні.

Я спрабаваў, я ашукваў, 
я хітраваў. Я жорсткі 
і бязлітасны, але я 

ненавіджу парушаць 
клятвы.

Пра 
што ты 
кажаш?

Я дапамагу табе ра-
крыць яго забойства.

Навошта 
табе гэта?

Таму што 
ніхто ня мае права 

забіць Бога, акрамя 
мяне.

і таму 
што ён быў і 

маім бацькам 
таксама.



Некаторыя рэчы змяняюцца 
тысячагоддзямі, а некаторыя 

за адну ноч.

Ты казаў, 
што бачыў 

анёла?

Як неда-
рэчна.

Калі я быў 
маленькім, тата 

скарыстоўваў гэту 
тэму, каб пагава-

рыць са мной.

Пра тое, як прарок 
стаў адным з іх, калі 
памёр. Я павінен быў 
здагадацца, што ён 

быў напужаны да 
ўсрачкі.

Як толькі мы падумаем, 
што ведаем, як пойдзе 

гісторыя...

Усе бацькі адноль-
кавыя. Выкідаюць з 
хаты штурхялём пад 
сраку, калі табе пят-

наццаць?

...яна робіць 
паварот.

Хлопцы таксама 
аднолькавыя, кідаюць 
цябе пасярод рытуалу 
экзарцызму над та-

бой, толькі таму, што 
ты ім грубіяніш?

Ён называў гэта 
«выгнаннем духаў», 
але так, менавіта, ён 

адзін.

Але напэўна нават 
самы кончаны вы-
блядак часам мае 

рацыю.



Пасля разбурэння, пекла зноў 
адбудавалі, у значнай ступені 

абапіраючыся на класіку.

Усё пляжнае жыллё ля ракі Агню і фігурнае 
катанне на возеры Крыві, у дадзены мо-
мант лепшыя месцы для катаванняў на 

цэлую вечнасць.

Гэй, глядзі, 
куды прэш, 
прыяцель!

Аўч! 
Сур’ёзна, гэта 
па-чартоўску 

балюча!

Кожны жадае атрымаць 
сапраўды якасны вопыт.

Люцыфер! 
Ён вярнуўся!



Хлуснёй не 
купіць маю 

прыхільнасць.

Я клянуся, 
лэдзі Мазікін. Усімі 

сваімі нарывамі, якія 
гнаяцца. Ён адчыніў 
партал у пекла, і я 

бачыў яго!

Немагчыма 
памыліцца, калі ба-

чыш гэтыя жудасныя 
вочы. Яны глядзелі 
якраз на трэснутыя 

асколкі... гэта няваж-
на. Важна толькі адно: 
Люцыфер «Найярчэй-
шая зорка» вярнуўся.

У наступным нумары: 
  Лэдзі Люцыфер


