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Новая Англія.
Яшчэ ня позна 

адмовіцца.

Ты ж казала, 
што твае родзічы не 
такія ўжо і жудас-

ныя.

Ага.

Калі ты сатаніст.

Усе сем’і дзіўныя.

Проста мая 
дзіўней.

Я б не быў у гэтым 
так упэўнены.



Я разглядваю гэта як 
з антрапалагічнага пункту 
гледжання, так і з кропкі 

позірку асабістага досведа.

Проста... што, калі яны мяне 
не прымуць? Што, калі ім 

здасца, што я не дастаткова 
злы для іх адзінай дачкі?

Ой, ну 
цябе.

Чаму мы 
спыніліся?

Мае бацькі чакаюць 
нас не раней, чым 
праз паўгадзіны.

Дык давай 
жа не будзем 
марнаваць 
гэты час.



Што не так?

Там штосьці было.

Што? Алень? 
Мядзведзь?

Бурыя мядзведзі часам трапля-
юць зімой на ўчастак да маіх 
родзічаў у пошуках смецця.

Ага, відаць, 
гэта ён і быў.

Нам лепш ехаць 
далей.



Ну, раскажы мне пра 
горад. Шмат містычных 

гісторыі?

Хапае.

Мае продкі выраслі 
тут, таму я чула іх 

усіх.

Хлопчык, 
які зрабіў самагубства 

каля школы.

Маляня, якога няня 
ўтапіла ў возеры.

І, канешне ж, дзяўчына, 
якая згарэла жыўцоў у 

першай сатанінскай царкве.

Узгорак д’ябла, 1986.

«У васьмідзесятых мае бацькі 
рэальна фанацелі ад дэз-

метала і хадзілі на тусоўкі».

«Там быў хлопец на сцэне, Горда, 
які вырашыў, што калі ён уцячэ ў 
цэркву, тады яму не прыйдзецца 

плаціць падаткі».

«Ён успадкаваў дом сваіх 
родзічаў і вырашыў ператварыць 
яго ў нешта, што было часткова 
сатанінскай царквою і часткова 
пляцоўкай для канцэртаў розных 

гуртоў».



«Мама казала, што там 
было даволі жорстка».

Ой, хопіць ужо, 
Джаана! Не трэба ўсё 

сапсаваць.

«Але так здарылася, 
што тата сустрэў маму 
на адной з паці ў гэтай 

царкве».

«Яе ванітавала 
на заднім 
двары».

Толькі не на 
мае боты, Эліс!

«Тата казаў, што яна 
была самым цудоўным 

стварэннем, якое ён 
калі-небудзь бачыў».



Гэта цудоўна.
І не кажы, 

мой татуля той яшчэ 
рамантык.

«Аднойчы ноччу 
вечарына трохі 
выйшла з-пад 

кантролю».

«І «царква» Горда згарэла 
разам з п’янай дзеўчынай 

унутры. Джаанай Ньютан».

«Горда выкарыстаў выплаты па 
страхоўцы і тыя-сякія ахвяраванні, каб 

пабудаваць царкву, якая на самой справе 
толькі выглядала як царква».

«Усе казалі, што ён прадаў душу дзяўчыны за грошы. Яны чакалі, 
што вось-вось з’явіцца армія дэманаў і зжарэ ўвесь горад».

«Замест гэтага ўсе састарэліся, 
перасталі прымаць так шмат 
наркаты, пазаводзілі дзяцей і 

сталі сумнымі».

«Неабавязкова 
па такой чарзе».

І памятайце, калі вы хочаце 
прыносіць сюды стравы для 
агульнай трапезы, спіс на 

стале ззаду.

Аднак, калі вы збіраецеся 
прынесці вегетарыянскія ці 
безглютэнавыя стравы, - 

тады ня трэба.



Так ты сабе гэта 
ўяўляў?

Прыкладна 
так.

Розмары! 
Ты дома!

А ты, напэўна, Такехіда. 
Мы столькі чулі пра цябе.

Праходзь, пра-
ходзь. Я Алан, а 

гэта мая жана Эліс.

Ох, не звяртай на яго ўвагі. 
Тут праклятае месца - ён 
спадзяецца, што ты дасі 

яму смачненькага.

Як у 
«Макбеце»?

Што?

Ня важна.



Падымайся. Цягні свае рэчы. 
Я пакажу, дзе мы будзем спаць.

Ну, і як ён табе?
Выглядае 

даволі мілым. 

Хоць і не пара для Розі. 
Гэтая дзяўчынка з’есць 

яго на сняданак.

Твае продкі дазволілі 
мне спаць у тваім 

пакоі?

Сатаністы, 
забыў ужо што 

лі? Фізічнае зада-
вальненне - гэта 

добра.

Ой, прабач!
Я цябе напужала, 
так жа? Прабач.

Мабыць, я не на 
столькі гатовы да 
гэтага, як я лічыў.



У гэтым горадзе ў 
мяне быў імідж рас-
путнай дзяўчынкі.

Ты нават не 
ўяўляеш, як мне па-
дабаецца быць нікім 

у коледжы.

Ты відаць да чарцей 
пужала хлопцаў у 

сваёй школе.

Абы толькі ты 
не спужаўся.

Гэй, 
дзеткі.

Штосьці будзе сёння ў царк-
вы. Па-ціхаму. Без чорнай 

імшы і ўсяго такога.

Вярхоўны жрэц 
хоча павідацца з 
Такехіда, вось.

Эм... 
добра.

Добра, але 
мы паедзем на 
маёй машыне.



Такехіда было дзесяць, калі маці 
адправіла яго жыць да дзядзькі. Яго 

бацька даўно ўйшоў, але ж была яшчэ 
сямейная справа, аб якім трэба думаць 

цалы час.

Ён ведае, што значыць - 
мець не зусім нармальнае 

дзяцінства.

Такехіра?

Усё ў парадку?

Так, усё 
як след.

Ён ухіляўся ад сямейнай спра-
вы. Цяпер жа пытае сябе: ці не 

прыйшоў час заняцца ёю?

Яму цікава, 
ці будзе Розмары 
гэтым ураджана.



Ты верыш 
ва ўсё гэта?

У сэнсе, ці лічу я, што ёсць нейкі 
ярка-чырвоны хлопец з раздвоеным 

языком, які споўніць усе мае найгоршыя 
пажаданні?

Дык не?

«Большасць сатаністаў не вераць у 
Сатану ў літаральным сэнсе, як і 

не вераць у Пекла з агнём і серай. У 
сэнсе, некаторыя вераць толькі ў рогі 

і капыты, вось і ўсё».

«Але для большасці з нас быць 
сатаністам - значыць бачыць 

лепшае ў эгаізме».

«Спакойна аддавацца абжорству, потым го-
рача жадаць партнёра, лайдачыць і злавацца. 
Быць складанымі. Быць мудакамі. І лічыць 

гэта таемствам».

*Надпіс - «Грашыць - гэта добра».

Трэба аддаваць належнае і 
чорту, памятаеш? І гэта ня 
так ужо і проста - аддаваць 

сабе належнае.

Так, гэта няпроста.
Прыз-

наць свае 
жаданні.

Прыняць 
іх.

Менавіта! 
Сказаў, як сатаніст!



Гэй, а дзе ўсе?

Ай, добра! Хопіць гэта 
рабіць. Гэта не смешна.

Мне з-за вас зусім няёмка.

Што гэта такое?

ОООХ!



Дзіўна, як шмат хлопчыкаў 
трапляецца на гэта.

Каб потым быць прыне-
сеным у ахвяру дзесьці 

за горадам. І ніякіх 
слядоў.

Імем айца 
Люцыфера!

Спыніцеся! Вы што 
робіце?

Бачыш? Ляззё-
падманка.

Добры ж 
жарт, ці ня 

праўда?



Хто вам 
дазволіў?

Ой, ды хопіць табе, 
хлопец. Ты бы бачыў 

свой выраз твару.

Гэта было 
пацешна.

Гэта было тупа. 
Апраніцеся ўжо.

Вы лічыце сябе монстрамі, якія 
хаваюцца ў цені, толькі таму, 

што апрануліся ў чорнае і 
блюзнерыце?

Але я бачыў 
сапраўдны бок ва-

шых грахоў.

Загінуўшая жанчына, 
заклікаю цябе! Джаана 
Ньютан, заклікаю цябе!

=Агггххх=



Цяпер я 
пасмяюся.

Я лічыла, Джаана згарэла 
пры пажары. Алан? Горда? 

Што адбываецца?

Ага, і што адбы-
ваецца з хлопцам 

Розі?

Я не 
разумею.

Усе назад! 
Яна можа быць 
небяспечна.

Я загадваю табе - 
гавары.

Ты пакінуў 
мяне паміраць, 

Алан.

Мы былі ў бярвен-
не. Мы нічога не 
цямілі, такія былі 

п’яныя.

Што б ты ні рабіў, 
спыніся!

Яшчэ 
рана.



Што ты з ёй 
зрабіў?

Ты не разумееш, 
гэта быў не я.

Горда даў ёй наркаты. 
Менавіта Горда заклікаў 

дэмана.

Як ты можаш 
знаходзіцца тут?

Неапаленай.

Нязмерлай.

Я скажу табе.

Я тады была з адным хлопцам 
дзеля грошаў. Кожны раз, калі 
я рабіла яму мінет, ён пакупаў 

мне адну з тых алавяных 
фігурак цмока.

«Але мы пасварыліся, і 
я вырашыла выпусціць 

пару».

«Горда прыцягнуў купу 
наркотыкаў. Калі я туды 
прыйшла, яны з Аланам 
ужо былі абдолбаныя, як 

паветраныя змеі». «Але я, здаецца, не 
разумела, наколькі 
чыстай была тая 

хрэнь».

«Ніхто з нас 
не разумеў».



Ну давай, 
ты жа не магла 

здохнуць.
Прашу.

Лайно, што 
за халера?

Гэта канец. 
Маё закляцце не дала 
рэзультат. Я не змог яе 

вярнуць.

Трэба валіць ад-
сюль. Ты ўласны 

дом падпаліў.

Я выратавалася. Калі 
пасля гэтага Горда 

мяне спаткаў, ён уцёк 
ад мяне.

Ён баяўся таго, што 
нарабіў, і складзенай 

ім дамовы.



Раскажы нам 
пра дамову.

Асмадэй. Я сказаў, што 
ён атрымае ўсё, што 

захоча.

Я кахаў яе.
І быў вельмі, вельмі 

абдолбаным.

Давай даведаемся, 
што адкажа на гэта 

Асмадэй.

Дзядзька, я 
заклікаю табе.



Што ж, д’яблапрыхільнікі, 
вы нарэшце знайўлі сабе 

д’ябла.

Не мяне. 
Яго.

Ён, як ніяк, пер-
шанец Люцыфе-
ра Морнінгстара і 

Ідзанамі Но Мікота. 
Ён двойчы прынц 

замагільнага свету.

І хутка 
стане каралём 

Пекла.

Дык гэта твая 
дзяўчына? Добра, мо-
жаш узяць яе з сабой.

Што? 
Куды?

Час гультайства 
скончыўся. Люцыфер 
вярнуўся. Мы павінны 

зрабіць свой крок зараз 
жа.

Зараз жа?

Але ж я заклікаў цябе, толькі 
каб уразіць усіх.

Прыйшоў час 
сустрэцца з яго 

сям’ёй.

Я забяру гэтага, ён стане 
тваім слугой і выканае 
сваю частку дамовы.

Што?
Не!!



Ну, вялікі дэман меў ра-
цыю. Хлопец - сапраўды 

добры варыянт для яе.

Асмадэй. Гэта быў 
Асмадэй. І ён забраў 

Горда.

Уяві, наша дачушка Роз-
мары - нявеста д’ябла.

Давай 
ня будзем спяшац-
ца. Яны яшчэ толькі 

сустракаюцца.

І гэта не адцягне маёй увагі ад 
таго факта, што ты клосціўся з 

гэтай шлёндрай.

Гэта было больш 
дваццаці гадоў 

назад!

Што тычыцца цябе, 
сука, мне пасраць, 
здохла ты ці не... 

я заб’ю цябе!



Я выгрызу 
табе кадык.

Хопіць!

Джаана, гэта цуд! 
Сапраўдны сатанінскі цуд.

Джаана вярнулася з мёртвых! 
Наша страчанае ягнё зноў з намі.

Хвала 
Люцыферу!

І хвала сыну 
яго!



Мы павінны кінуць 
выклік Мазыкін. 

Паспрачацца аб яе 
праве на карону.

Менавіта так я сабе 
гэта і ўяўляла.

Прыйшоў 
час табе заявіць 
свае правы на 

спадчыну.

Я ведаю, 
ты злуешся.

Ды што з табой не так? 
Канешне, я злуюся.

Ты павінен быў 
расказаць мне 

раней!

Ты на сам рэч, 
прабач.

Але я рады, што ты тут. Зда-
ецца, я б не змог сустрэцца са 

сваім бацькам сам.

На самой справе, я не 
прыхільніца выбачаць.

Але, мяркую, 
дзеля цябе я магла бы 

паспрабаваць.




