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...Ён кажа, што я не 
атрымаю яго рэвальве-
ры, і адразу ж расхінае 
плашч. А там у яго, ка-
нешне, два пісталеты ў 

перакрыжаваных 
рамянях.

А нашы 
пісталеты 

ўсё яшчэ на 
зямлі.

Ага, гэта з таго моманту, 
як першы падазроны загадаў 
вам і вашым людзям кінуць 
іх, а вы не адважыліся яго 

не паслухаць.

Цьфу! Дык вось, 
далей…

Шэрыф Рут, пачакайце! 
Паглядзіце на яго…

Усім хут-
ка падняць 

зброю. Шэрыф…

Забі зяпу, Кені. 
Калі ён дакра-
нецца да гэ-

тых сваіх штук, 
страляй…

А потым нейкі міраж 
перад вачамі, і гад 
печаны страляе…

Гэта зна-
чыць, што 

ён усё ж такі 
дастаў рэ-
вальверы?

Не, ня так… 
Дзель секун-

ды міраж. 
Потым адразу 

страляніна.

Я ня 
бачыў, 

каб ён іх 
даставаў.

І ПЕКЛА 
ІШЛО 
ЗА ІМ



П-печаны 
гад!

Божа, 
шэрыф…

Падняць 
зброю!

Маркітаваны выблядак! 
Што за халера адбыва-

ецца, што за…

Дзе гэты вы-
радак, Рут? О 

Божа мой!

Кінь 
пісталет!

Ды яму хоць 
бы што…

Ды ну да 
ліхаматары…

Вяртайцеся, 
каб вас! і, дзеля 
ўсяго святога, 

страляйце!



ААААА!

Кееенііі!

Ццц…

Вось…

Кен…

Вось 
малайца…

Куррв…

Каб вас, 
шэрыф 
Рут…

Вы ж бачыце, што 
я не ўзброены, 

містэр… Та-ак…
А ты ба-

чыш, што я 
ўзброены.

Уцякайце!
Шэрыф Рут, уцякайце да 

ліхаматары адсюль!

А ты – апусці зброю і падымі 
свае маркітаваныя рукі! Калі 

ты гэтага ня зробіш, я разма-
жу твае кішкі па асфальце!

Падымі пісталет – 
і пераканаешся, жартую я 

ці не, прытырак!



Маркіта-
ваць-

калаціць!

Кэсідзі, 
што…?

Ня ведаю. Пачуў 
страляніну, спыніўся.

Джэсі?

Чорт.

Цюліп, 
у машыну! 

Хутка!

Я ўжо ў чвэрці мілі 
ад яго, але ў зарыве 
пажару ўсё выдат-
на бачна. Грузавік 

ад’яджае, а гад пе-
чаны працягвае ісці 

па дарозе. За ім.

Трынац-
цаць…

Што?

Ён зрабіў у вас тры-
наццаць стрэлаў з 
двух рэвальвераў. 
Я лічыў. Але вы, тэ-
хасцы, любіце казкі 

пра чарадзейныя 
пісталеты…

Ва ўсё астатняе 
я, безумоўна, 

веру…

Ды 
пайшоў 

ты…

Х’юга!
Што, 

прабачце?

Я сказаў: 
пайшоў 

ты.

Агент Дзінінгс робіць нам 
ласку, дапамагаючы ў 

расследаванні…

Вы ня бачылі 
гэтага вырадка, 
як ён там про-

ста стаяў і рабіў 
сваю працу.

Яго рэвальверы – два 
старажытныя кольты з 

дзёўбанага музея, але яны 
ня ведаюць промахаў. Ён 

спакойна ўзводзіць курок, 
не спяшаецца, і куля яго 

ляціць заўсёды дакладна 
ў цэль.

Яго не бяруць ні шрот,
ні кулі, ні карцеч; я 

бачыў, як мае хлопцы 
стралялі ў яго, а гад 
печаны нават і вокам 
не маргнуў. Ён про-

ста прайшоў міма нас, 
і твар у яго быў такі, 
быццам ён у лайне 
баіцца запэцкацца.



Дык можа быць агент  
Дзінінгс зробіць дзёўбаную 

ласку і паведаміць, што гэта 
такое іх маркітаваныя генетыкі 

з ФБР на нас спусцілі?

Бо-ожа, 
Х’юга…

Вырадкі раззлавалі хлопца, які 
можа прымусіць цябе зрабіць 
усё, што пажадаеш, а таксама 
маркітаванага робата-забойцу 

паліцэйскіх; і нацкавалі іх на нас!

Х’юга!

Я магу даказаць. 
Сюды паглядзіце. 
Што гэта? Шам-

пунь ці кандыцыя-
нер? Не, гэта кроў 

паліцэйскіх!

Добра, Х’юга…

Дзякуй за выдаткаваны час і 
дадзеную табой інфармацыю. 

Калі мы затрымаем каго-
небудзь з падазроных, 

табе скажуць.

ішоў бы ты 
дадому, 

а? Адпачні 
трохі.

ісус 
Усёмагутны!

Ён проста 
мілка.

Чорт з ім. 
Што вы 

думаеце 
наконт 
Анівіля?

Ну, мяркуючы па таму, 
што я бачыў, я б сказаў, 
што хтосьці сагнаў усё 

насельніцтва горада 
ў царкву, потым заліў 
туды дзесяць галонаў 

напалму і запаліў.

Гэта ваша 
рабочая 
версія?

Усяго 
толькі 
версія.

Яна хоць бы 
крыху лепей, 
чым тэорыі 

нашага душа-
хлопца, так жа?

Я ведаю: выглядае ён, 
канешне, як даўбня 

нязграбная…

Ён выглядае як 
чалавек, гатовы 

прасраць усю сваю 
кар’еру за дзве 
секунды. Што з 
яго людзьмі?

Шрубалёт упаў на машыны, 
і ўсе бензабакі выбухнулі. 
Хлопцы нічога ня змогуць 
высвятліць, пакуль трохі 

не прыбяруцца.

Я пачакаю.

А да вас не 
дайшлі навіны 

пра хлопца 
Х’юга?

Э-э?

Выбіў сабе 
мазгі два-
наццатым 
калібрам.

Ды 
няўжо?

Ды не, Х’юга 
не вінаваты. 

Вінаваты мёрт-
вы хлопец па 

імі Курт Кабэйн.

Курт Кабэйн? 
Спявак? З Сіэтла?

Хлопцу было сем-
наццаць. Тыповы 
пануры нікчэмны 
бунтар. Х’юга, каб 
выхаваць яго, усё 
перапрабаваў – ад 
бізуна да цыгарэт, 
загашаных аб пе-
радплечча – але, 

акрамя, “ідзі ў гай”, 
нічога ад вырадка  

не дамогся.

і вельмі ён гэтага 
Кабэйна кахаў, а для Х’юга 

гэта было як скула на 
гаку. і сапраўды, складана 

слухаць дзёўбанае кан-
тры, калі за сценкай такая 

музыка…



Гучыць як зводны аркестр 
алігафрэнаў і паралітыкаў, а хло-

пец у захапленні. Кабэйн яго герой; 
маленькі прытырак нават на іглу 
сеў, каб быць падобным на яго…

Пацярпіце мяне 
яшчэ трохі… 

Жадаеце каву?

Не, дзякуй. Смак 
такі, быццам туды 

хтосьці спусціў.

Гэта я. 
Перахваляваўся, 
калі даведаўся, 
што вы едзеце. 
Нічога ня мог з 
сабой зрабіць…

А, вось жа ён!

і вось надышоў дзень, 
пра які вы, магчыма, чулі. 
Кабэйн вылузнуўся вельмі 
па-рок-н-рольску і знес 

сабе паўчэрапа.

Хлапец даведваецца пра 
гэта, бярэ драбавік Х’юга, 
прыкладвае яго да падба-

родка і ідзе па слядах свай-
го героя.

Мяркую, 
Х’юга нават 

ня вельмі яго 
аплакваў, 

мм?

Яму і ня 
трэба было.

Хлопец 
застаўся 
жывы?!

Усяго толькі 
шэсць аперацый 

пасля стрэлу ў твар 
ва ўпор, і так, ён 

жывы.

У мяне ў самога сын-
падлетак. і калі ў яго 
атрымліваецца мяне 

ўзлаваць… кожны раз, калі 
ён зробіць штосьці дур-
ное… кожны раз, калі я 

лаўлю яго з касяком і чую 
яго маркітаваны рэп… 

я гляджу на гэты 
фотаздымак…

і раптам раз-
умею, што ў 

нас усё добра.

Прхххх, 
таа!*

*Прывітанне, 
тата!

Яххх 
сыы нххх 
пыыы?*

*Як справы 
на працы?

А мххх пыы тххн прыы, 
алххх тпххрт яы тхххн 
хухххт вхххр, тыыык?

Двхххк ыыы сххх і 
аадхххп, ыы прссс тххб 

быыых пыых? Дхххр ыыэ?*

*Ад маці пісьмо так і не прыйшло, але цяпер яна 
безумоўна хутка вернецца, так жа? А давай ты 
сядзеші адпачнеш, а я прынясу табе бутэлечку 

піва.  Добрая ідэя?

Ыых бхх!*

*Яшчэ б!



ХА!

Скажы мне, што ты жартуеш! Ты 
сапраўды вырашыў, што я пры-

ехала ў Анівіль за табой?!

Відавочна, 
гэта ня так.

Ты мяне кінуў пяць 
гадоў таму! Я нават 

ня ведала, дзе ты там 
жывеш! Проста Кэсідзі 

чамусьці панесла ў 
гэты бок – вось і ўсё!

Значыць, 
Кэсідзі…

Проста мяне падвёз, і 
больш нічога. і не, я ня 
ведаю, чаму ён увесь 
дзень спіць у кузаве.

Ты хутка паверыла ва 
ўсю гэту ляснутую 

хлусню, так?

Я бачыла, як 
ты выкарыстаў 
“Слова Божае” 

да тузіна копаў, 
і ўсе яны цябе 

паслухаліся. Ня 
ведаю, як на-

конт веры, але я 
гэта бачыла. і я 

веру сваім 
вачам.

“Слова 
Божае”?

Ты сам так сказаў. Раней. А я 
ўспомніла, калі ты размаўляў з 
паліцэйскімі. Гэта значыць, яны 
падпарадкаваліся табе супраць 

сваёй волі, быццам ты быў 
голасам нябесным.

Ты ўмееш 
перакон-

ваць,  Джэсі. Ты так 
лічыш?

Ты даведаўся 
яшчэ што-

небудзь? Пра… 
штуку ў тваёй 

галаве?
Нак-

шталт 
гэта-

га.

Па-першае, у мяне 
пачуццё, што яно… 

лайно, што яно 
становіцца мной.  
Сама па сабе гэта 

дрэнь ня больш 
чым ідэя, напханая 
вялікай колькасцю 

сілы. Але і тое, і іншае 
становіцца маім.

і мне здаецца, 
што я ведаю яе 

імя, яно увесь час 
круціцца ў маёй 

галаве…

Генезіс.

Ну… гэта штука, 
безумоўна, мае дачынен-

не да выбуху ў царкве…

Аднак генезіс – гэта 
наводзіць на думку пра 
стварэнне, нараджэнне. 

На благі канец, пра 
кнігу Быцця.

Ты пра адзін 
з самых лай-
новых гуртоў 

у свеце!

Ня змог 
утрымацца.



Я думаў, вы за 
манаткамі збіраліся. 

Не дзеля гэтага сюды 
ўвесь дзень ехалі?

Мы 
забалбаталіся.

Хіба гэта 
не кахан-

не?

Ты…
Ну, ты ў магазін 

усё роўна ня можаш 
пайсці ў гэтых лах-

манах – на цябе копы 
зляцяцца, як мухі 

на лайно.

Давай, Цюліп, 
знойдзем яму 

ўпаковачку.

А ты мне на які 
гак патрэбны?

Ня трэба падзякі. 
Я проста прасачу, 
каб ты не купіла 

што-небудзь 
непрыстойнае…

Кэсідзі?

Пастой 
на галаве.

Маркітаваць 
як смешна, 
прыяцель.

Больш так 
не рабі.

Дамовіліся.

Ты, здаецца, 
разварушыў 
асінае гняз-
до… у гэты 

раз.

Так, бага-
молец?



Я…
…

Я лічыў, 
ты сышоў. 

Назаўсёды… У 
мінулы раз ты 

сказаў…

Я памятаю.

Але можна ж 
і перадумаць, 

калі гаворка ідзе 
пра… напарніка.

Ты памятаеш таго 
гада печанага, які 
забіў законнікаў 
мінулай ноччу?

Складана 
забыць.

Я бачыў яго 
вочы. Дык вось, гэтых вачэй 

баіцца сам д’ябал.

Вырадка завуць Апякун 
забойцаў. і сэрца ў яго та-
кое халоднае, што сам Са-
тана ў свой час вышпурнуў 

яго з пекла.

і ён шукае цябе, 
вандроўнік.

Ён не вінаваты ў 
тым, што здарыла-

ся з табой…
Але сцера-
жыся яго.

Белыя джынсы 
і чорная сароч-

ка?
Яму так 

падабаецца.

Ну табе, відавочна, 
бачней.

Мы былі разам 
паўтары гады. Я 

не магу гэтага ня 
ведаць.

Ды я і не 
асуджваю.

Па-майму, гэта міла…

У закаханага мужчыны 
няма сакрэтаў ад сваёй 

жанчыны. Калі ты можаш 
паведаць сваёй каханай 
усё, і табе доообра пры 

гэтым…

Вось тады гэта 
сапраўднае каханне.

Як жа я ненавіджу 
цябе, Кэсідзі! Про-

ста, курвіска, 
ненавіджу!

Зноў жа, як я часта 
заўважваў, складана 
быць жанчынай, так? 

Вы аддаяце ўсё кахан-
не і адданасць… усяго 
толькі аднаму хлопцу!

Мм-хмм-хмм-хмм-мм-
хмм-хмм… Хмм-мм-
хмм-хммм, хммм-

хмм-мм (пяе)

Скажыце, я магу 
тут дзе-небудзь 
купіць скураную 

куртку?

Э-э… так.

А бензін і запалкі?

У рэшце рэшт, 
ён усяго толькі 

хлопец…



А вось гэта 
стыльная штука. 

Але чартоўскі 
дарагая.

Ён мне 
верне.

Ах, ну 
канешне 

ж…

Так, слухай сюды: 
я дапамагаю яму, таму 
што жадаю даведацца, 

якога лясуна ён кінуў мяне, 
не сказаўшы ні слова, і стаў 
пастарам у вашывым Муха-
странску на задворках Тэха-

са. Гэта ўсё, зразумеў?

А табе гэта 
ўсё навошта?

Дзеля Бога, ды я 
ў захапленні ад таго, 

што адбываецца!

Ты бачыла, што 
ён зрабіў з копамі? 
Калі гэта яго фішка 
будзе спрацоўваць 

увесь час, мы можам 
весяліцца так, што 

нябёсам стане 
горача!

Толькі ўяві:

“Міс Кроўфард, Міс Шыфер, 
выкупайце майго ірландскага 
сябра ў паўднёвай гасціннасці, 
і, дарэчы, не забудзьцеся па-
працаваць язычком... Містэр 
Джагер, загрузіце кокс Кейта 
вуууунь у той 747-ы, а потым 

падпішыце гэты чэк…”

Прабачце…

Мы зачыняемся.

Так-так. 
Прабачце.

А... скажыце, у вас 
прадаюцца такія 
маленькія жалез-

ныя штучкі… іх яшчэ 
прышпільваюць на 
каўнер сарочкі… на 
кончыкі каўняра?

Так, а я ўсё чакаю не дачакаю-
ся, калі ты будзеш яму тлума-
чыць, адкуль у тваёй сумачцы 

з’явіўся пісталет.

Дэбланк…?

Вітаю, 
Фіёр.

Што ты… ты 
што, п’яны?

Агаааа…

Чаму?

Давай так: спачатку 
ты кажаш мне, чаму 
прыйшоў, а потым 
я растлумачу табе, 
чаму я тут сяджу як 

лайном абліты.

Апякун 
забойцаў 

забіў Піла і 
яшчэ з тузін 
смяротных.

Якая нечака-
насць! Свя-

ты апякун усіх 
злачынцаў 

і  галаварэзаў 
кагосьці забіў!

Фіёр, мне да дупы, калі 
ён іх сотнямі забіваць 

будзе. Мы паслалі яго на 
Зямлю менавіта таму, 

што яго немагчыма 
спыніць, і ёсць шанц, 
што ён верне Генезіс.

Але спра-
ва ня толькі 
ў маральных 
прынцыпах. 

Яго ўбачылі, а 
гэта адкрыта 

ўказвае на нас. 
Тут ты згод-

ны?

Канешне. 
Але я не 

таму п’ю.

Я п’ю таму, 
што рана ці позна, 
кіраўніцтва Грааля 
пра ўсё даведаец-

ца.

Вой, 
бляяяяя…

Мне трэба 
выпіць.



Дык вось, пастар… 
Ты ж ня супраць, каб 
я клікаў цябе паста-

рам, праўда?

Ну, каўнер я яшчэ ня зняў. 
Я табе скажу, калі мяне 

гэта пачне злаваць.

Дык вось, 
пастар: што 

будзем 
рабіць 
далей?

Я тут падумаў… За 
мной гоніцца гэты пе-
чаны гад з кольтамі, і 
копы ў дадатак. Таму, 
акрамя Генезіса, з якім 
я, дарэчы, таксама не 

разабраўся, у мяне яшчэ 
шмат праблем.

Я вельмі ўдзячны вам, 
рабяты, за тое, што вы для 

мяне зрабілі, але гэта, здаецца, 
пераходзіць усе межы, таму 

адсюль я пайду адзін.

Вой 
ды ну 
цябе!

Ты ж ужо адзін раз 
мяне кінуў, памятаеш? 
І пакуль я не даведа-

юся, чаму…

Прабачце?

Я вашу рэшту прынесла. 
А вы сапраўдны пастар?

Ну што ты. Што б 
сапраўдны рабіў у 

такой глушы?

Рэшта твая, 
мілка.

“…Канешне, мілка. У 
цябе такая цудоўная 

маленькая дупка, 
таму трымай апошнія 
пяць баксаў Цюліп…”

Я ж ня ведаў!

Калі вам тут не па-
дабаецца, піце дзе-

небудзь у іншай 
глушы!

Нам і тут 
нармаль-

на…

Моне ты сказаў 
іншае.

Во… чорт. Калі 
гэта твая дзяўчына, 
расслабся. Я да яе 

не падступаў, я 
проста жартаваў…

Ты, курвіска, бачыш, каб 
хто-небудзь усміхаўся?

Нічога сабе! Вя-
сковы прытырак 
і яго паддупны 

натоўп!

Слууухай, я 
лічу, праблема 
у тым, што яна 
як раз не яго 

дзяўчына.

А, мабыць, 
яго дзяўчыны 

ўвогуле не 
цікавяць?

Ты што, мяне 
підарам назваў?

Ды не, што ты! Я проста 
сказаў, што ты адсмок-

чаш у кожнага, толькі 
б атрымаць кавалачак 

хлапечай дупкі.



ННННХХР…

Куррр…

Не!

Чорт! Кэсідзі!

А?

Пачакай хвілінку, 
прыяцель. Хутка 

працягнем…
Так. ідзі 
да мяне.

Дж…

Джэ-эсі…

А ліха-
нька!

Штосьці ня 
так, рабяты?

Працяг будзе…


