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ComicsBY.by прадстаўляе на беларускай мове:

мы не чулі пра ча-
рапах ужо некалькі 
дзён. і пра пацука 
таксама. мы пра-
цягнем шукаць іх.

а пакуль што...

«у нас больш людзей. 
больш рэсурсаў. больш 

бязлітасных ваяроў, чым 
калі-небудзь раней».

«...і мы нарошчваем моцы. 
з кожным новым днём, 

мы яшчэ мацней заціскаем 
гэты горад у сваіх цісках».

«канешне і ў нас 
былі страты, але 

на вайне іх немаг-
чыма пазбегнуць. 
Калі-небудзь усе 

паміраюць».

«ну...»

http://comicsby.by/?p=430
http://comicsby.by/?p=432
http://comicsby.by/?p=565
http://comicsby.by/?p=648
http://comicsby.by/?cat=22
http://comicsby.by/?cat=22
http://comicsby.by/?p=406
http://comicsby.by/?cat=22


...амаль усе.

на гэтым 
усё.

чаму ты ўсё 
яшчэ тут, 
кіцунэ?

кожны раз, калі 
хтосьці ўзгадвае 

тваё... незвычайнае 
мінулае, ты...

у мяне 
няма на 

гэта часу.

...заканчваеш 
размову.

я спрабавала 
зразумець, у 
чым прычына. 

але ты не 
тлумачыш.

такі мой 
выбар.

раней ён не 
шкодзіў табе. але 
зараз магутнасць 

твая значна больш.

а гэтая 
таямніца... 
робіць цябе 

слабей.

стагоддзі назад, 
перад маёй смерцю... 

ты сказала, што я 
ўваскрэсну ў гэтым 

жа целе.

але ты ніколі 
не казала, куды 
накіруецца мая 

душа.

таму што 
ня ведала.

раскажы 
ж мне, 
ароку 
сакі...

куды яна 
трапіла?



«туды, куды ўходзяць 
усе, чый зямны шлях 
наблізіўся да канца».

«проста я трапіў 
туды загадзя».

о! 
выдатна.

я цябе чакаў.
гэта... 

гэта жа...
што я тут 
раблю?

добрае 
пытанне, ці 
не праўда?

гэта мясціна 
мерцвякоў. усе іншыя - 

сталыя яе жыхары. 
але не ты. ты тут проста 
госць, які затрымаўся 

паміж жыццём і 
смерцю.

і я тут, каб папярэдзіць 
цябе - не парушай звыклы 

парадак рэчаў.

дазволь мясцовым адчуць 
трохі супакою. інач тваё жыц-

цё насамрэч згасне. назаўжды. 
ніякіх больш ўваскрэшанняў. 

ніякіх падманаў смерці.

лічыш, што 
можаш за-
браць маю 

душу?

о не, гэтыя 
справы так не 

робяцца. мы не 
можам забраць 

тваю душу...

але ты 
можаш 
аддаць 
яе нам.



«папярэджанні юнака 
былі дарэмныя. я бачыў 
толькі чарговую мэту 

для авалодання».
«таму, я рушыў 

наперад, насустрач 
далёкай крэпасці».

«калі ў гэтага месца і быў 
валадар, я ведаў, што 

знайду яго менавіта там».

«днямі я йшоў праз 
мясцовасць, запоўненую 

клапатлівымі душамі».

«у іх, быццам у 
ценях на сцяне, 

не было ні мэты, 
ні сэнса, ні сілы 

пераадоліць лёс».

«я зразумеў, што ўсе 
яны - не больш, чым 
слабыя водбліскі ра-
нейшых саміх сябе».

«жудасны канец. і 
ён чакаў усіх муж-

чын і жанчын на 
гэтай зямлі».

«я пакляўся 
пазбегнуць 

яго».

«пад час блукання я патрапіў 
на неспакойных салдатаў, якія 
сабраліся разам у замагільным 

жыцці».

«яны не былі маімі 
ворагамі, таму 
я не набліжаўся 

да іх».

«пакуль не аглядзеў крэпасць 
з бізкай адлегласці. яе добра 
абаранялі. варта стаяла з усіх 

бакоў».

«мне патрэбна было неяк 
адцягнуць іх увагу, каб 

прасклізнуць міма».

«таму я вярнуўся да групы 
воінаў, спадзяючыся, што 

змагу выклікаць у іх жаданне 
адчуць славутасць, калі яны 

атрымаюць перамогу ў хуткім баі».

«яны накінуліся 
на мяне ў той жа час. 

як я і ўяўляў».

«большасць 
змагалася па пэўнай 
схеме. і кожная з іх 

мела сваё слабае мес-
ца. дастаткова было 
вызначыць яе, хутка 

нанесці ўдар - і станеш 
пераможцам».

«хтосьці б’ецца ў 
нізкай стойцы, тым 
самым дазваляючы 
ўдарыць па твары».

«хтосьці - выключна 
на бліжніх адлеглас-

цях, дазваляючы 
суперніку адыйсці 

назад і нанесці свой 
удар».

«ну а некаторыя - 
проста педанты, якія 

прытрымліваюцца 
правіл. такіх лёгка 

здзівіць».



«аднак... многія 
прыстасоўваюцца. 
толькі дай ім час - 

і яны зменяць 
тактыку, чаго і 

патрабуе ад іх бой».

«але гэтыя сал-
даты былі вы-

ключэннем. яны 
біліся безраз-

важна».

«маючы толькі 
две перавагі: 
колькасць...»

«...і сляпую 
літасць».

«я адчуў, як 
хруснулі рэбры 

і паветра выйшла 
з лёккіх».

«але я не 
думаў пра 

боль».



«бо бойка яшчэ 
не скончылася».

«як толькі я ўбачыў, што 
гэтыя ваяры ляцяць на мяне з 

абрыву, я зразумеў: час змяніць 
мае планы».

«я не заслужу іх павагі, 
змагаючыся з імі. мой 

заклік да перамогі дасягне 
глухіх вушэй».

«мабыць яны і былі 
воінамі пры жыцці, 
але пасля смерці 

сталі проста такімі ж 
неспакойнымі духамі, 

як і ўсе».

«яны проста рухаліся, 
выконваючы ты я ж ролі, 

што і пры жыцці».

«у іх не было ні жадан-
ня скараць, ні прагны 
перамогі. не было ні 
лідэраў, ні тактыкі, ні 

плана».

«яны жадалі 
аднаго - зма-

гацца. бяздумна. 
увесь час». ХОПIЦЬ!



можаце біцца і, 
верагодна, на-
ват перамагчы. 
але што далей?

усё скончыцца. 
і вы застанеце-
ся там жа, дзе я 

вас і знайшоў. без 
ворагаў. без бітвы.

ці вы можа-
це пайсці за 

мной... і біцца 
з арміяй.

калі я сюды 
трапіў, мне 

сказалі, што тут 
палюе спакой.

дык ці адчуваеце 
вы яго?

вы ж воіны! вы 
створаныя для 

бою! дык ідзіце за 
мной у бітву.

я не магу 
абяцаваць вам 

перамогу.
але магу 
абяцаць 
іншае...

перадыху 
там не 
будзе.

не будзе жал-
кага спакою!



«я павінен быў 
скарыстацца 

стараннасцю воінаў».

«дазволіць ім быць прына-
дай, пакуль я прасклізну праз 

войскі прама ў замак».

«не было часу 
аналізіраваць баявы 

стыль гэтых дэманаў, 
ці высвятляць іх слабыя 

месцы».

«але калі 
неўпэўнены...»

«...цэляй 
у вочы».

«калі я аказаўся ўнутры, шлях быў 
свабодны. мой манеўр выманіў усю 

армію дэманаў вонкі». «я быў вельмі блізка. 
хутка я заваюю, хутка 

буду кіраваць». «насупраць мяне 
застаўся толькі 

кароль на троне».

«я быў поўны 
рашучасці».

«перамога была 
ў маіх руках».

«іх кароль устаў 
на ногі неспяшаючыся. 

няцвёрда».



«святкаваць рана: гэта 
дасведчаны баец, і, да 
таго ж, моцны як вол».

«але даспехі яго 
грувасткія, а ды-

ханне цяжкае».

«ён быў старыком. калісці 
вялікім воінам, але зараз 

згаслым».

«таму я выматаў яго...»

«у гэтым быў мой 
план перамогі».

упэўнены...

...я быў так 
упэўнены, што 

змагу цябе пера-
адолець. што змагу 
кіраваць... адвечна.

а цяпер...

...ЗАБI!



вось ваш 
кароль!

«я перамог. як і хацеў. 
сама думка пра тое, 

што мяне могуць 
пераадолець, была 

смешнай».

«але потым...»

«мне паказалі 
твар майго 

ворага».
«гэта быў я».

дзякуй 
табе.

як?
як?

як? о, сакі. няўжо 
ты вырашыў, што ты 

асаблівы? што зможаш 
адвечна гуляць са 

смерцю?

давай-ка я 
раскажу, што 
табе прынясе 

будучыня.



«ты павя-
дзеш за са-
бой арміі».

«ты авалода-
еш светам».

«а потым яго 
знішчыш».

«сатрэш з зямлі чалавецтва. пабу-
дуеш новы мір, якім будуць кіраваць 
арміі варвараў і вырадкі-мутанты».

«а потым ты памрэш. як і ўсе 
людзі, нягледзячы на тое, 
якімі б моцнымі яны сябе 

ні лічаць».

«і так. так, ароку сакі. ты захопіш 
замагільны свет. але час не ідзе 

па прамой. толькі не тут».

«і таму, аднойчы - сёння - ты 
сустрэнеш чалавека, чыя прагна 

магутнасці раўнуецца тваёй».

«адзінага чалавека, які зможа пакон-
чыць з тваім гаспадарствам. і падрых-
туе цябе да вечнай вандроўкі, не ведаць 

супакою, жыць быццам у клетцы».

вось 
як.

астатняе ты 
ўжо ведаеш. караі 
ўваскрасіла мяне. і 
спачатку, я нічога 
гэтага не памятаў.

але паступо-
ва... урывак за 

ўрыўкам... вярну-
лася ўсё.

таму, так. 
горад мой.

але што 
ёсць горад у 
параўнанні з 
адвечнасцю?

сакі... у цябе 
вываротлівы розум. 

гэта, несумненна, быў 
проста сон. урок, які 

ты сам сабе даў.

урок, які табе на-
лежыць запомніць. 

але не той, які 
павінен сапсаваць 

тваё жыццё.

...

мабыць ты 
маеш рацыю.

дзякуй 
за параду.

канешне.

я заўсёды 
гатова табе 
дапамагці.



«я не расказаў 
ёй усёй гісторыі».

«я не ўзгадаў, што кожны раз 
бачу гэта ў сне. кожную ноч. 

кожны дзень. часам нават 
проста заплюшчыўшы вочы».

«я бачу яго».

«ён там. 
заўсёды. і ня-

стомна нагадвае 
пра будучыню».

«не. пра верагодную 
будучыню. дэманы дарэмна 
расказалі мне пра тое, што 

мяне чакае».

«цяпер, ведаючы, што са 
мной будзе, я ўсё зраблю 
правільна. стану мацней. 

яшчэ магутней».

«і калі прыйдзе час, я перама-
гу. выпатрашу сябе маладога, 
быццам рыбу. разарву яго на 

кавалкі. спалю і распушчу прах 
па ўсяму свайму каралеўству».

«я застануся 
пераможцам».

«як і заўжды».

канец.


