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Норман, 
Аклахома. Мэджын ведае: яны б жадалі, 

каб ейны брат выжыў, а яна 
памёрла замест яго.

Яна гэта ведае, 
таму што яны ёй 
сказалі.

«Д’ябал – вялікі аптыміст, 
які лічыць, што людзей яшчэ 
можна пагоршыць». - 
Карл Краўс

Яны ніколі не 
даруюць табе, 

што ты выжыла.

Яны ніколі не 
палюбяць цябе.

Яны 
прыносяць 
табе толькі 

боль.

Ведаю. 
Я ўсё гэта 

ўжо ведаю.

Калі ты ведаеш, 
што хтосьці збіраецца 
прычыніць табе боль, 
табе трэба зрабіць гэта 

з імі першай.



Там, дзе я жыла раней, быў хлопец, у 
якога быў папугай, і той папугай казаў 

сапраўды непрыстойныя рэчы.

Нават горшыя, 
чым ты сабе 

ўяўляеш.

І ты проста 
ігнараваў тое, што 

ён казаў.

Ты вельмі падоб-
ны на таго папугая.

Я вельмі 
паважаны 
дэман.

Прабач. Я не жадала 
цябе пакрыўдзіць.

Ўпэўнена, што ты 
можаш сабе ўявіць, што за 
лухту плявузгаў папугай 

Ці Попо.

Дык калі ты не 
зацікаўленая ў маёй да-
памозе, навошта забрала 

мяне з сабой?
Што калі нехта 

іншы знайшоў бы цябе, 
і паслухаўшы цябе, 

выпусціў? Гэты было 
б дрэнна.

Апроч таго, 
мне няма з кім 
пагутарыць.



Царства сноў не падобнае 
на іншыя месцы.

Сама ягоная форма 
рухаецца і завіхраецца.

Кашмары імчацца над 
ягонай ціхамірнай па-
верхняй, паглынаючы 

ўсё на сваім шляху.

ХАЛОДНЫЯ НЯБЁСЫ. 
ЧАСТКА ЧАЦВЁРТАЯ: 

ГАСПАДАРЫ

Комікс створаны на аснове 
персанажаў Ніла Геймана, 

Сэма Кіза і Майка 
Дрынгенберга

Уся логіка – гэта 
логіка сноў.

Існае тут страчана ў іншых 
месцах. Рэшткі людзей і месцаў, 

якія даўно зніклі. Цені саміх 
сябе.

Люцыферу гэта не 
падабаецца. Ён жадае 

выбрацца.

Але здаецца, што рэаль-
насць не мае намер з ім 

супрацоўнічаць.



Лічыш, Марфей 
гуляе з намі?

Не, Габрыэль, я ня веру 
ў тое, што валадар сноў мае 
схільнасць да якіх-небудзь 
гульняў ці розыгрышаў, 

ці да жартаў.

Яму ж павінны па-
дабацца дзівацтвы. 
У сэнсе, ты толькі 
пабач на гэтае 

месца.

Іду ў заклад, зараз ты шкадуеш, што 
адмовіўся ад сваіх морнінгстараўскіх 

сілаў, калі ўляцеў рабіць тое, 
што ты рабіў.

Я пакінуў дом, каб знайсці 
свой лёс. Каб больш не быць 
абмежаваным вузкім светапо-

глядам нашага бацькі.

У тым ліку дарамі 
нашага бацькі. 
Увогуле нічым.

І ў што гэта для 
цябе вылілася?

Ты ж ведаеш, як 
сысці адсюль?

Ёсць пралаз. У Емі На 
Куні, царстве мёртвых.

І я ўпэўнены, 
што ў мяне 

ёсць спосаб яго 
адшукаць.



Мэджын?

Што?

Дэман жа не 
авалодаў табой?

Які дэман?

Тата кажа, што калі ты прыехала з Гаіці, 
ты прыцягнула з сабой дэмана, і што гэта ён усяліўся 
ў тую лэдзі. Ён кажа, што ўсе яе ведалі, што яна была 
добрай настаўніцай, таму яна, мабыць, была апана-
ваная, таму што аніякага іншага тлумачэння няма. Я 

паведаміла, што менавіта яна казала пра дэмана, а тата 
адказаў, што гэта і даказвае апанаванасць, 

а я і ня думала нічога даказваць.

Гэта праўда, 
Мэджын?

Ты лічыш, 
што гэта 
праўда?

Не?
Я ня ведаю!

Мне вусцішна.

І мне.

Ён сказаў штосьці 
наконт экзарцызму.



Я шпіёню сваім 
маленькім вокам, 

штосьці... Эм, гэта мож-
на назваць аморфным ці 
лепш рудыментарным?

Вурк.

Вох, сапраўды, 
зірну яшчэ 

разок.

Я шпіёню сваім 
маленькім вокам, 

штосьці...

Брат! Брат, ты не п-п-
паверыш, хто сюды 

ідзе!

Трэба запрасіць іх на 
гарбату, Каін? Мяркуючы 
па іхняму выгляду, яны 
доўга іш-ш-шлі пешкі.

Зайдзі ў хату 
і зачыні дзверы!

Я твой старэйшы брат, 
Авель, і я кажу табе – 

гэтыя тыпы небяспечныя.

А мне не падабаец-
ца, калі ты апынаешся 

сярод небяспечных 
людзей.



Дык які ў 
цябе план?

Шмат гадоў таму я 
вынайшаў, што Ідзанамі 

таемна перапраўляе спя-
чых у сваё царства мёртвых, 
каб караць душы без усялякіх 

намаганняў з ейнага боку.

Геніяльна 
і вельмі 

зняважліва. І калі я пакінуў 
Ідзанамі частку сваёй 
энергіі перад тым, як 
пакінуць гэты свет...

...я ўпэўнены, што магу заклікаць 
да яе, каб знайсці шлях да прала-
зу ў гэтую рэальнасць. Мы можам 

праслізнуць туды разам са спячымі.

А потым яна 
проста дасць нам 
сысці з Емі На 

Куні?

Мы з Ідзанамі 
добра рассталіся.

Я ня бачу прычыны, з 
якой нагоды яна б магла 
адмовіць нам у праход-
зе праз свае землі. Тым 
больш, што я, як і раней,  
захоўваю ейны сакрэт.

Вох, і зараз? Вельмі 
добра рассталіся?

Забі зяпу ў рэшце 
рэшт і дай мне скан-

цэнтравацца.

Эмм...
...памятаеш, ты 
збіраўся шукаць 

сляды сваёй энергіі?

Энергіі 
Люцыфера?

Здаецца, мы 
знайшлі сон 

пра цябе.

Які сорам.



Норман, 
Аклахома. Я б мог забіць іх 

усіх для цябе. Давай, маленькая. 
Гэтая думка павінна 
рабіцца ўсё прываб-

ней і прывабней.

Вітаю, 
прабач-
це, што 

абудзіла.
Мой брат 

там?

Леандр, я жадаю 
пераехаць да цябе. 
Калі я прыеду, ты 
ж мяне схаваеш? 

Я не зраблю ніякіх 
праблемаў. Я про-
ста... я больш не 
магу заставацца 

тут.

У яе праблемы? 
Што здарылася?

Усё добра. Мне 
трэба пагутарыць з ёй 

хвіліначку.
Мэджын, Можаш прыехаць 
і жыць у маім пакоі колькі 

пажадаеш. Мае маці не 
даведаюцца.

Табе спадабаецца. Ты 
можаш спаць з маімі 

мяккімі цацкамі.



Я сын пагібелі, 
старажытны змей. 

Я спакуснік і ашуканец, 
гулец і пралюбадзей.

Дрыжы 
перада мной, 
мізэрны анёл.

Ты параджэнне сноў. 
Ты страх смяротных, віна 

смяротных і жаданне 
смяротных.

Я цешуся ў агоніі. 
Я прагну пакутаў.

Ты нішто.



У вызначаны момант дзеці 
пакідаюць свой дом. Мабыць 
яны сыходзяць, каб пайсці на 
вечарыну. Мабыць для таго, 

каб сустрэцца з сябрамі.

Мабыць яны проста жадаюць 
паблукаць па навакольнай 

мясцовасці ў ціхамірнай цем-
ры, маючы асалоду ад таемнай 
паўгадзіны дарослага жыцця.

Куды гэта 
ты ідзеш?

А мабыць яны плануюць уцячы і ніколі 
не вяртацца.

Pye, sa’m te manje 
m’pat ba ou!

Зараз жа 
вярніся!



Падчас вандра-
вання Люцыфер 
адчувае боль у 

боку.

Хутка ён быў выму-
шаны прызямліцца.

Ён рады, што яго ніхто ня 
бачыць. Ён не жадае, каб хто-
небудзь даведаўся, як глыбока 

асколак пранікнуў у ягонае цела.

Як ён аслабеў.

Як яму балюча.
Люцыфер прывыкнуў 

блефаваць.
Ён зможа блевафаць 

яшчэ трохі.



Апры-
томней! Гэта што?

Мае крылы.

Калі Люцыфер пакінуў пекла, 
там жа ён пакінуў свае крылы, 
толькі дзеля таго, каб даведац-

ца, што іх прадалі Ідзанамі.

Ён вярнуў сабе крылы, і 
гэта каштавала Ідзанамі 

дзвух ейных сыноў.

Ідзанамі спрабава-
ла забіць яго, але 
яна ж была ягонай 

палюбоўніцай.

Зараз ён пытаецца сам 
сябе: што яшчэ яна можа 

нарабіць?



І зноў дабрыдзень, 
Сусанаа-но Мікота.

Ладан гарыць ва ўсіх пакоях 
маёй маці. Альвас. Кажуць, 

гэта каб абвастрыць пачуцці і 
ўзбадзёрыць цела.

Гэта таксама павінна 
ачысціць дух, але ў тваім 

выпадку гэта здаецца 
малаверагодным.

Цябе сюды не запрашалі. 
У мяне няма прычыны 

адносіцца да цябе, як да 
шаноўнага госця.

А у мяне няма прычын 
так сябе паводзіць.

Калі ты заб’еш мяне, ты 
ніколі ня знойдзеш выйсце 
з гэтага месца. Ты здохнеш 

тут, Морнінгстар!

Скажы мне, адкуль у цябе 
ўзялася дакладная копія 

маіх крылаў?

Адкажы мне, каму 
яны прыналежаць.

Яны прынале-
жаць нам! Мы іх 

вырасцілі. З адна-
го з тваіх пер’яў.

Калі фермер набывае 
гарбуз, хіба яго лаюць 
за тое, што ён садзіць 

насенне гарбуза?



Мэджын! Я галава гэтай 
сям’і! Досыць упарціцца! 

Выходзь.

Вельмі кепска, што ты 
не ўзяла нож з кухні. 
Мяркую, была вельмі 
занятая, вычышчаючы 

сваю скарбонку.

Мэджын, 
гэта ты, дара-

женькая?

Вітаю, місіс 
Хігбі.

Мне здаецца, ці 
цябе кліча тата?

Мне 
трэба ісці.



Даражэнькая, 
штосьці здарылася?

Ён штосьці зрабіў 
з табой?

Прабачце, місіс Хігбі! 
Мне насамрэч трэба 

ісці!

Што яна вам сказала? 
Гэтая дзяўчына хлусіць!

Куды 
накіроўваешся?

Туды ж, куды ідзе 
бліжэйшы аўтобус.



Адбудзецца наступнае: ты прапусціш 
спячых праз сваю рэальнасць. І знойдзеш 
мне таго, да каго ў кашмарах прыходзіць 

Азазэль.

Потым я пакіну гэтае 
месца з абедзюма 

парамі крылаў.

Нам нават ня трэба 
будзе ўблытваць у 

гэта тваю маці.

Як пажадаеш, 
Светаносны.

Сюды.

Ты ведаеш, 
хто забіў Бога, 

Люцыфер? Чаму 
ты мяне 
пытаеш?

Мне прыснілася, быццам 
ты ведаеш. Ці ты сказаў, 

што ведаеш, але я не 
паверыў табе.

Мяркую, гэта 
Азазэль.

Не, не ён.



Сумняваюся, 
што ты веда-

еш. Як пажадаеш.
Ты проста жадаеш, каб я лічыў, што ты 
разумней за мяне. Так ты прымушаеш 

людзей ісці за табой, але са мной 
падобнае ня пройдзе.

Дакладна 
прыкмеціў.

Мабыць 
хоць намяк-

неш?

Вяртайся назад у сны, яны ўсе 
праходзяць праз гэтае месца. 

Мы адшукаем ваш кашмар.

А потым 
вы сыдзіце 
адсюль!



Мэджын не пакідае пачуццё лёгкасці, якога яна ня 
ведала на працягу шмат гадоў. Яна ў вялікай небя-
спецы, але ня можа прымусіць сябе турбавацца.

Яна чарціць шлях да свайго брата, 
хай нават ён і сніўся ёй шмат разоў, 

яна адчувала гэты шлях сэрцам.

Кавы не жадаеш?

Здаецца, мы тут адзіныя, каму 
менш за пяцьдзесят. Маладым 

трэба трымацца разам.

Мы тут стопудова 
адзіныя непаўналетнія.

Я Лорын.

Ты ж нікому 
ня скажаш, так?

Што ты ўцякачка? Не. 
Мы з табой аднаго 

поля ягады.

Дык і давай 
трымацца 

разам.



Зараз я магу зразумець сапраўдную 
прыроду ўсюдыіснасці.

Мне заўсёды здава-
лася, што цябе больш 
цягне да нябачнасці.

Цяпер мы 
скончылі, 

Морнінгстар?
Не зусім. Прінясі 

мне нітку з іголкай.

Ты ў гэтым 
упэўнены?

Я ўпэўнены ў тым, 
што стаміўся цябе 

несці.

Дзесьці ў 
рэальнасці пакояў 

без вокнаў.

Маці, я зрабіў, як 
ты загадала. Але я 

жадаю зразумець, на-
вошта нам трэба яму 
падначальвацца.

Усё стане 
зразумела.

І тады мы змыем 
кроў крывёю.



Спадзяюся, гэта 
як ездзіць на 

ровары.



Недзе ў 
Нью-Джэрсі.

Гэ-эй, а чаму 
мы спыніліся?

Толькі 
не зноў!

Мэджын, 
прачніся! Нам 

трэба ўця...

Ты штосьці носіш з сабой. 
Мяркую, лепш аддаць гэта 

мне.

Пра што ён кажа?

Вось лайно. Ты не 
павінна слухаць 
гэтага хлопца.

Ён д’ябал.



Сапраўдны. 
Арыгінал.

Самаэль. Атрута 
Бога. Табе лепш 
мяне выпусціць.

Давай жа, 
я зраблю ўсё, як 

ты пажадаеш, 
сумленна.

У цябе там вельмі 
непрыемная рэч. Яна 

кусаецца.
Ну хопіць, свой жа 
чорт бліжэй, хіба 
не? На рэдкасць 

літаральна.

Мэджын чула адну гаіцянскую 
прыказку, якую ніколі раней не 

разумела:

«Павітаеш 
д’ябла – ён цябе 

з’есць».

«Не павітаеш д’ябла 
- ён цябе з’есць».








