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мне даводзілася бываць у 
розных калатнінах, але каб 

у такой? чорт.

ведаю... толькі ты 
прыходзіш да думкі, што 

шалёней ужо быць не 
можа, як раптам...

мне не падабаецца 
саскокваць з месца вось 
так. я... я адчуваю сябе 

баязліўцам. але што мы маглі? сур’ёзна? калі б мы 
засталіся, яны б высачылі нас, ты ж раз-

умееш. нам пашанцавала, што мы ўвогуле 
змаглі ўцекчы.

так, ты маеш рацыю... 
усё магло быць куды горш. 
добра, хоць нікога не забілі.

так. але нехта з нас быў 
на мяжы.

усё гэта 
гвалт...

...яго так 
шмат. ён такі 

жахлівы.

ню-ёрк стаў небяспечным месцам 
для нас, калі наогул калі-небудзь быў 

бяспечным. і якой бы нянавістнай ні была 
гэта думка...

...на некаторы час 
нам трэба ўехаць з  

горада.



дзякуй, што вязеш, 
кейсі - мае рукі моц-

на трасліся і не трымалі 
руль. ад гэтага бок 

не баліць?

у парадку, 
эйпрыл. доні 

падлячыў мяне 
так, што мне на-

ват лепш, чым калі 
я ў шпіталі ляжаў.

плюс, 
кіраванне 

дапамагае не 
думаць пра... 
ну, ты зразу-

мела.

твайго 
бацьку?

так.

мне трэба до-
бра выспацца, 
каб аднавіцца 
і паладзіць з 

думкамі

лічу, зараз 
гэта патрэбна 

ўсім нам...

шмат ад-
пачынку.

шмат 
лячэння.

ммффф... 
чаму мы 

запаволіся? ужо 
прыехалі?

так, 
майкі...

...мы на 
месцы.

НОРТГЕМПТАН ЧАСТКА І



эх, як жа 
прыемна 

пахрусцець 
косткамі.

магу сабе 
ўявіць, што 

адчувае бацька. 
яго наге моцна 

дасталася.

яны з леа ўсё яшчэ 
адпачываюць. 

няхай спяць... мы 
і без іх разбяром 

рэчы.

ух ты, эйпрыл... 
вось тут і 

жывуць твае 
сваякі?

не, майкі, яны 
ў доме далей 

па дарозе.

а гэта...

...месца, 
дзе будзеце 

жыць вы.

але, гэта хаця б 
не пад зямлёй.

сапраўды... 
я хаце ла б прапа-
наваць вам больш 
упадабенстваў, ся-
бры, але я і без гэ-

тага напружваю 
бацькоў, узяўшы 

кейсі.

падкінуць ім яшчэ 
чатырох чарапаха-
людзей і буйнога 

пацука было б... ну, 
не крыўдуйцеся.

не клапаціся, 
эйпрыл - усё 

выдатна, 
дзякуй.

у нас тут куча 
рыштункаў для паходу, 
але прасторна - будзе, 
дзе развярнуцца. ма-
ецца электрычнасць і 

нават маленькая ванная 
з працуючым вада-

праводам. праўда без 
душа... прабачце. але возера 

крыштальна 
чыстае... калі 
была дзіцём, 

увесь час мыла 
ў ім галаву.

гэта не ты 
казала, што 

бацькі жылі ў 
олбані?

і жывуць. тата 
ўспадкаваў гэту 

гаспадарку пасля 
смерці бабулі а’ніл.

ён і маці 
заўсёды жадалі 

ўладкавацца 
тут у старасці.

аднак, пасля яго 
інсульта, маці вы-
рашыла, што све-
жае вясковае па-
ветра паскорыць 

акрыянне.

і ўлічваючы, праз 
што мы прайшлі 
ў горадзе, я вы-
рашыла, што яно 
можа дапамагці і 

ўсім нам.

ванна не 
занятая, калі 

камусьці 
трэба.

свежаму 
паветру 
канец.

фуу.



лепш абудзіць 
сплінтэра і леа. 

мы павінны былі 
патрапіць да 

бацькоў паўгадзіны 
назад, не хочу, каб 

яны хваляваліся.

улічвайце тое, што 
наш дом дастаткова 
далёка адсюль, таму 
спадзяюся, яны вас не 
заўважаць. але ўсё ж 

не высоўвайцеся.

даверся нам, 
эйпрыл - мы  

будзем абсалютна 
непрыкметнымі.

ага...

...быць цішэй 
вады і ніжэй 
травы - наша 

тэма.

галоўнае, каб час, 
праведзены тут, да-
памог леа акрыяць. 
ён зусім не ў сабе: 

толькі пазнае нас, як 
у наступны момант 

- мы ўжо клятыя 
ворагі, ці штосьці 

такое.

яго паводзіны адпавя-
даюць таму, што я чытаў 
пра прамыванне мазгоў. 

нейкім чынам шрэдар 
трывала засеў у яго га-
лаве. таму за ім трэба 

ўсталяваць паўнадзённае 
назіранне на выпадак 

рэцыдываў.

прабач-
це, што 
абудзіў, 
сэнсэй.

эйпрыл 
трэба 

ехаць на 
сустрэчу з 
бацькамі.

ня трэба прасіць 
прабачэння... я ў 
парадку. увесь 

наш клопат трэба 
накіраваць на 

леанарда...

«...ён прайшоў 
праз празмерна 
траўманебяс-

печныя 
акалічнасці».

ёў... 
леа. час 

уставаць, 
братка.

хто.?!

гэй, гэй...
цішэй, брат. 
гэта проста 

я, раф. памя-
таеш?

раф? 
дзе... 
як..?

дай 
выйсці. канешне...

...ніякіх 
праблемаў.

што 
за..?

няўжо 
гэта..?

не да-
пушчу!



смярдзю-
чая псіна!

стой, 
я...

сядзела ў 
засадзе на 
нас, так?

не... ты 
памыляешся. 
я не жадаю 

біцца.

ага... 
як жа.

кажы, хто 
яшчэ тут з 
табой, інач 

я...

уфф!

назад! яна ж 
сказала, што 
не хоча бойкі!

эээ...
а чаму гэта 
леа крычыць 

на рафа?

і адкуль, чорт 
бяры, тут узя-
лася алапекс?

вось вам і 
«ніжэй тра-
вы, цішэй 

вады».

леа, ты што, 
ашалеў? яна ж 

збіралася напасці 
на цябе са спіны 

пару сякунд
 назад...

ні ў якім разе. 
ты не чуў яе? не 
бачыш, што яна 
цяжка паране-

на?

ці бачыш што, 
у нас тут шмат 
параненых, ды 
толькі адна з іх 

- гэта вораг 
з клана фут.

калі 
толькі...

«толькі» 
што?

ня ведаю, брат - 
гэта ты мне скажы. 
гэта ж ты абараня-

еш блышыную шаўку 
шрэдара.

яго гэта 
ня тычыцца, 

ніякім чынам!

ды 
ну?

хрк!

ох, ну 
файна.

Зноў?

наперад, 
майкі! і шу-
кай іншых 

фут!



грааа!

паглядзі на 
сябе! спачат-
ку абараняеш 

паслугача фут, 
а цяпер хочаш 
прыхлопнуць 

мяне!

чаму б 
гэта?

ну-ка 
суняміся, 

раф!

сапраўды, 
браты... гэта 

глупа!

не 
кранай 
мяне!

ды я 
толькі хачу 
дапамагці, 

чувак.

п’яўка! 
доні, 

адчапіся 
ад мяне!

тады 
не рабі 

дурніны.

хопіць!

спыніцеся, 
сыны.

але, 
майстар, 
бо фут 

могуць...

рабі як 
загадана і астудзі 
запал. відавочна, 
што алапекс адна 

і ў меншасці.

міс а’ніл дабра-
сардэчна запрасіла 
нас сюды, каб даць 

нам неабходнае 
сховішча. я не дазволю вам 

абражаць нашу гаспа-
дыню і ганіць сябе, пра-
цягваючы канфлікт, які 
мы імкнемся пазбег-

нуць.

добра.

а што 
да цябе, 

алапекс...

...я, так сама, як і 
астатнія, не раз-
умею, як ты пра-
бралася сюды за 
намі і навошта.

аднак, я дам табе 
магчымасць пат-
лумачыць, бо ты 

ўмешвалася ў маю 
бойку з ароку сакі*.

*у мінулым выпуску

але, 
сенсэй, 
яна...

сціхні, 
рафаэль.



паслухайце... вы 
ненавідзіце мяне... 
не верыце... магу 
гэта зразумець. 
я памятаю, што 
было між намі... ...але ці веры-

це вы мне ці не, 
больш я ўжо не 

належу фут.

«вы самі ўсё бачылі. 
я напала на шрэдара».

«але перамагчы яго 
не змагла... і зра-
зумела, што мне 

прыйдзецца кінуцца 
ў бадзяжніцтва».

«толькі не мела 
разумення - куды. 

клан фут - гэта ўсё, 
што ў мяне было».

«але мне не патрэбна 
была страла караі 

ў руке, каб зразумець: 
для фут я ўжо ўсё 

роўна, што мёртвая».

«і я пабегла за вамі».

«я чула, як вы 
размаўлялі... як 
узгадалі, што 

пакінеце горад».

«і я зрабіла 
выбар».

«калі фут 
хочуць мяне 

забіць...»

«...тады няхай 
спачатку паспрабу-

юць схапіць».

мяне не хвалюе, 
ці лічыце вы 
гэта хлуснёй. 
я сапраўды не 

хачу біцца.

больш 
не хачу.

пачакай... 
толькі аднаго не 
магу зразумець: 
чаму ты напала 

на шрэдара. 
навошта?

ён забіў маю 
сям’ю.



і ўявіла, што мы паверым у 
гэту хлусню?! я ўжо чуў гэту 

тваю гісторыю «беднай 
ліскі-пакутніцы» ў поўным 

варыянце.

яна не пад-
манвае. я... 

я ведаю, 
што не.

таму ты яе 
так горача 
абараняеш?

што ты 
ўтойваеш 

ад нас, 
леа?

нават 
не...

стоп!

я не стрываю 
гэтай дзіцячай 

згрызоты! 
вы абодва, 
замаўчыце.

хопіць 
загадваць, 

ёшы...

...ты не мой 
майстар.

як 
скажаш.

алапекс, усё роўна, 
ці шчыры твой сповед - ты 

ратавала маё жыццё і гонар 
падказвае мне паважаць 

гэты факт. згодна кодэксу 
бусіда, прымаю тваю пра-

панову міра. больш мы цябе 
не пакрыўдзім.

але, 
бацька...

я ўсё 
сказаў.

якая 
розніца...

...мне не 
патрэбны ні 

ваш гонар, ні 
дапамога.

нуууу... усё 
прайшло не так 
ужо і дрэнна.

прыйшоў 
наш час?

так.

эм, як бы ні хаце-
лася б затрымацца, 
але нам сапраўды 

трэба ехаць, рабяты. мая маці прама 
зараз, напэўна, 
гатова выслаць 
за намі нацыя-
нальную гвар-

дыю.

шкадую, 
што ўсё так 
здарылася, 

эйпрыл.

нічога, доні. мы 
ўсе ведалі, што 

будзе нелёгка. вы 
толькі не спаліце 
мне свіран і яшчэ 

што-небудзь, 
добра?

сябра, дай 
леа адпач-

нуць. хлопец 
прайшоў праз 

чорт ведае 
што.

ды ведаю... я 
хвалююся, што 
зрываюся на ім 
вось так. зару-

мею жа, што 
ён зараз сам 

не свой...

...але я ўсё 
роўна не веру 
той паганцы, 
якую б там 
жаласлівае 

глупства яна 
не несла.

аднясіся да 
гэтага прасцей. 

а цяпер пажадай 
мне поспехаў - 
еду знаёміцца з 
бацькамі маёй 

дзяўчыны.

тваёй 
дзяўчыны? 
калі гэты ты 

паспеў?

калі ляжаў у шпіталі. 
мы гэтага асабліва 

не расказваем нікому... 
нам усё пакуль незна-
ёма. ну, і... мы не хацім 

спяшацца.

ага, нічога 
так не запа-
вольвае, як 
знаёмства з 

бацькамі.

ох, 
сябар...



«...нават не 
нагадвай».

ну усё, 
даехалі...

...ты 
гатовы?

не ўпэўнены, эй-
прыл... адчуванне, 
што варта апра-
нуць маю хакей-

ную маску ці
 яшчэ што.

ой, ды не 
будзь дзіцём. 
мае бацькі не 
кусаюцца...

...моцна.

што?

а вось і вы! 
я ўжо пачала 

хвалявацца за 
цябе, радная... 

што вас настолькі 
затрымала?

ты ўжо прабач, 
матуль - у нас па 
дарозе ўзнікла... 

неадкладная 
справа. гэта 
трохі змяніла 
наш графік. 

справа? ну, 
як бы там ні 
было, рада, 
што з вамі 
ўсё добра.

мам, хачу 
прадставіць кейсі 

джонса. кейсі, 
гэта мая маці, 
элізабэт о’ніл. рады... рады 

сустрэчы, 
місіс а’ніл.

о, называй мяне 
проста - бэт, як і 

ўсе. я таксама рада 
нашаму знаёмству. 
эйпрыл шмат рас-
казвала пра цябе.

Яна сказала, ты 
быў зоркай хакея ў 
яе школе. яе баць-
ка аматар спор-
ту, таму вы з ім 

зладзіце. як ён 
там?

нармальна. 
старана спра-
буе ўстаць на 
ногі. мы робім 

невялікія поспехі 
ўжо амаль кож-

ны дзень.

зараз ён у 
гасцінай...

...глядзіць 
бейсбол, 
канешне.

джон, тут эйпрыл 
са сваім сябрам па 

каледжу... той гулец 
у хакей, пра якога 

мы размаўлялі.

рады, што 
ўсе... цэлы. 
прабач... не 

магу паціснуць 
руку, кейсі.

нічога...
страшнага, 

сэр.

не сэр.
джон.

у нас у 
сям’і даволі 

нефармальныя 
зносіны, 
пабачыш.

прывет, 
татуля.

прывет...
дачка.

не ўяўляеш, як нам стала 
лёгка на душы, калі ты 

патэлефанавала сказаць, 
што едзеш да нас, мілая.

дарэчы, мы толькі 
што даведаліся 

пра стокген з 
навінаў.

стокген?

а няўжо... 
ты яшчэ не 
ведаеш?

не. пра 
што?

яго не 
стала...



«...зусім не стала».

ты 
не зможаш 

схавацца ад 
ісціны.

нібыта 
монстар, што 
высочвае ах-
вяру ў начы, 

ісціна...

...знойдзе 
цябе.

глупец. 
за гэта ты 
памрэш.

а цяпер я выму-
шаны папрасіць 

цябе змяніць тон, 
прыяцель. ты 

размаўляеш як 
ідыёт шрэдар...

сапраўдная 
сіла ляжыць у 

жаданні нанесці 
ўдар хутка і 
бязлітасна!

на самой спра-
ве, адказнасць за 
ўвесь гэты смутак 
ляжыць на іншым.

на кім, 
маці? 
малю, 
скажы.

дзіцяці, калі ты 
знойдзеш тое, 
што страціў...

...ты 
знойдзеш і 

адказ на сваё 
пытанне.

маці, дзе ж 
ты? ты мне 
патрэбна.

прашу 
цябе... я так 
заблытаўся.

«так стаміўся».
кейсі 

здаецца... 
прыем-

ным. так, несумнеўна, 
праўда ж? хаця 
бедны вельмі 

напужаны.

паспі. 
дабранач, 

каханы.

ну ўсё, я прыгатавала 
твой пакой, эйпрыл. а 
вось чыстыя коўдры і 
падушка для расклад-

ной канапы.
дзякуй, місіс 
о’ні... эээ... 

бэт.

звар’яцець. 
паверыць 
не магу.

стокген 
знішчаны 

цалкам? гэта... 
вынас мозга 

нейкі.

так, як успомніш, 
колькі твой бацька 
на іх адпрацаваў, 
цяжка становіцца 

паверыць, што 
нічога больш 

няма.

дзякуй богу, ты 
была не там. бацька 
ніколі б не прасціў 
сябе за тое, што 
дапамог табе з 
паступленнем у 
іх інтэрнатуру.

яму стала 
лягчэй, калі 
даведаўся, 

што ты цала.

наўрад ці ў іх 
была аварыя. 

мам... увесь той 
час, што я была 
ў стокген, там 

рабіліся цёмныя 
справы...

...і многія - 
нелегальныя, як я 
лічу. я разлічвала 

абмеркаваць 
гэта з татай.

дзіўныя 
эксперыменты 

над жывёлінамі і 
неверагоднае 

рэчыва...

ты сказала 
- рэчыва?

так. а 
што?

мам? што 
не так?

мабыць 
нічога.

пачакайце 
тут трохі. я ўсё 

патлумачу, толькі 
спачатку прыга-

тую гарбату.



«ночы тут 
халодныя...»

«...таму спатрэбіцца 
што-небудзь для сугрэ-
ву, пакуль мы гутарым».

«у мяне ёсць, чым 
з вамі падзяліцца».

«як я сказала, 
гэта можа аказацца 

ці важным, ці не».

«...тым не менш, 
прыйшоў час 

вам даведацца 
праўды».

«даведацца пра важныя 
падрабязнасці з майго 

мінулага і мінулага твайго 
бацькі».

«пра рэчы, якія былі, магчыма, 
куды больш небяспечнымі, чым 

здавалася».

працяг будзе.
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