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Гэта было 
ў самым 
пачатку…

Значыць, 
менавіта ў гэ-
тай глушы ты 
збіраешся па-
чаць пошукі, 

Джэс?

Тэхас цалкам 
падыходзіць. 

Ня горай за 
іншае месца.

Ну так?

А дзе б 
ты стаў 
шукаць?

Чорт яго ведае. Ведаў 
я аднаго хлопца, які 

быў на сто працэнтаў 
упэўнены, што знайшоў 

Бога. Праўда, яго зачынілі 
ў дурцы – няшчасныя 

слепакі!

Я памятаю, ён 
насіў такі вяліііікі 

цыліндр…

і пярдоліў цябе 
ў нядзелю?

Хе!

Як я чула, Бога 
можна знайсці ў 
дзвух месцах: у 
царкве і на дне 

бутэлькі.

Тады я, бадай, 
пайду ў краму.

Таму што – усімі 
чарцямі клянуся – 
у царкве яго няма.

У першым 
годзе…

Ну што, ра-
бяты, гатовы 

зрабіць 
заказ?

Чызбургер.

Мне нічога, 
дзякуй.

Я буду… 
курыную 

салату. Толькі 
бяз курыцы, 
калі ласка.

Бяз курыцы?

Нічога іншага я 
тут заказаць не 
магу. Я вегета-

рыянка.

Штосьці 
новень-

кае…

Але 
гэта было 

чакана.

Магу 
пацікавіцца, 
што ты маеш 

на ўвазе?

Дарэчы, калі ты 
ветліва папросіш, яны 
могуць зрабіць табе 
вельмі смачны пірог 
з капустай і арахісам 
– слууухай, я ведаю 

адзін цудоўны рэцэпт!

Значыць так: спачатку згатуйце пірог, потым 
выпякайце яго 40 хвілін пры тэмпературы 180 
градусаў… А потым вышпурніце гэта неядо-

мае лайно ў акно, падсмажыце сабе 
нармальны кавалак 

мяса і з’ешце замест 
гэтай брыдоты.

Але давай-
те вернемся 
да боскай 

тэмы.



Давайце хоць разбяромся, 
што адбывалася да таго 

моманту, як мы сустрэліся 
– трэба раскласці ўсё па 

палічках…

М-м. 
Ну…

Так, 
Цюліп 

мае ра-
цыю.

Ты яшчэ шмат 
чаго павінен нам 

паведаміць,  Джэсі. 
Пра Генезіс, пра 
анёлаў і гэтак 

далей…

У першую чаргу нядрэн-
на пачуць, навошта ты 
ўвогуле стаў святаром. 
Калі ты кінуў мяне і ўцёк 

пяць гадоў таму…

Я цябе не…

…я ніяк не меркавала, 
што прычынай гэтаму 

стала служэнне Госпаду. 
Выпіўка – так. Наркотыкі 
– магчыма. Тая худзе-

нечкая падлюга з Уэйка, 
у якой з-пад спадніцы 

рэха адказвае, калі 
крыкнуць гучней, - ка-
нешне, чаму не? Але – 

Царква?!

Гэта мая асабістая 
справа, прынамсі, 

пакуль.

і паслухай, у мяне ўвогуле 
не было асаблівага выбару. 
Гэта значыць, што я, безумоўна, 
верыў у Бога Ўсёмагутнага, але 
лічыў, што болей ад мяне нічога 
не патрабуецца. і канешне ж не 
разлічваў, што я буду вымушаны 
несці адказнасць за духоўны шлях 
насельніцтва ўсяго горада…

А таксама за 
няўчасны і люты 
скон большасці 

гэтых рабят.

Дзякуй за 
разуменне, 

Кэсідзі.

Што даты-
чыцца ўсяго 
астатняга…

Лічу, лепш 
за ўсё 

пачаць з 
пачатку.

Так, гэта 
файны 
спосаб.

і цяпер 
пропаведзь 
скончана…

і ўрок 
пачаўся.

У САМЫМ 
ПАЧАТКУ



У нядзелю царква Анівіля 
была перапоўненая, і 
прычынай гэтаму быў 

суботні вечар.

Разумееце, у мяне 
было штосьці накшталт 

крызіса веры, і я да-
пазна абмярковаў гэту 
праблему са сваім до-
брым сябрам  Джэкам 

Дэніэлсам…

Э-э-э… Прапа-
добны Кастар?

“Джэсі” 
цалкам 

падыходзіць, 
Леанард.

Добра…  Джэсі. 
Проста вы тут 
ня так часта 

з’яўляецеся, і…

Якраз сабраўся гэта 
выправіць. Як на-
конт куфля піва?

Зараз 
жа…

Нічога, 
калі я 

прысяду? Калі 
ласка.

Аааааа…

Цудоўнае 
піва, Леанард.

Чорт, ды яго 
амаль мож-
на рассмака-
ваць у гэтай 
маркітаванай 

вадзе!

П-прападобны, я 
ня ведаю, пра што 

вы…

Ой, ну хопіць, Лені, 
увесь горад ведае, 
што ты гэта робіш. 

Проста, каб гэта 
асліная мача сканчва-

лася ня так хутка, 
так?

Трасца вам у 
бок, прапа-

добны!

У такім маленькім горадзе 
сакрэты нядоўга застаюцца 
сакрэтамі, так жа? А вы ве-
даеце, што самае смешнае? 
Ведаеце, каму тут заўсёды 

даводзіцца выслухваць 
праўду?

Мне.

Стары добры прападобны Кастар, 
які сядзіць у сваёй царкве, вясёлы 

нядзельны блазан!  Да мяне даходзяць 
чуткі, ці хто-небудзь расказвае мне ўсё 

– строга канфідэнцыяльна… Потым я 
бяру ў рукі газету і складваю два і два.

А вы лічыце, што ніхто ні 
пра што не здагадваецца – 
асабліва ваш маркітаваны 

тупіца-пастар.

Марк! Марк Бэнан! Ты ў заклад 
жор лайно ў дзвух кроках ад 

гэтай установы!

Ды… ды… ды 
ідзі ты ў гай!

А дзе 
Харві?

Харв, на твае даходы з 
той фермы можна пало-

ву Руанды накарміць…
Там усё 
законна, 

прападоб-
ны.

Канешне, 
а як жа 
інакш?



Вось, напрыклад, кіно, дзе Кейт 
здымалася, так? У тваім хлеве: толькі 

яна і рабы жарабок. Я чуў, фільм адразу 
ж выйшаў у шырокі пракат…

Ды я гэту бабу 
першы раз за 
жыццё бачу.

А?

Ня будзем звяртаць увагу 
на Майкла, які, трэба сказаць, 
з’яўляецца адзіным жыхаром 
Анівіля, які быў у Каліфорніі, і 

пяройдзем да галоўных 
зорак нашага шоў…

Прападобны, вы, зда-
ецца, трохі перабралі… 

Прападобны!

Пэт і Тэры 
Мароў…

А вось зараз лепей забі 
сваю маркітаваную 

зяпу, Кастар.

Хто ўсё ж такі 
згвалтаваў дзяўчынку 
Хітчараў, і чый татачка 
так шчодра заплаціў 

суддзі Шэбіну?

і колькі яшчэ часу 
людзі будуць закры-
ваць на гэта вочы?

Я бачу вас кожную 
нядзелю – прынамсі, 
тых, хто не лянуецца 
дацягнуць сваю дупу 

да царквы. А вы лічыце, 
што дастаткова спець 

некалькі псалмоў – і 
можна са спакойным 
сумленнем лютаваць 
астатнія шэсць дзён?

Я вар’яцею ад вашага 
маркітаванага лайна, 

і я прыйшоў сюды, 
каб сказаць вам: так 

болей нельга…

Ггггад ты 
печаны!

Не!

Мой бар – 
ня месца для 
такіх рэчаў.

Ты чуў, што сказаў 
гэты лайнюк?

Мы не 
вінаватыя!

Ён больш нічога 
ня можа сказаць. 
Хопіць, пакіньце 

яго ў супакоі.

Люба.

Я заўсёды такі 
сентыменталь-

ны, калі нап’юся.

А добры стары 
Леанард выратаваў 

тваю дупу. і гэта 
пасля таго, што 
ты сказаў пра 

яго піва.

Так, для лайню-
ка, які разводзіць 

піва, ён быў не 
такі ж і дрэнны.

Прыблізна ў гэты час 
Генезіс і вырваўся на 
волю. Як гэта здары-
лася, складана ўявіць.



Царства 
нябеснае.

і мы лічым, што ён 
вырваўся дзесьці… 

тут.

Ты ўпэўнены, 
Піла? Вось 
прама тут?

Так! Я двойчы 
праверыў разлікі. ісус 

Усёмагутны…

Ты ўжо ка-
му-небудзь 

прабалбатаўся 
пра гэта? Каму?

Нікому,  
Дэбланк.

Таму што менш усяго 
на свеце я жадаю, каб 

серафімы даведаліся пра 
гэта. Калі хоць адзін з іх 
што-небудзь пранюхае, 

нас усіх парвуць як…

Ляціць… 
Ззаду… 
Гамон.

Воххх… 
Што…?

Гэта раней было 
маім братам. Уся-

го гадзіну таму мы 
патрулявалі з ім стра-

тасферу, калі ваша 
нешта са звышгукавай 
хуткасцю прыляцела з 

боку ўзыходнага сонца 
і прыкончыла яго.

і што вы 
можаце сказаць 
наконт гэтага?

Ты кажаш, гэта 
Генезіс зрабіў?

Так. Вырадкавы шчанюк, за якім вы, 
маркітаваныя піжоны, павінны былі назіраць. 

Камета з дзіцячым тварам.

Генезіс.



Мы ня мо-
жам ведаць 

напэўна…

Мы нічога ня ве-
даем напэўна. Але 

вам, дзёўбаны гурт 
псіхапатаў, лепей вяр-
нуць Генезіс назад, па-
куль ён не нарабіў спраў 
на Зямлі. Пачаць трэба 

зараз жа.

і памятайце, 
хто тут галоўны.

іх толькі 
пакінулі за 
галоўных.

А табе патрэб-
ны яшчэ нейкія 
паўнамоцтвы?

Зараз самае 
галоўнае – 

абыходзіцца 
з серафімамі 
падалікатней.

Зараз самае 
галоўнае – вяр-
нуць Генезіс, і як 
мага хутчэй. Ты 

вывучаў яго. Што 
яму патрэбна 

на Зямлі?

Душа.

Што-што?
Мае даследаванні 

паказалі, што ў Генезіса развілася 
салідарызацыя з чалавечымі 

інтарэсамі; нават з’явіліся зародкі 
маралі, відавочна, атрыманыя ў 
спадчыну ад абодвух бацькоў.

Ён паспрабуе злучыць 
сябе з цалкам развітым 

уразуменнем.

З душой.

Гэта нельга 
дапусціць. Калі… гэта істота ста-

не паўнавартаснай духоўнай 
існасцю, мы будзем у лайне. 

Трэба паслаць за ім каго-
небудзь…

Кагосьці, 
хто ня ведае 
промахаў…

Таго, 
каго не-
магчыма 
спыніць…

Гэй, прытры-
май коней!...

Піла?

Мм?

Ты ня 
можаш…

Я павінен, 
Фіёр.

У мяне ёсць 
праца для цябе, 

сябра…

Усё, што 
пажадаеш, 
Дэбланк! Ты 
ж ведаеш – 

толькі папрасі.

ідзі на 
далёкія 
могілкі і 

разбудзі Свя-
тога Апекуна 

Забойцаў.

Я?!



Дык вось, я прачнуўся ля 
царквы, у лужыне ваніт – 

каля шасці гадзін раніцы. А 
служба звычайна пачынаец-

ца ў дзевяць…

Гэй-гэй-гэй, 
пачакаааай-ка.

Давай мы пакінем цябе ў лужы-
не ваніт на некаторы час. Зараз 

наша з Цюліп чарга.

Ну і што? Гэта ня мае 
ніякага дачынення да 

Джэсі, і…

Ну, гэта не я прыдумаў 
“раскласці ўсё па 

палічках”…

Ты зусім не 
абавязана…

Ды не, усё 
нармальна.

Цудоўна! Я 
прыехаў з  Даласа 
– мне тэрмінова 

трэба было 
змяніць дыету…

Хто б 
сумняваўся.

Я… я прыйшла 
дакладна ў прызнача-
ны час, - а ты ведаш, 
Джэсі, што гэта зусім 
не падобна на мяне, - і 
ён з’явіўся якраз тады, 

калі павінен быў…

Вусцішна 
было?

Толькі 
ня гэта.

Вось 
лайно.

Гэта 
сапраўды 

ён.

Чорт, я і 
сапраўды 
вымушана 

зрабіць гэта.

Прабачце, 
мэ-эм?

Так?

Як вы лічыце, вы 
зможаце засунуць у 
рот штуку прыклад-
на такой таўшчыні? 
Таму што, калі так, 

то я на вас жанюся…

Напрамілы 
Божа!



Вось падла!

Чаго ты сядзіш, 
маркітаваны пры-
тырак, - узяць яе!

Ххх…

…ммм…

і што гэта было – 
замах?

Добра, давайце 
дадазім гэтай гісторыі 
трохі шыку і ўвядзем у 

апавяданне ірландскага 
хлопца.

Еду я, значыць, 
нікога не чапаю…

These roses wither May 
God delivers the Rake at 

the gates of hell tonight!

Бо-о-ожа…
Аддавай тачку! 

А ну хутка вылазь 
з тачкі!!!

Не-а.



О Божа… Мне трэба 
выбрацца адсюль…

Ха!  Дык 
у чым жа 
справа? 
Залазь.

Маркітаваная 
самадайка!

Гані!

Мммфф…

Вялікі 
дзякуй за…

Ня трэба 
падзяк. 

Ты змаг-
ла ажывіць 

вельмі сумны 
вечар, душа 

мая.

Цюліп.

Кэсідзі.

Я нават ня ведала, 
што ён у цябе трапіў.

Усяго толькі разочак. 
А зараз давайце вер-
немся да   Джэсі і яго 

лужыне ваніт.

…

Раней ты 
ненавідзіла 

зброю, Цюліп.

А я ведаю кагосьці, 
хто вельмі кахае 

зброю.

Мм? 
Ах так!

Напрамілы Божа, нам 
абавязкова пра яго 

ўспамінаць?

Ну, роля ў яго 
нямалаважная.

Яго голас – 
вось, што 
сапраўды 

пранімае да 
костак.

“Гэты шэпт, што скрыго-
ча – пырскі пекла; захутан-

ныя ў павуцінне прывіды, якія 
ўпаўзаюць табе ў вушы…”

О… Ад-
адчыніся!



Абудзіся!

За што?

Звычка.

Чым магу 
дапамаг-

чы?

Па… пачуй наша 
гуканне, о Апякун 
Забойцаў. Ты спаў 

пад гэтым узгоркам, 
ты чакаў – але цяпер я 

прыйшоў за табой.

Твая дапамога 
зноў патрэбна 

нам.

З чаго б 
гэта?

Слухай.

Нешта вырвалася 
з Нябеснага Цар-
ства, і гэта істота 
прыбудзе на Зям-
лю сёння ноччу. 
Яго імя – Генезіс. 
Ён вельмі моцны.

Моц яго раўнаважна моцы 
Госпада Ўсёмагутнага. Генезіс шу-
кае ўз’яднання з душой смертнага. 
Калі ён дасягне поспеху, ім абод-

вух будуць вядомы ўсе тайны Раю, 
што з пачатку часоў былі схаваны 

ад чалавека.

і тады нам 
усім гамон.



Дык ідзі ж і 
знайдзі яго, і, 

калі ён сапраўды 
ўз’яднаўся з чала-

векам...

Забі 
яго.

Веда-
еш…

Гэта 
несум-
ленна…

Я адзін з адэфі… Адзін з 
мноства анёльскага…

Я ніколі нават у думках 
не грашыў… Заўсёды рабіў, 

што загадвалі… і ніколі 
ня жаліўся… А цяпер я 

паміраю тут, у гэтай цёмнай 
глухмені, і мае мазгі сцяка-

юць па сценцы…

Ну і як гэта 
называецца, 

а?

Як… гэта… …назы-
ваецца-а…

Добры 
пачатак.

Усе жыхары Анівіля прыйшлі 
ў царкву той раніцай. УСЕ. Звы-
чайна мае пропаведзі слуха-
юць чалавек дваццаць. А ў 

гэты раз прыперліся аж 
дзве сотні.

Таму, ці мае малітвы былі 
пачуты, і на ўвесь горад 

сышло прасвятленне…

...ці ўжо ўсе ведалі, што 
іх пастар звар’яцеў.

“Прападобны 
Кастар з глуз-

ду з’ехаў! Пайшлі 
паглядзім – ма-
быць, ён падро-

чыць на Біблію, ці 
яшчэ што-небудзь 
вясёлае ўчыніць!”

Я меркаваў, 
што другі варыянт 
больш магчымы, 

але надзея памірае 
апошняй…

Убачыўшы выразы іх твараў, 
я зразумеў, што, калі мае 

малітвы і дайшлі да Бога, ён, 
відавочна, выкарыстаў іх 

не па прызначэнні.

Э-э…  Добрай 
раніцы.

Вельмі…

Вельмі прыемна, што 
вас, рабяты, сёння 

так шмат…

Выключна дзеля 
цікаўнасці: пра 
што была про-
паведзь у той 

дзень?

Пра прабачэнне.

Але гэта ня-
важна, таму 
што далей…



Гхх…Ффф…
АААААААА…

Прападобны
 Кастар!!!

Што за лайно 
адбываецца з 

пастарам?
Што ён жадае 

сказаць?



Божа 
мой…!

Кэсідзі звярнуў з абочыны 
нязадаўга да ўсхода сонца. 

Потым забраўся ў кузаў, 
накрыўся брызентам і прымусіў 

мяне паклясціся, што я не 
дакрануся да яго.

А потым я 
ўбачыла пажар.

і што, яго 
паводзіны 

ня выклікалі 
ў цябе ніякіх 

падазрэнняў?

Што, калі чалавек 
так спіць, гэта павінна 

выклікаць нейкія падазрэнні? 
Увогуле, не адразу 

прыходзіць у галаву…

Добра, 
добра…

Гэй! Гэй!

Там дзёўбаны 
ядзерны грыб 
наперадзе…

Ды мне да 
дупы! Стоп!

Ты не 
забараняў 

мне садзіцца 
за руль. 

Ты толькі 
сказаў…

Я лічыў, што гэта і 
так зразумела!

Цюліп, у апошні раз 
папярэджваю: зараз 

жа звярні на абочыну, 
ці наракай на сябе!

Я гляджу, ты 
не спынілася, 

так?



Проста, 
курвіска, 
чароўна!

Я ратую тваю дупу, 
дапамагаю ўцячы з 
той крывавай лазні, 

вязу цябе праз пало-
ву Тэхаса – пры гэтым 
нічога не пытаю – і што 
я атрымліваю ў якасці 

падзякі?

Карацей кажучы, мілка: 
як толькі сонца сядзе, мы 

разыдземся як у моры 
караблі…

Сюды 
што, бомба 

трапіла?

Цюліп.

Калі там усё сапраўды 
выглядае так дрэнна, як ты 

кажаш, у любы момант можа 
здарыцца нейкае лайно.

Таму вазьмі 
пісталет, а? Я 
не турбуюся, 
мне, ўвогуле, 

усё роўна…

Воххх…

Не 
варушыся!

…

Джэсі?

Маркітаваны 
Джэсі Кастар!



Прабачце, спадары, але я здох-
ну, калі не вазьму ў рот… цыга-

рэту – утрымайцеся ад пошласці, 
мае заакіянскія сябры. Пачакайце 

ўсяго хвіліну, і…

Не…

Аўтамат ня 
дзейнічае.  Давай я 

прагуляюся да кра-
мы. “Мальбара”?

“Кэмэл”.

Што ж, 
вандроўнік…

Я ня мог не заўважыць, 
што пра мяне ты не 

сказаў пакуль ні слова.

Здаецца, твой былы 
зусім не жадае заставацца 

з табой сам-насам.

Ты самы 
надзвы-

чайны лай-
нюк у све-

це, так?

Бываюць 
і горай.

Запытай мяне, 
і я адкажу: 
гэта праца 

чарнадупых.

Чаму вы так лічыце, 
шэрыф Рут?

Гэтым яны 
заўсёды і 

займаюцца.

Што, штодзень 
спальваюць  
жывымі дзве 
сотні людзей. 
Нічога сабе!

Марсіянскія 
нігеры, Кені.

Цьфу!

Урад і ФБР ведаюць шмат 
усялякага лайна, толькі ад 

нас усё хаваюць. Напрыклад, 
у галоўным ангары у ніх ёсць 

лятучая талерка, а ў ёй – 
здохлы марсіянскі нігер. Але 

народ яшчэ не падрыхтаваны 
да такога…

Шэрыф 
Рут?



Мікер сказаў, што Карлінгтан 
высылае шрубалёт са спецпры-
зам, і ўвогуле ўсіх, каго зможа 
знайсці. Яшчэ ён жадае, каб вы 

пагутарылі з журналістамі…

Скажы яму, 
хай ідзе да 
ліхаматары.

Так і перадай: Х’юга 
Рут кажа табе ісці да 

ліхаматары. А калі я ўбачу 
тут хоць аднаго лайнюка-
журналіста, я скручу яго 
ў сасіску і запхну гэтаму 

підару ў дупу. Вы сказалі ФБР пра 
гэты інцыдэнт?

Чорт, так. Ты ж 
ведаеш правілы.

Мабыць, улічваючы 
маркітаваную 

сур’ёзнасць сітуацыі, 
варта спачатку дача-
кацца федэралаў, а 

ўжо потым знішчыць 
усё жывое ў радыўсе 

пяцідзесяці міль?

Лічыш, што я 
кволы, Кені?

Я проста кажу, 
што гэта ўсё лай-
нова выглядае, і 
мы, мабыць, ня 
здолеем сама-

стойна…

А я, мабыць, заўтра 
высяру ключы ад 

 Дыснейлэнда. Толькі 
я ў гэтым сумняваю-
ся. Марсіянскія нігеры, 

Кені…

Хутка сам 
убачыш.

А ты ня вельмі 
спяшаўся.

Амаль усюды 
было зачыне-
на. На чым мы 

спыніліся?

Я ня ведаю, чаму ён 
апрануты, як святар, але 

гэты прытырак – мой 
былы хлопец, зразумеў?

і таму ты вырашыла везці 
яго ў бальніцу на маім 
грузавіку, так? і чаму 

“былы”?

Ён уцёк 
ад мяне. Ад такой 

слаўнай 
дзяўчынкі?

Выбірай 
выразы!

Мы б ужо 
прыехалі ў гэты 

дзёўбаную 
бальніцу, калі б 
ты не прымусіў 
мяне спыніцца.

Ды я гэтага вырадка 
ўпершыню бачу. Ты, 

здаеца, спадзяваешся, 
што ў яго на цябе зноў 

устане – а мне 
з гэтага што?

ідзі… ты… 
у гай!

Ага! Значыць Яго святасць 
цябе кінуў – але ты ўсё 

роўна гатова здохнуць, 
каб адвезці яго ў бальніцу. 
А я, пасля таго, што я для 

цябе зрабіў, павінен проста 
ісці ў гай?

Пярдоліў я ў рот такія аладкі, 
мілка! Бяры свайго пастара, 
і можаце пачынаць галаса-

ваць. Вы…

ААААААА!

Курвіска!

Божа!



Курвіска! 
Галава…

Ты ўпэўнены, 
што табе даз-

волена так 
брудна лаяцца?

Джэсі?

Цюліп?

Адчапіся 
ад мяне! 

Божа, ды што 
з табой?

Я ня 
ведаю…

У мяне штосьці з гала-
вой… Быццам я ўспомніў 
усё тое лайно… Толькі… 

гэта не мае ўспаміны, яны 
аднекуль звонку.

Чорт, гэта 
балюча! 

Голас… кажа… 
мне…

Дай здагадаюся! Гэта Бог. 
Ён кажа табе, што ўсе бабы 
– самадайкі, і жадае, каб 

ты іх пакараў.

Забі зяпу.

Што ён кажа 
табе,  Джэсі?

Лухту, у 
якую вы не 
паверыце.

Пра хлопца 
і дзяўчыну, 

якія закахаліся 
і файна 

павесяліліся…

і ў іх было 
дзіця…

і нешта вартае хава-
ецца за ўсім гэтым, 
нешта, што ніхто не 

павінен ведаць…

Але, што б голас 
ні казаў мне, ён 

гучыць…

Гучыць, як 
слова боскае.



Я ж казаў табе! 
Ён зусім ляснуўся!

Ён заўсёды быў 
трохі… эмм… 
эклектычны.

У кожнай краіне, 
каб быць эклек-

тычным, дастат-
кова набыць аль-
бом Red Hot Chili 
Peppers. А ў яго 

ўсе маркітаваныя 
шарыкі заехалі за 
чортавы ролікі…

усё ня 
так про-
ста. Мне 
цікава…

Ты маеш на ўвазе тую самую 
цікаўнасць, якая прымусіла 
цябе загнаць мой грузавік у 

маркітаваную Мёртвую Зону?

Дзеля Бога, Цюліп, 
гэты хлопец у лай-

не па самы вяршок! А 
гэта зацікаўленасць ня 
толькі заб’е кошку, яна 

яшчэ адкусіць ёй га-
лаву і будзе здзекліва 

пярдоліць згаджа-
ны труп да самага 

світанку!

Карацей, я пайшоў… 
Вой, пачакай, штосьці 
копамі засмярдзела…

А?

Ты пра 
што?

Не распачынайце спроб 
да ўцёкаў! Рукі пакласці 

на грузавік, ногі рассунуць! 
Зараз жа!

У выпадку 
непадпарадка-
вання я пачы-

наю агонь!

Штосьці яны 
ня вельмі 
чорныя, 
шэрыф.

Марсіянскія 
нігеры не 

заўсёды чор-
ныя. і яны 

адзіныя, каго 
мы знайшлі 
ў радыўсе 

пяцідзесяці 
міль.

О, Божа! 
Толькі ня 

зараз!
Бляха, ды яны 

паўсюль! Што гэта 
за, курвіска, “да-
рожны патруль”?

Не варушыся, хлопец! 
Яшчэ адзін крок – і я табе 

галаву знясу!



Кіньце 
зброю, усе 
да аднаго!

і дай-
це нам 
сысці!

“…як слова 
боскае…”

Жадаю заўважыць, што я б з 
радасцю зваліў бы адсюль.

Ну добра.

Як-небудзь 
перажыву яшчэ 

аднаго ляснутага.

Вельмі 
ўдзячны.

Вачам ня веру! Хапай-
це сваю маркітаваную 

зброю, прытыркі!
Схапі 
сваю.

Ужо 
вызначыў, 

куды едзеш?

Вырашай 
сам, прыя-

цель.



Вы дарэмныя 
дупагаловыя 

едласмокі! Вы…

Шэрыф 
Рут?

Шэрыф!

і як толькі жыццё пачало 
ўпарадкоўвацца, з’явіўся 

гэты вылюдак і ўсё 
сапсаваў. Ннууу…

Здаецца, сёння ноч лайнюкоў. 
Узброеных лайнюкоў.

Я бачу, і ў цябе 
знойдзецца 

некалькі кольтаў 
у кабуры?

Так…

Але ты не падобны на 
чалавека, які зможа іх 

у мяне забраць.

Піф-
паф.

працяг будзе.


