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“Калі б эпічная 
паэма і дэтэктыўны 

нуар пераехалі ў Лос-
Анджэлес і нарадзілі 

б дзіцё, гэта быў бы 
Люцыфер. Прапусціць 

падобнае – грэх!”
- Джодзі Хаўзер,

аўтар серый “Цёмнае 
дзіцё” і  “Вера”





Салфер, 
Аклахома.

“Зараз  Д’ябал, мой сябр, гэта жанчына. 
Менавіта жанчына валадарыць у Пекле”. 

– Оўэн Мэрэдыт, ён жа лорд Літан.

Ціна Хорнік вырасла ў гэтым маленькім 
доміку. Ён пакінуў ёй няшмат добрых 

успамінаў, але здагадайцеся, хто, 
нягледзячы на гэта, павінна была 

вярнуцца сюды і зрабіць тут парадак?

Не сястрычка Ціны, якая ледзь 
уседзела на пахаванні.

Пад канец свайго жыцця бацькі 
Ціны праводзілі шмат часу на 

гаражных распродажах. Набы-
ваючы рэчы, яны кляліся, што 
гэта былі дзіўныя пагадненні. 

З гэтага Ціна атрымала:

Храмаваны тостар 
“Хотпоінт”. Яе бацька 
лічыў, што зможа яго 

адрамантаваць.

Усталёўку ў рамцы з пудзілам 
мышы ў паставе настаўніка, што 

стаіць каля дошкі.

Тры збана для фандзю.

і гэта толькі тое, што яны 
“падарылі”.

Ціна не жадала бачыць, 
што яны пакінулі сабе.

Вох, 
вітаю.



Я скажу бяз 
хітрыкаў.

Ты была вымушана ўзяць 
адгул, патэлефанаваць у школу, 
дамовіцца пра замену і прыехаць 

сюды, толькі таму, што твая 
сястра не знайшла час паклікаць 

няню.

Яна лічыць цябе 
нікчэмнай.

Дай угадаю, Лізі 
сказала, што ты 

павінна прывезці ёй 
матуліны дыяменты, 
каб вы разам маглі іх 

падзяліць.

Не кажы 
мне, што ты 

настолькі 
дурная, каб 
паверыць 

у гэта.

Яна забярэ буйныя. 
Прыгожыя. А ты 

атрымаеш астатнія.

У рэшце рэшт, 
яна пакіне іх сваім 

дзецям.

Дзеці, яны 
ўсё псуюць.

Але мабыць, ёй і 
ня трэба ведаць, 
што ты штосьці 

знайшла.



“Ex Lux”, 
Лос-Анджэлес.

Балюча?

Натуральна. Асабліва, 
калі ты так робіш.

Я не магу 
ўхапіць асколак.

Уяві маё 
здзіўленне.

Габрыэль, я вядомы як 
спакуснік, князь цёмных 

сіл, якія лунаюць над 
зямлёй, у ладар гэтата 
свету. Калі я кажу, што 

мне балюча, не важдай-
ся з пінцэтам.

Халодныя нябёсы: частка другая 

«Лэдзі Люцыфер»
Ёсць 

кавалак.

Нязвычны 
метал. Ён вару-

шыцца.

Я бачыў яго 
раней.

Часам, я 
адчуваю, як ён 

варушыцца.

Мяркую, ён паволь-
на накіроўваецца да 

майго сэрца.

Добра, што ў 
цябе яго няма.

Зразумела, 
дзякуючы табе, і 
ў мяне таксама.

Такі коўзкі, 
я не...



Цяпер я 
зразумеў, 

пра што ты.

Ты, здаецца, 
яму сапраўды 
падабаешся.

Ты сказаў, што 
бачыў гэты метал 
дзесьці яшчэ?...



Наш бацька. 
Вялікі абломак 
тырчаў з яго.

Значыць, ён быў забіты 
той жа зброяй, што 

параніла мяне. Цікава.

Чорны і коўзкі 
метал. Ён нібы 
рухаецца. Ня 

ведаю, як гэта 
апісаць.

Вельмі шкада, што ты ня 
можаш сам добра яго раз-

гледзець. Калі б ты быў 
адным з тых дэманаў, якія 

могуць выгнуцца вакол 
сябе і дацягнуцца...

Хопіць.

Я знайшоў 
нам першы 

доказ.

Здаецца, я 
геніяльны шпік.

Мяркую, што 
твой доказ 

паказвае нам, 
куды мы павінны 

зазірнуць у 
першую чаргу.

Такі шкодны метал 
безумоўна павінен быць 

з Богам забытых земляў.  
Давай пачнем з таго мес-
ца, пра якое нам вядома 

лепш за астатнія.
З пекла.

Вось 
лайно.

“Паверыць не 
магу, што ты 

проста ўцякаеш”.



Аўтобусная 
станцыя. Ньюарк, 
Нью-Джэрсі.

Гэта пяро. Зда-
ецца, яно мяне 
кудысьці цягне.

Ты нясеш 
халеру!

і што мне загадаеш рабіць без 
цябе? Тут усе ці п’яныя ў лайно, 

ці затлумленыя.

Я вярнусь, 
напэўна.

Я проста ведаю, што 
я мушу штосьці зрабіць, 
але пакуль ня ўпэўнены, 

што дакладна.

Гэта тое рэлігійнае лайно 
сярод якога ты вырас, 

вось толькі цяпер ты ле-
зеш туды добраахвотна!

Паліць на тэрыторыі 
станцыі забараняецца. 
Вы павінны патушыць 

цыгарэту.
ідзі да 

ліхаматары!

і ты, Лорын, 
таксама 

шкыньдзё-
хай!

На мой пагляд, спусціцца 
ў пекла – ня вельмі добрая ідэя...



...цяпер ты там 
не кіруеш.

Табе там спадабаецца. 
У іх ёсць вельмі вялікія 

пінцэты.

Значыць ты жадаеш 
сказаць, што той, хто 

напаў на цябе... ён 
з космасу?

Здаецца, 
гэта можа быць 

нашай другой 
зачэпкай.

Я змагаўся з самім 
сабой у пустэчы.

А калі гэта немагчыма, 
то, відавочна, мы можам 
зрабіць вынік, што хто б 

на мяне ні напаў, ён жадае 
схаваць сваю асобу.

Маеш на ўвазе, што 
хто б ні забіў Усявыш-

няга, ён выглядаў у 
дакладнасці як ты? 

Гэта жарт такі?

Сапраўды 
д’ябальскі 

здзек.

Калі мы знойдзем месца 
паходжання металічнага 

абломка, мы пазнаем існасць 
нашага жартаўніка.

і ён, як ты лічыш, 
знаходзіцца па 

той бок партала?

Я лічу, калі ты разважаеш 
наконт таго, хто мог бы жадаць 

забіць і Бога, і  Д’ябла, то найвялікая 
канцэнтрацыя падазроных 

знаходзіцца ў пекле.



Салфер, 
Аклахома.

Мы чулі, што ты ў 
горадзе, Ціна, і нам 

так прыемна, што ты 
знайшла час наведаць 

нас.

У школе Ціна і Кевін 
сустракаліся. Ціна лічыла, 

што гэта сапраўднае 
каханне.

Прынамсі, пакуль 
ён ня кінуў яе дзеля 
Грэйс, яе тагачаснай 

лепшай сяброўкі.

Наша дачушка 
нядаўна выйшла 

замуж. Падумаць 
толькі!

Яна цудоўная.

Горш за ўсё, што 
Ціна сумуе па Грэйс 

больш, чым па Кевіну.

Але раскажы пра 
сябе. Як гэта, быць 

настаўнікам?

Не магу ўразіць, што назаўсёды 
б захраснуў у школе.

Але ж хтосьці павінен наву-
чыць розуму тых маленькіх 

мардуноў, так жа?

Яны з такім густам 
распэцкаюць сваё 
шчасце па тваім 

твары.

Прабачце. Мне 
трэба ў туалет. Бясспрэчна. 

Першыя дзверы 
налева.

Яны цябе 
ненаві-
дзяць.

Не, яшчэ горш. 
Яны лічаць, што ты 
мізэрная. Заўсёды 

так лічылі.



Як там гэтае нямецкае 
слова, якое азначае “веся-
лосць, якую ты адчуваеш, 
калі першая шлявада, якую 

ты адпярдоліў, у выніку 
знааачна страшней за тваю 

цяперашнюю жонку”?

Забі зяпу!

Цудоўна. 
Цяпер мы 

размаўляем.

Выпусці мяне. 
Я б мог з усім 
разабрацца.

З тваёй 
сястрой.

З Кевінам 
і Грэйс.

Уяві выраз 
на іх тварах.

Уяві, як бы яны 
здзівіліся.

Уяві, наколькі гэта 
будзе балюча.



Што ж, тут усё 
змянілася.

Лічу, нам трэба было 
б назваць наша 

дэтэктыўнае агенцтва 
“папу не таварышы”.

Мне падабаецца 
тое, што яны зрабілі 

з гэтым месцам.
Ці “вы заплаціце за свае 

грахі, літаральна”.

Ці “карпарацыя 
клапатлівы Д’ябал”.

 Дэвіз: “У нас 
пякельная 

праца”.

Алілуя ўсіх анёлаў павінна 
была быць асабліва дбай-
най у той дзень, калі цябе 

вышпурнулі з нябёс.

Спадааааааар…

Прывітанне. 
Ты ж не тутэйшы.

Ты адзін 
з лілім.

сцеражыцеся…

Мне тады 
было не да 

смеху.



і не кажы ўжо пра 
цяперашняе занядбан-
не – я так і бачу яго на 
кончыку твайго языка.

Зусім не.

Я знаходжу цябе 
вельмі забаўным.

Чыя гэта была 
шыкоўная ідэя 

прыперціся сюды?

Мая.



За Люцыфера!

Ведаеш гэтых 
хлопцаў?

Не.



Хутчэй, мілорд. Пакуль каралева 
не прыслала падмацаванне.

Каралева?

Так. Мазікін. 
Дачка Ліліт.

Каралева 
пекла.



Палац Вельзевула. 
Пекла.

Браты і сёстры, з велізарнай 
радасцю павітаем нашага 

шаноўнага Люцыфера “Найяр-
чэйшую зорку”, які вярнуўся 

з сваіх вандраванняў.

Гэта што, 
анёл?

Нічога ад 
цябе не 
ўтаіць.

Узніміце ж келіхі свае 
за Люцыфера, нашага 

страчанага караля.



За імммя тваё мы 
хадзілі ў паходы, 
за імммя тваё мы 

імкнуліся адваяваць 
ззземлі пекла.

і, я мяркую, Вельзевул, 
вы з Асмадэем добра імі 

кіравалі ад майго імя?

Вось чаму ня трэба 
балбытаць за сталом пра 

палітыку і рэлігію.

Нам патрабуецца 
стабільнасць 

у пекле.

Усе гэтыя войны 
падрываюць нашу 

падаткавую сістэму.

Ня так, як у 
мінулыя часы.

Таму я падтрымаў прапанову 
Вельзевула захапіць усё...

Рай, пекла і тое, 
што паміж імі. 

Ход канём.

Што? Цябе гэта не 
датычыцца!

Мне па-
дабаюц-
ца твае 
шнары.

Хм.

Дазволь 
мне да-

даць новы 
прыго-
жанькі 

шнарык.



Насамрэч, я жадаў штосьці 
запытаць.  Дапусцім, я знайшоў 
метал – чорны, але цягучы як 
смала. Мабыць ведаеце, што 

гэта можа быць?

Мабыць я і бачыла 
штосьці падобнае.

У асабовых 
пакоях Вельзе-

вула.

Але было б вельмі 
небяспечна ўваходзіць туды 

без запрашэння.

Ты патрэбны нам 
тут, Люцыфер.

Каб нат-
хняць нас.

Без цябе 
ўсё інакш.

Аххххх, файна. У 
мяне ёсссць некалькі 
пытаннняў да нашага 

госссця.

Я ж казала 
табе, што гэта 

небяспечна.



Праз некалькі 
імгненняў… АААААААА!

Анёл, што 
тут робіць 
Люцыфер?

Што ённн 
зззадумаў?

Я ня 
ведаю!

А нават калі б я лічыў, што ведаю, 
ён бы паведаміў мне толькі тое, што 

ён жадаў, каб я перадаў табе.

Ён з тых, хто прымушае 
цябе самога затачыць 
кінжал перад тым, як 
усадзіць яго табе ж 

у спіну.

АААААААА! Мілорд, на нас 
напалі!



Я вярнуссся.
Нннікуды ннне 

ўцякай.

Клянуся, 
братка, калі я 
знайду цябе, 

я...

Давай, 
рызыкні 

скончыць 
гэты сказ.

...пацалую цябе 
прама ў тваю 
самаздаволе-

ную морду?



Тым часам 
у Аклахоме…

Гэта зусім 
несправядліва.

Ты павінна была 
мяне выпусціць.

Рэзаць павінен 
быў я.

Сур’ёзна, гэта 
поўная халера.



Трон як і раней знаходзіцца 
тут, але ён больш не 
прыналежыць мне.

Найвышэйшае месца пекла, 
дзе некалі знаходзіўся трон 

самога Люцыфера.

Мазікін.

Схілі галаву, 
дзіця світання! На 
калены, архангел!

Схіліся перад 
каралевай пекла!



Не, ён можа стаяць. Я 
была б вельмі расчара-
вана, калі б ён схіліўся 

перад кім-небудзь.

Хто асмеліўся 
трымаць цябе 

тут?

Я ўладніца пекла. Я, тая, хто 
нясе святло. Не ўскладай 

надзеі на наша старое 
сяброўства.

Варта, 
пакіньце 

нас. Але мілэдзі, яны 
сустракаліся з дэманамі. 

Сам Асмадэй...

Прэч, я 
сказала!

Ты захаваў 
мой след. Я 
ўсцешана.

Ты сказала, 
што будзе 

баязлівасцю 
пазбавіцца 

ад яго.

Не лічыла, 
што цябе 

калі-небудзь 
турбавалі мае 

словы.

Шкада перапыняць такія прыемныя 
ўспаміны, але, мабыць, скончым гэта? 

Пытай у яе тое, на што мы жадаем 
атрымаць адказы.

Калі вы не 
заўважылі, мяне 

перад гэтым 
падсмажылі.

У пекле 
лайново.

Ня крыўдзіцеся, 
мілэдзі.



Я ня бачыла нічога 
падобнага на ме-
тал, які вы апісалі.

Ты павінен больш 
клапаціцца пра тое, 

што частка цябе 
знікла.

Хто ведае, як шмат ад 
цябе застанецца, калі 

ты ня вымеш аско-
лак. Мая маці можа 

паведаміць 
табе больш.

Ліліт 
памёрла.

Не ўсюды.

Як і раней, Ліліт 
жыве ў людскіх 

снах.

Вы атрымалі адказы, 
якія я магла вам даць. 

А зараз вы павінны 
знікнуць.

Я мог бы 
вызваліць цябе. 

Загадай мне, 
Мазікін. Загадай, 

і я цябе не 
падвяду.

Ты ўжо падвёў 
мяне, мілорд.

Знікніце. Гэта 
адзінае, што я магу 

вам загадаць.

Што датычыцца 
цябе, архангел, 
я была б табе 

лепшым гаспа-
даром!

Мне нічога 
ня трэба ад 

пекла. Нічога.

Так 
будзе не 
заўсёды.

Гэтая вылазка была 
падставай, каб уба-

чыць яе? Проста 
прызнайся.

Я прыйшоў сюды 
ў пошуках падазроных, 
матыву і магчымасці.

Але зараз мне трэба 
прааналізаваць тое, 

што я знайшоў.

і што цяпер?

Цяпер мы адправімся 
туды, дзе Ліліт жывая, 

як і раней.

Мы адправімся 
ў царства сноў.

Вох як файна. 
Фантастыка.

Як добра, што 
кароль сноў ня славіцца 
фенаменальнай злапа-

мятнасцю.

У наступным нумары: 
  Усемаці


