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Наш страчаны брат 
павінен быў скончыць 
з супраціўнікам, па-
куль той быў слабы.

«Гэта Люцыфер, Дзіцё Загадкі, 
І да тых часоў, пакуль яго трывае Бог,
Ён застаецца слугой Божым,
І ёсць у дзеяннях яго дабрыні глыток,
Хоць зразумець мы гэтага не можам».

– Генры Уодсварт Лангфела.

Але замест 
гэтага, Гаврыіл ім 

зачараваны.

Люцыфер 
заўсёды быў 

вельмі абаяль-
ным. 

Гэта, напэўна, тое, 
што мне ў ім не па-
дабаецца больш 

за ўсё.

Калі б Гаврыіл 
загінуў, мы маглі б 

адпомсціць.

Цяпер жа будучыня 
непрадказальна.

Рады, што ты падзяліўся са мной сваімі думкамі, 
Метатрон. Твоё цяжар занадта цяжкі, каб несці яго 

аднаму.

У мяне было адчуван-
не, Рафаіл. У цябе ёсць 
свая роля, і хутка ты яе 

споўніш.



Азазэль, у нас 
ёсць да цябе 

пытанні.

Я ўжо лічыў, ты 
ніколі мяне не 

выпусціш.

О, салодкае мяса. 
Як жа я нудзіўся 

па табе.
Хопіць! 

Я загадваю 
табе!

Не сапсуй мне 
свята, інач наступ-
най я зжару цябе.

Так і будзеш 
проста стаяць 

у баку?

Я сам не вельмі захапляюся паяданнем 
маленькіх напужаных дзяўчынак, але ў той жа 

час спрабую не асуджаць жаданні іншых.
Але без сумнення, гэта 

палепшыць ягоны настрой.



Я адкрыла слоік, таму ты павінен рабіць 
тое, што я кажу, і я загадваю цябе не 
шкодзіць мне ці любой іншай жывой 

істоце, пакуль я табе не дазволю.

Ну, ты жа павінен 
падпарадкоўвацца,  

ты жа абяцаў!

Вось 
лайно.

Новы план. 
Ты заб’еш яе, 
Морнінгстар.

У рэшце рэшт, 
гэта твая віна.

Калі б ты не 
аддаў ключ 

Сну з роду Ад-
вечных, я б не 

патрапіў у гэтую 
сітуацыю.

Ды і ты 
таксама.

Спыні яго, калі ён 
паспрабуе мяне 

забіць.

Спыні любога, хто 
паспрабуе мяне забіць! 
І гэта таксама загад.

Адчапіся 
ад яе.

Гэтае пер’е вядзе мяне, 
цягне.

Гэтае пер’е належыць 
архангелу Рафаілу.

Чаму яно аказалася 
ў цябе?

Яно прывяло 
мяне сюды.

І цяпер я пачы-
наю разумець, 

навошта.



Ну, гэта было 
зусім не эпічна.

Я штосьці чую.

Якое 
прадказаль-

на напышлівае 
з’яўленне.

Мне варта было здагадацца. 
Азазэль і Люцыфер, дзве 

трэція старога Трыўмвірата, 
якія працуюць разам. 

Змовіліся супраць цябе, 
Гаврыіл.

Метатрон сказаў, 
што ў мяне ёсць свая 
роля ў гэтай гульне.

Цяпер я бачу, што 
гэта тваё забойства, 

Морнінгстар.

Ну, калі ўжо Мета-
трон так гаворыць, 
значыць так і ёсць.

Зараз ён 
практычна Слова 

Бога.

ААААРРГГХХ!



Адгэтуль 
ты аслаблены, брат. 

Паранены.

Пакінь жа 
гэты свет, 

праклінаючы 
маё імя.

Лічыш сябе 
ўсемагутным, так?

Гэта стане рэальнай 
перашкодай на шляху 

майго раследвання.



Мне трэба дапы-
таць Азазэля. Таму мы тут.

Ты - даўно пазабытыя 
косці і кроў. Ты - аскепак 
няскончанай помсты. Вось 
ён перад табой - Азазэль, 

дзеля знішчэння якога цябе 
стварылі. 

Зразумела. Вы, хлопцы з 
нябёсаў, хочаце, каб я з ім 

зладзіў, і канец справы. І кім 
вы будзеце самі пасля гэтага?

Ты ўсё яшчэ 
можаш выка-

наць сваё прыз-
начэнне.



Ах ты выблядак!
Уся гэтая гонка за Азазэлем... Усё! 

Ты толькі думаў аб тым, каб выцяг-
нуць з сябе гэты аскепак мяча.

Ён цябе 
ашукаў?

Ён 
заўсёды 

так робіць.

Ох, Гаврыіл, чаму ты 
вырашыў, што можа 
быць толькі адно ці 

іншае?
Я шматзадачны.

Ён ашукаў вас абодвух, 
Гаврыіл. Ён забіў нашага 

бацьку.

Навошта яшчэ 
знішчаць Азазэля да 
таго, як той даў хоць 
якія-небудзь адказы?



Ёць што сказаць у сваю 
абарону? Гэтым разам 
няма чым абдурыць?

Адказвай, 
спакуснік!

Ох, убяры гэта 
ад майго твару.

Адзінае карыснае, што 
мы маглі б даведацца ад 
Азазэля, гэта тое, дзе ён 

быў пахаваны.

Гэта было бы 
вельмі карысна.

Ну тады давай спытаем анёла, 
які яго пахаваў.

Рафаіл?..

Я? Столькі 
гадоў назад?

Я захаваў яго 
ў пустэчы. У 

Дудаэле.

Нам бы не перашкодзіла крыху больш 
канктрэтных дадзеных.



Мэджын не можа стрымаць глыбокай павагі, 
калі анёл нясе яе па небу да таго месца, што 
яна назвала яму сваім домам, але і стрымаць 

страх яна таксама не можа.

Памыліўшыся 
аднойчы, будзеш 
уважліва да ўсяго.

Лорын застаўся з іншым анёлам. 
З тым, што з вясёлкавымі крыламі. 
Мяркуючы па ўсім, у яго ёсць для 

Лорына нейкае даручэнне.

Магу 
я аб нечым 
спытаць?

Давай.

Ты добры анёл? З тых, 
хто жыве на нябёсах?

Быў калісьці. 
Але цяпер не. 
Мяне выгналі.

Але сёння ты сустрэ-
ла добрага анёла. І 

дрэннага таксама. Але, 
можа быць, было не 

зусім зразумела, хто з 
іх хто.

Д’ябал - твой 
брат, так?

Так.
Гэта нічога, калі 
ты яго любіш.

Я бы таксама любіла 
свайго брата, калі б ён 

нават быў самім д’яблам.



Частка Мэджын хоча давяраць дарослым.

Тая ж яе частка, што хоча 
давяраць анёлам.

Мэджын ведае, што рана ці позна яе 
схопяць. Яна ведае, што калі гэта 
здарыцца, узнікнуць складанасці.

Трынаццаць - далёка не васемнаццаць, 
далёка ад таго, каб гуляць самой па сабе.

Яна спрабуе засяродзіцца 
на цяперашнім моманце, 
на яе браце, які нарэшце 

каля яе.

Цяпер ты ў 
бяспецы. Мо-
жаш застацца 

назаўсёды.

Яна ня ведае, як доўга застанецца ў 
яго, але пераконвае сябе, што ніхто 
не павінен заставацца дзе-небудзь 
назаўсёды, і, мабыць, ні ў каго не 
атрымліваецца заставацца дзе-

небудзь назаўжды.

Леандр, мілы? З табой 
усё добра? Здаецца, я 

штосьці чула.

Я ў парадку, 
мам. Проста 
ўстаў вады 

папіць.



Пустэльня 
Дудаэль.

Цікава, што архангелы ле-
зуць сваімі насамі менавіта 
цяпер, калі ты аказаўся так 
блізка да атрымання перша-
га падазронага ў сваім спісе.

Ня ведаў, 
што я быў 

блізка.

Ты працягваеш дзейнічаць 
так, быццам усё ведаеш. 
Але не гаворыш мне. Я 

павінен увесь час здагад-
вацца?

Ну хоць 
паспрабуй.

Сур’ёзна. Паспрабуй 
адгадаць.

Рафаіл ведаў, 
дзе быў меч, дык можа 
гэта адзін з вышэйшых 

анёлаў?

І канешне ж, 
яны кажуць, 
што гэта быў 

ты.

ААААХ!

Бачу, ты знайшоў 
месца пахавання.

Метатрон! 
Гэтыя пер’і належаць 

Метатрону.

Ён быў тут.
Магчыма, гэта 

ён зрабіў.



Не будзь 
ідыётам!

Ты!

Ты быў адным з тых, 
хто забраў меч Азазэля 

з яго магілы.

З яго дапамогай 
ты забіў Усема-

гутнага!

Лічыш, што я 
забіў нашага 

айца?



Так! 
Адмаўляйся 

ад гэтага!

Ведаеш, чаму выбралі цябе? 
Ты пытаўся раней.

Тады я павінен 
быў быць дыпла-
матычным. Але 

зараз я скажу табе 
проста.

Ты павінен быў забіць 
Люцыфера. Двойчы 

ты павінен быў забіць 
яго, але праваліўся. 

Замест таго ты 
выклікаў гэта.

Ты вінаваты 
ва ўсім, што 
адбылася.

Я выбраў цябе 
таму, што ты 

нічога не значыш.

І ніколі не павінен 
быў значыць, 

Гаврыіл.

Я спадзяваўся, 
што калі ты і на 

гэты раз не заб’еш 
Морнінгстара, тады ён 

хаця бы заб’е цябе.

Цяпер...

...упадзі ж з 
нябёсаў зноў.





Відаць, было глупа ча-
каць ад яго прызнання.

Асабліва таму, што 
ён гэтага не рабіў.

Ты гэта 
зрабіў. Ты 
забіў Бога.

Ты жартуеш?

Лічыш, я б такое 
не запомніў?

Я лічу, што хтосьці 
зрабіў усё, каб ты гэтага 

не запомніў.



«Калі я ў цемры сустрэўся з самім 
сабой, на імгненне гэта паказалася 

непазбежнасцю».

«Быццам сам час 
змяніў свой напрамак 

на адваротны».

«Тады я ўбачыў меч у 
тваёй руцэ і зразумеў, што 

ты прыйшоў, каб забіць 
мяне».

«У мяне не было зброі, таму я 
працягнуў руку, каб аб’яднаць 

зорны пыл і аскепкі каменняў у 
свой уласны меч. Як ты памята-
еш, у той час, як у Міхаіла была 

дэміўргічная сіла стварэння, маім 
дарам было фарміраваць свет па 

ўласнай жаданню».

«Але я дараваў гэтую сілу Мазікін».

«Нічога не 
з’явілася ў мяне 

ў руцэ».

«Менавіта той момант забыцця 
і дазволіў табе ўдарыць мяне. 
Быў выбліск болю, а потым 

ляззё зламалася аб мае рэбры».

«Ты зноў замахнуўся, і калі я 
блакіраваў выбрык, зламанае 

вастрыё склізнула па маім гор-
ле, заставіўшы толькі невялікі 

парэз».

«З апошніх сілаў я 
паляцеў да дому».



Упершыню я стаў 
падазраваць цябе, калі ты 

з’явіўся ў «Экс Люкс», і аске-
пак унутры мяне заварушыўся.

Потым я 
заўважыў 

шнар на тваёй 
шыі.

Але дагэтуль я 
сумняваўся ў сваіх 
высновах. Казалася 
неверагодным, што 

ты, хадзячая ка-
тастрофа, змог бы 

параніць мяне.

«Доказы множыліся. У пекле ты занадта 
хутра, каб быць чалавекам, вылечыўся, аднак, 

так і павінна было быць».

«Потым твой сон... Крумкачы падказвалі аб тым, што 
ты чагосьці не памятаеш. Чагосьці, што літаральна 

спажырае цябе знутры».

І, канешне ж, той факт, што 
зараз ты жывы, нягледзячы 
на тое, што цябе шпурнулі з 

нябёсаў. Гэта быў ты. У цябе былі 
матыў і магчымасць.

Метатрон сказаў, што мяне 
двойчы пасылаў забіць цябе. 

Але я памятаў толькі адзін раз...

Але я не змог бы 
гэтага зрабіць.

Не стаў бы.

Мне так 
здаецца.

«Уяві. ты паспрабаваў 
мяне забіць. Але ня 

здолеў».

«Там, за межамі ўсяго існага, дзе 
нават усеведанне Усемагутнага 

не змагло да цябе дацягнуцца, ты 
абмяркоўваў свае варыянты».



Доўгі час ты абвінавачваў 
мяне ў тым, што я скраў 
тваё сэрца, але я быў не 
адзіным дойлідам тваіх 

пакутаў, ці не праўда? Наш 
айцец, адвярнуўся ад цябе.

Ты быў такім 
злым.

Ты быў злым 
так доўга.

Я ўпэўнены, ён 
і ня бачыў, што 
набліжаецца.

Але нехта 
гэта бачыў.

Той, хто адняў твае 
ўспаміны і вярнуў табе сілу.

Ты ведаў. Ты ўвесь 
гэты час ведаў і 
нічога не сказаў.

З чаго б? Бог быў маім ворагам. 
Калі хтосьці з нас і павінен быў 

яго забіць, тады гэта павінен 
быў быць я.

Ну канешне, ты павінен 
быць дрэнным сынам, таму 

іншым сынам застаецца 
быць заўсёды добрымі 

хлопчыкамі.

Але як аказалася, я 
намнога горш, чым ты 

калі-небудзь быў.

Напэўна 
цябе гэта 

раз’юшвае.

Мяне - 
раз’юшвае.

Прырода не тры-
вае пустэчы. Калі б 

д’ябла не існавала, мы 
б павінны былі яго 

вынайсці.

Сам ведаеш, я ніколі 
табе не прабачу.

Не хвалюйся. 
Табе я такса-
ма ніколі не 

прабачу.



«Экс Люкс». 
Лас-Анжэлес. Прашу пра-

бачэння, калі 
вам балюча, 

сэр.

Гэта павінна 
быць бачюча.

So the Devil, he hoisted 
her up on his hump, and 

down hell with her he did 
jump, with a riteful la 

titty fie day...

Я заўважыла, што ты 
глядзіш у мой бок. Ня 

хочаш паведаміць, 
што ты бачыш?

Увечары ты змываеш 
макіяж і задумваеш-
ся аб званку адзінаму 
юнаку, якога кахала, 
хоць ён ужо дзесяць 

гадоў як памёр.

Ты адхілілася 
ад сваіх бацькоў 
не таму, што яны 

ставяцца да цябе з 
неўхваленнем...

...а таму, што нагадва-
юць табе, што ніхто не 
з’яўляецца абсалютна 

самастойным.

У цябе пухліна ў ніжнім 
аддзеле кішачніка і яна 
расце. Хутка ты будзеш 
вымушана вярнуцца да-
дому. Але кім ты станеш, 

калі вернешся туды?

Лавелас.
Хтосьці 

ў кепскім 
настроі.

Мяркую, мне трэба 
наведаць Гаврыіла.



Што ж, нечакана.

Люцыф...

Ой, не. 
Памылачка.

Ты напэўна 
згубіўся, анёла-

чак. Моцна, моцна 
згубіўся.

Адвядзіце мяне да 
вашай гаспадыні.



Міледзі Мазікін, мабыць 
вы зменіце сваё рашэнне і 

дазволіце нам скінуць 
анёла ў вязніцу.

Я не чакала цябе 
так хутка, Гаврыіл.

Кіраўніца пекла, я не меў 
рацыю, калі адпрэчыў вашу 

прапанову. Я ведаў сябе не так добра, 
як я лічыў. Я наогул амаль 

сябе ведаў.

Калі вы мяне прыміце, 
я прысвячу сябе 
служэнню вам.

Гэтыя 
змены ў сэрцы 

радуюць.

Пекла забрала маё 
сэрца ўжо вельмі 

даўно. Проста я на-
рэшце рушыў услед 

яму.

Усё, чаго я прашу наўзамен, 
каб вы дапамаглі мне даведац-

ца, хто мною маніпуліраваў. 
Хто скраў мае ўспаміны.

Вось. Мы 
дамовіліся.



Калі я не магу быць 
бласлаўлёны, дык 

дазвольце ж мне быць 
праклёнам.

Праклёнам 
на нябёсах.
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