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«Сцэнар Холі 
Блэк разам 
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і колерам 

Антоніа Фабэла 
забяспечаць 

вам страшэнна 
прыемнае 

правядзенне 
часу» 
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Норман, 
Аклахома.

Мэджын Паркер нарадзілася 
ў Порт-о-Прэнсе на Гаіті. Яна прыеха-

ла ў штаты восем месяцаў таму.

Уся царква яе новай сям’і збірала 
ахвяраванні, каб удачарыць яе, таму яна 

не жадала быць няўдзячнай.

Мэджын!

«Мы заўсёды павінны памя-
таць, што ў  Д’ябла ёсць свае 

цуды» – Жан Кальвін

Мэджын, што я казала 
будзе, калі ты зноў за-
пэцкаеш спадніцу? Ты 

маленькая мурза.

Кэры, адвядзі 
яе ў ванную і 

вымый яе.

Я і сама 
магу.

У нашай хаце 
не спрачаюцца, колькі 
разоў мне трэба табе 

пра гэта нагадаць? Па-
гаварым пра тваё пака-

ранне пасля службы.

Але часам яна ня можа адагнаць думкі наконт 
таго, каб вярнуцца ў прытулак да свайго брата 

і сяброў.

Яе новая сям’я абыходзіцца з ёй ня 
так, як са сваімі іншымі дзецьмі.

і думаюць пра 
яе ня так, як 

пра іншых 
дзяцей.

Я лічыла, што яна будзе 
зусім маленькай, а яна 
ўжо амаль жанчына.

Я хвалююся, 
каб адзін з нашых 

хлопчыкаў не пачаў 
на яе заглядацца.

Д’ябал 
выкарыстоўвае яе, 
каб падкрасціся да 

нашай сям’і.

Люцыфер 
хістаецца.

У сны можна 
ўвасці праз браму 

біўняў ці праз 
браму рога. Адна пакажа хлуслівыя і хітрыя 

сны, другая - праўдзівыя.

Ён ня ўпэўнены, які 
шлях прызначаны 
менавіта для яго.

Мазікін сказала, што Ліліт 
памёрла не ўсюды.

Глядзі ўважліва 
па баках, ма-
быць убачыш 
якія-небудзь 

порткі.

Мёртвыя зноў 
ажываюць 

у снах.

Халодныя нябёсы. Частка трэцяя: Усемаці

ШЧЫРЫ ДЗЯКУЙ 
ЗА ПАДТРЫМКУ 
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Сяргей
Лісічонак

Ён запытваецца, ці існуе 
тут свая версія Люцыфера...

...якая засталася 
пасля таго, як ён 
пакінуў Нябёсы.

Ён гадае: што будзе, 
калі сустрэцца з самім 

сабой у сне?

Яму не падабаецца адда-
ваць сябе ва ўладу таму, хто 
выклікае ў яго непрыязнасць.

Яму ўвогуле не падабаецца 
аддаваць сябе ва ўладу 

каму-небудзь.

Ваў, прынц 
маркітаванай 

цемры.



Бос жадаў, каб я 
пераканаўся, што 

вас сустрэнуць на-
лежным чынам.

Я павінен даставіць вас, 
куды пажадаеце, калі толькі 

гэта не ягоны замак. Калі 
вы пажадаеце пайсці туды, 
я буду вымушаны завесці 

вас у адно з зыбкіх месцаў і 
вадзіць вас там кругамі 

тысячы гадоў.

Ці завесці вас у вельмі 
непрыемныя сны.

Прабач-
це, нічога 

асабістага.

Ты гэта 
бачыў?

Мы прыйшлі 
параіцца з Ліліт.

Та-ак. 
Нам сюды.

Ева, мы 
шукаем...

Ліліт. Ніколі б не 
падумаў, што знайду 

цябе тут. З ёй.

Магу сказаць тое 
ж самае і пра цябе, 

ашуканец.

Гэта другая ноч, якую 
Мэджын павінна была 
начаваць у каморы.

Яна чуе, як астатнія вячэраюць. 
Да яе даносіцца водар курыцы, 

якую яны ядуць.

Ёй жа 
дастаўся 
сэндвіч з 

хлеба, замя-
шанага 

на вадзе.

Яе пакаралі за перапіску 
з яе братам Леандрам, 

якога ўсынавіла самотная 
лэдзі з Нью-Джэрсі.

іх не павінны былі 
разлучыць, але ж 

разлучылі.

Частка таго, што 
яна напісала, была 

на крэольскай 
мове. Паркерам не 
спадабалася гэта.

Яны палічылі, 
што яна піша пра 

дрэнныя рэчы.

Яны адлупцавалі яе кавалкам 
пластыкавага шланга.

Потым пятнаццацігадовы 
Томі Паркер запытаў яе, 
ці з’явяцца ў яе сінякі, 

улічваючы, што яна такая 
чорная.

Яна была вымушана 
прыкусіць язык, каб 

пазбегнуць яшчэ больш 
праблем.

Калі яна прыбыла ў сям’ю Паркераў, 
яна лічылыла іх строгімі, але па сутнасці 

добрымі людзьмі.

Вы ж павінны быць добрымі, 
каб узяць сірату, так?

Паркеры і самі вераць 
у тое, што яны добрыя 

людзі.

Яны абыходзяць бокам усіх, 
хто вымушае іх у гэтым 

усумніцца.



Значыць 
мая дач-

ка сказала 
вам прыйсі 

сюды?

Мяркую, яна 
ўспомніла пра 

мяне без усялякай 
пяшчоты.

Я мяркую, яна па-
мятае цябе такой, 

якой ты была.
Ня лепей, 
ня горай.

Пячора Евы. Сны.

Ты спадзяешся, што 
яна памятае такім і 
цябе, Морнінгстар?

Ты б мог атрымаць 
нябёсы. У цябе было пекла. 

Людзі спрадвеку лічылі цябе 
князем гэтага свету.

Твая праблема ў тым, што 
ты, як паслядоўнік Марк-
са, ніколі не жадаў стаць 
прэзідэнтам усялякага 

клуба, куды б цябе 
не запрасілі.

Здаецца, 
там было ня так.

Ты жадаеш тое, чаго ня можаш 
атрымаць. Які жаль, што ў цябе 

усё ёсць.

Няшчасны распешча-
ны Люцыфер. Татаў 
любімчык. Не заста-
лося ўзгорка, куды 
можна падняцца.

Няшчасны прывід. 
Так шмат гоману 
і так мала сэнсу.

Ты прыйшоў пачуць 
гісторыю пра асколак. 

Што ж, я распавяду.

«Некалі, калі свет быў зусім юны, 
Азазэль быў не такі сапсаваны, 

як зараз».

«Лічу, як і кожны 
з нас».

«Ён быў пажыральнікам грахоў. 
Вясковыя перадавалі свае грахі 

казлу і адсылалі яго ў пустыню».

«Азазэль пажыраў казла, 
а разам з ім і ўсе грахі 

жыхароў вёскі».

«Але чым бош грахоў 
паглынаў Азазэль, тым 
мацней рабіўся ягоны 

голад».

Сур’ёзна? У сэнсе, гэта 
праўда ці яны толькі 
лічылі, што іх грахі 

знікаюць?

А табе 
што?

Ня ведаю. 
Гэта гісторыя. Жадаю 
ведаць. У апавяданні 

гэта мае значэнне. Аза-
зэль жулік? Ён жадаў 
дапамагчы людзям?

У сэнсе, гэта 
ж гісторыя пра 

яго, так?

Чаму б табе проста 
не пачакаць і даве-

дацца?

А чаму б табе проста 
не сказаць мне? Герой 

ён ці ліхадзей?

У гэтым і ёсць твая праблема, Ева. 
Ты жадаеш, каб усё было проста. Жадаеш, 

каб цябе кармілі з лыжачкі.

А твая праблема ў тым, 
што ты ніколі не задаеш 

важныя пытанні.

Прапануй табе змей 
пакаштаваць плод 

ведаў, ты, напэўна, уся 
такая: «Вой не, дзякуй. 

Мы і так ужо ўсё 
ведаем».



Стоп.
У вас ёсць цэлая 
вечнасць, каб аб-
меркаваць гэта. Ага, гэта клуб 

вечных былых 
жонак.

«Азазэль больш ня мог забяспечвацца 
грахамі, якія паглынаў. Яго, шаптуна, 

заўважалі па ўскраінах вёскі».

«Ён схіляў людзей здзейсняць яшчэ 
больш злачынстваў».

«Народ 
патураў».

Муж!

«Нават празмерна».

«Ніхто 
ня ведаў, 
калі трэба 
спыніцца».

«і вось нарэшце старэйшыны вёскі 
прыйшлі да чараўніцы Офры Оры, каб 
запытацца ў яе, як можна знішчыць 

Азазэля».

Толькі бессмя-
ротны можа 
забіць іншага 

бессмяротнага.

«Яны націснулі на яе памацней, 
таму што ён быў адзіным бессмяротным, 

якога яны ведалі».

Калі Азазэль бессмя-
ротны, мяркую, што яго 
можна забіць часткай 

самога сябе.

«Яны пакінулі яе і 
ламалі галаву над 

гэтым...»

«... пакуль унучка 
правадыра вёскі ня 
выступіла з агіднай 

задумай».

«Вясковая жанчы-
на нафарбавалася 
і надушылася, а 
потым, прыбра-
ная ў ільняныя 

адзенні, пайшла 
да Азазэля».



«Той, хто так кахаў грэх, хіба б змог адхіліцца ад яе. 
І вось ён лёг з ёй на беразе ракі. Ён прабыў з ёй тры 

дні і тры ночы, і ў выніку яна зацяжарыла».

«Яна нарадзіла яму двух 
сыноў - блізнюкоў».

«Яна дала ім 
імёны Натан і 

Калеў».

«Натан быў цёмны, Калеў быў светлы. 
Натан рагатаў, але Калеў быў ціхі. На-
тан быў адважны, у той час як Калеў 

адступаў і баяўся».

«З саміх 
народзінаў іх 
гадавалі дзе-

ля адзінай 
мэты».

«Калі яны сталі мужчынамі, 
Калева разлучылі з Натанам 

і забілі».

«Натан так і не даведаўся, 
чаму Калеў быў забіты. 

Мабыць, прычын і не было».

«Жыхары вёскі ўзялі метал, 
які ўпаў з нябёсаў, і скавалі 

з яго меч».

«Потым яны прынеслі 
меч Натану, каб той з яго 
дапамогай змог забіць 

свайго бацьку».

«Ашаломлены жахам ад 
учыненага і жахам ад 
таго, што яшчэ трэба 

было зрабіць...»

«...ён блукаў па пустыні, заліваючыся 
слязамі, і шаптаўся з мячом, 

які некалі быў ягоным братам».

«Меч увабраў усе тыя слёзы і лютасць 
і падрыхтаваўся. Ён звінеў ад свайго гора 

і гневу. Ён звінеў ад свайго ўласнага 
жадання пакарання».

«Натан прыйшоў да 
Азазэля і паразіў яго».

«Калі Натан забіў свайго бацьку, 
Азазэль прызнаў у ім свайго сына 
і ў апошні момант перадаў яму ўсе 
свае сілы... сваю бессмяротнасць, 

свае веды, усё, што яму было 
даравана падчас стварэння».

«Але яшчэ ён перадаў яму 
і ўсе грахі, якія нес у сябе. І 

яны пяклі пад скурай 
Натана».

«Ён пайшоў назад у вёску і 
зарубіў кожнага жыхара. Яны 
больш ня бачылі ў ім Натана. 
Паміраючы, яны называлі яго 

Азазэлем, і ён стаў Азазэлем».



«Бог сказаў Рафаілу: 
«Звяжы Азазэля па руках 
і нагах і памясці ў цемру. 
Зрабі адтуліну ў пустыне, 
якая знаходзіцца ў  Дуда-

эле, і апусці яго туды».

«і палажы на яго грубы і востры 
камень і ахутай яго цемрай, каб ён 
застаўся там назаўжды, і заслані 

яму твар, каб ён не глядзеў на 
святло. і ў вялікі судны дзень 

ён будзе кінуты ў агонь».

«Прынамсі так пра гэта згадваецца 
ў кнізе Еноха».

«Так і здарылася, пакуль ягоная 
плоць не знасілася і ён не па забыўся 
сябе як Натана, але ж ведаў сябе як 

Азазэля».

Гэта ня можа быць 
праўдай. Азазэль быў 

часткай трыумвірату, які 
правіў пеклам. Як ён мог 

ня быць... сабой?

Мяне больш хвалюе 
далейшы лёс мяча.

«Ён быў захаваны там, у пустыне ў 
Дудаэле. Калі Азазэль паўстаў, ён 
ня змог яго насіць. Ягоная плоць 

згарэла дашчэнту».

«Таму меч усё яшчэ 
павінен быць там».

Салфер, Аклахома.

Пераканайцеся, што 
яны разумеюць, што вы 
сапраўды клапаціцеся 

пра стан іхніх душ.

Вы выкон-
ваеце свой 
хрысціянскі 
абавязак.

і не забывайце-
ся ўсміхацца!

Вы прынялі 
ісуса ў сэр-

ца сваё?

Вы мабыць 
жартуеце.

Гэта прыват-
ная ўласнасць. 
Шкыньдзёхайце 

адсюль.

Бягом!

Уваходзь-
це, дзеткі!



Адчувайце сябе 
як дома. 

Чаму ўсе вашы 
рэчы спакава-

ныя?

Таму што яны 
мне больш не 
спатрэбяцца.

Нам, бадай, трэба 
ісці.  Дзякуй за...

Лухта. іду ў заклад, 
што вам, дзеткі, не 

перашкодзіла б выпіць 
чаго-небудзь халод-

ненькага. Ліманад?

Так!

Мы жадаем 
ліманад!

Калі ў цябе ёсць 
толькі нож для 

стэйкаў, усё вакол 
пачынае здавацца 

стэйкам.

ААААААА! 
Уцякаем, 

хутка!

Мы не абавя-
заны цябе слу-
хаць. Ты нам не 

сапраўдная 
сястра.

Ліманад, 
дзеткі!



Здаёцца, ён 
гэта зрабіў. 
Гэта павінен 

быць ён.

Мэцью?

Азазэль.

На тваім месцы я 
б гэтага не рабіў.

Мне было да-
ручана знайсці 
забойцу Бога, 

менавіта гэта я і 
збіраюся зрабіць.

Ты мабыць і 
выкарыстоўваеш усё 

гэтае раследаванне як 
нагоду вылечыцца, але 

я б адпомсціў за нашага 
бацьку.

Гэта птушка рас-
павядзе мне, дзе 
кароль сноў хавае 
Азазэля, і потым я 

сам яго заб’ю.

Гэта птушка 
- ня тое, чым 

здаецца.

Мэцью Кейбл 
памёр у снах і 
ператварыўся 
ў крумкача.

Але гэта 
не Мэцью 

Кейбл.

Ты ня памя-
таеш таго, 

што памята-
ем мы, Га-

брыэль.

Твой сон 
памятае.

Люцыфер...

Паслухай, вялікая 
вайна нас усіх 
пакінула трохі 

расчараванымі.
Вялікая 
вайна?

Вайна 
на нябёсах, 

усяго толькі.

Але мы яшчэ 
павінны рас-
крыць справу

Усё, чаго я жадаю, гэта 
каб усё было такім, як у 

самым пачатку.

Калі ўсё 
мела сэнс.

Ты заўсёды быў 
такім ідыётам, 

Габрыэль, нават 
тады.

Гэта ж сон. 
Прачніся 

ўжо!

Куды гэта 
ён?

Цяпер у Люцы-
фера свой сон.



Даўненька 
ня 

бачыліся, 
дзядзька.

Ты 
не рэальная. 
Як і ўсё тут.

Элэйн Бэлак.  Дачка Міхаіла 
Дэміурга. Элэйн Бэлак, якая 

крочыла ў пустэчу і засталася 
там пасля таго, як усявышні 
пакінуў сусвет. Перад сваім 

скананнем.

Гэта 
важна?

Лічу, 
што не.

Элэйн Бэлак, якая ўнікала 
гэтых абавязкаў.

Ты не сказаў мне, што гэта будзе так 
складана. Ты паказаў мне, як ствараць 

светы, але ніколі не казаў, як гэта 
самотна - быць іхнім вартавым.

Ты ніколі мне не казаў, 
як цяжка быць каханай і 

знявіднай з-за таго, чаго 
я нават і не рабіла, і за тое, 
кім нават ніколі і не была.

Таму ты пакінула 
сусвет?

Я пакінула яго таму, што 
энергія боскасці - гэта вера. 
А ў мяне ніхто не верыць, яны 

мяне нават ня ведаюць. Я вяр-
нулася назад у свой сусвет, 

да якога прыналежу.

Таму ты знік? Таму 
што было самотна 

і складана?

Вой, 
пачакай, 
я ведаю, 
чаму...

Я не магу табе дапа-
магчы. А нават калі б 
і мог, то я з табой не 

размаўляю.

Так. Ты гу-
тарыш сам 

з сабой.

Гэта ілюзія ўжо 
мяне стаміла.

«Вы ж верыце 
ў Бога, так?»

Што ж, вы не 
павінны ў яго 

верыць.

Я сустрэла дэмана, 
і ведаеце, што ён прымусіў 
мяне зрабіць? Забіць маіх 

жа сяброў. і ведаеце, 
што яшчэ?

Гэта было файна. 
Я думала толькі пра тое, 

што мне журботна ад таго, 
што я не магу зрабіць 

гэта зноў.

А вы трое прыйшлі разам, 
нібы звязаныя ягняткі, 

гатовыя на забой.

Што вы думаеце 
наконт гэтага? Жыц-
цё - несправядлівая 

рэч і, відавочна, 
Бог таксама.

Я лічу, што калі 
дэман вам штосьці 
кажа, гэта напэўна 

падман.

Я ня думала, 
што адбудзец-

ца нешта 
падобнае.

Адпусціце нас. 
Калі ласка. Калі 

адпусціце, то Бог 
вам выбачыць.

Забі зяпу! 
Забі зяпу! 
Забі зяпу!



Агрнннн!

Уцякай!

Лепш не пады-
ходзьце, інакш я 

гэта разаб’ю.

Выдат-
ная ідэя. 
Так, разбі 
пасудзіну.

Думаеш, ён 
будзе слухаць 

цябе?

Я ня 
ведаю.

Проста 
адпусціце 

мяне. Прашу.

Адчыні пасудзіну. Адчыні, і я табе 
дапамагу. Я заб’ю чалавека, яко-

га ты баішся. Я зраблю тое, пра 
што ты зараз думаеш, тое, у чым 

вельмі вусцішна прызнацца.

Мэджын ня ведае, хто абяцае. 
Але ёй не падабаецца, што ён 

яе спакушае.

Вельмі позна, 
так жа? Паліцыя 

ўжо тут.

Відаць, ты мела 
рацыю наконт 

дэманаў.

ім нельга 
давяраць.



Мэджын была героем. Яна выратавала сваю сястру. Яна трапіла ў газеты і ва ўсе СМі. 
Калі яна была ў царкве, айцец-настаяцель моцна абняў яе, хоць усе былі ў жалобе.

Бацькі дазволілі ёй патэлефана-
ваць Леандру, каб пераканацца, 

што ён не хвалюецца.
Усё было 

добра.

Не было зусім 
ніякай прычыны 
для хваляван-

ня.

Магла 
б мяне і 

выпусціць...

«... мы ж абод-
ва ведаем, што 
я твой адзіны 

сябар».

Усё здаецца нашмат 
прасцей у чорна-

белым колеры, так?

Я 
прачнуўся?

Не.

Ты не прачынаўся 
ўжо шмат часу.

Чаму заўсёды, калі 
ты кажаш праўду, у 
мяне такое пачуццё, 

нібы ты хлусіш?

Так здаецца таму, што 
ты дагэтуль спрабуеш 
раскрыць забойства.

Але я 
ўжо ведаю, хто 

гэта зрабіў.


