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Ты, прыяцель, напэўна пытаў сам сябе, куды я знік, так? так 
выйшла, што тое расследванне, якое мы з табой праводзілі, 
цалкам апраўдала сябе. Мы нарэшце знайшлі братку леа 
і выратавалі яго... пасля бязлітаснай бойкі. потым наша 
сяброўка эйпрыл дапамагла збегчы за горад, дзе мы і 
хаваемся зараз. мы знаходзімся тут каля тыдня і справы 
былі... не вельмі добрымі.

Горшая частка пачалася, калі мутантка алапекс уцекла разам 
з намі на фургоне з нюёрка. раф жудасна на яе раззлаваўся 
і распачалася сур’ёзная бойка. спачатку біліся раф і 
алапекс, а потым леа ўмяшаўся і абараніў яе. тады доні і я 
паспрабавалі спыніць іх. што толькі мацней раззлавала рафа 
і леа...

быў поўны вэрхал, сябар.

бацька, у рэшце рэшт, змог супакоіць... 
амаль усіх. леа і алапекс пакінулі нас і з 
тых часоў зніклі на зусім.

я турбуюся за леа. ён заўсёды 
быў нашым лідарам, старэйшым 
братам, які ведаў, што рабіць і 
заўсёды клапаціўся за нас.

але вось зараз, 
вудзі, клянуся...

...ён зусім заблытаўся. мы яго вярнулі, але ён быццам яшчэ 
далей ад нас, чым заўсёды. доні 
лічыць, што фут прамылі яму мазгі 
і трэба пакінуць яго ў супакоі. але 
сумняваюся, што ідэя вартая.

мама...

...дзе ж 
ты?

а нука 
пойдзем, 
шаўка. і 
бяз гуку.

я лічу, зараз мы павінны 
клапаціцца па ім як ніколі...

мама...

прашу...

...бо не ўпэўнены, што ён 
здольны на гэта сам.



вырашыла трохі 
папаляваць 
перад сном, 

алапекс?

унф!

я не 
палявала.

а што тады? 
усякій раз, як 
цябе бачу, ты 
кудынебудзь 

крадзешся.

мыбыць ты і 
задурыла ўсіх, 
але я не паверу 
ў тваё «бедная 

я, няшчасная». я 
ведаю, што ты 
штосьці заду

мала.

вер у што 
хочаш, 

чарапаха.

ну не!

так проста 
ты ад мяне 
не ўйдзеш!

ты не зробіш ні 
крока, пакуль 
я не высвятлю 

якога лесуна ты 
тут трэшся.

а ну 
ўбяры ад 
мяне свае 

лапы!

хочаш ведаць, 
што я рабіла? 

спрабавала ад
дзячыць твай

го брата за тое, 
што абараніў 

ад цябе!

хацела ска
заць дзякуй, 

хаваючы
ся ў яго за 

спіной?

і ты чакаеш, 
што я паверу 

ў гэта?

не. і нават 
калі б так  

мне да адна
го месца.

ён уступіўся за мяне, 
хоць і не павінен 

быў. меньшае, што я 
магу  выказаць яму 
паддзяку, асабліва 
ўлічваючя яго стан.

я ведаю, што гэта 
такое, калі шрэ

дар у тваёй галаве 
перакручвае ўсе 
думкі і пачуцці.

ты ўсё 
супраціўляешся і 

супраціўляешся, але 
гэта не спыняецца...

...ніколі.



я выдатна раз
умею, што зараз 

адчувае леанарда. 
я хацела ўпэўніцца, 
што ён у парадку... 
што не нашкодзіў 

сабе.

табе не зра
зумець. у цябе 
ёсць сям’я, ся

бры... дом.

а ў леанар
да і мяне?

цяпер у 
нас няма 
нічога.

верыш ты мне ці 
не  якая розніца.

але ты бачыў 
леанарда, як яму 
цяжка. калі бы я і 
жадала прыкон

чыць твайго 
брата...

...тады 
б ужо 

зрабіла 
гэта.

так, вудзі... у нас былі 
зусім не спевы каля 
вогнішча і печаная бульба.

і з бацькам таксама 
была бяда. шрэдар яму 

зламаў нагу. 
дрэнныя справы.

вось так, 
я думаю, для 

пачатку падойдзе. 
раненне загайва
ецца хутка, я ўсё 

прадугледзіў.

але вось 
пералом...

...трэба
 як след 

паназіраць 
за ім.

мм...
так.

але я не думаю, што гэта 
самая сур’ёзная шкода, 
якую яму зрабіў шрэдар.

а небарака доні... яго мазгі 
на мяжы магчымасцяў. ён 
нават графікі склаў, каб 
даказаць гэта.

для яго затрымацца 
ў старым свіране без 
кніг ці кампутараў з 
гаджэтамі?..

ведаеце, 
майстар, цяпер, 

калі мы вярнулі леа, 
мне ў першую чаргу 
трэба заняцца па
грозай у выглядзе 

тэхнадрома.

вось толькі... 
я мала што магу 

зрабіць седзячы тут. 
канешне, у мяне ёсць 

запісы прафесара 
ханіката і ад іх ёсць 

карысць, але...

...любое запаво
ненне набліжае нас 
на крок бліжэй да 

апакаліпсіса.

без прафесара я 
амаль магу што

небудзь зразумець. 
але несумнеўна тое, 
што разбуральны па
тэнцыял і абаронныя 

сістэмы на гэтай шту
ке вельмі сур’ёзныя, 
і далей можа быць 

больш...

бацька, ты 
мяне хоць 
слухаеш?

хм?

гэта, скажу прама, 
поўны гамон. а, 

няварта.



канешне, нам усім у 
апошні час не па сабе.

дзе ж ты?

не!

не!

НЕ!
ррар!



дзіцяці 
маё, спыні 
барацьбу...

мама?

...ты мяне 
адшукаў.

о...
дзякуй 
богу.

чаму ты 
льеш слёзы, 

мой мілы сын? 
тут ты пад 
абаронай...

... няўжо не 
адчуваеш 
гэтага?

адчуваю.

тады 
пойдзем, 
дзіцяці.

ці ты 
памятаеш 
гэты сад, 

сын?
так, мы тут 
ужо былі.

а памятаеш, 
што я сказала 

табе тады?
што калі я знайду 
страчанае, тады 

зразумею, хто ад
казны за перажыты 

мною боль.

ці ты 
знайшоў 
тое, што 
страціў?

я... быццам 
так. ня ведаю. 
ёсць тыя, хто 
забраў мяне... 

уратаваў... 
але...

...але я іх не 
пазнаю.

на самой 
справе, я разумею, 

што гэта бра
ты, бацька, але... 
яны выглядаюць 

чужынцамі... быц
цам... здані.

і ўсё ж, яны 
сапраўдныя... і 

вельмі любяць цябе. 
ты б тут не стаяў, 
калі б гэта было 

ня так.. ты знайшоў тое, 
што страціў, сын... 
табе толькі трэба 

дзейнічаць не спя
шаючыся і пазбя
гаць узрушэнняў.

перад табой 
ляжыць новы 

шлях. адказы ча
каюць наперадзе, 
калі будзеш га

товы да першага 
кроку.

леа!
але... як жа 
ты, мама?

я па
трэбна 

ў іншым 
месцы...

мама... 
пачакай.

леа!



леа!
добра...

прачніся, 
леа...

...я іду.

трэба проста знайсці
спосаб зладзіць з гэтым...

...прач
ніся.

...і вярнуць усё 
да нормы.

доні?

дык бацька 
ўдзельнічаў у 
звышсакрэт
ным праекце 

стокген?

што да кейсі і эйпрыл, мы нячаста бачымся 
пасля пераезда. каб не нарабіць шкод нам 
трэба трымацца на адлегласці, таму яны ў 
сваёй хаце, а мы  у сваёй.

ага.

ух ты. я... 
здзіўлена, што 
ты толькі зараз 
гэта паведам

ляеш.

шчыра кажучы, гэта 
не выдавалася. і ўсё зда
рылася, калі ты вучылася 
ў школе. гэта не тое, аб 

чым расказваюць дзіцяці, 
нават калі ён такі ж 

разумны, як ты.
а 

зараз?

а зараз... 
лічу, прыйшоў 
час патлума

чыць.

пачалося з таго, што стокман 
прыцягнуў бацьку і некалькі вучо
ных да работы над спецыфічным 

кампанентам со, гэта штосьці 
накштал узмацнёных гаючых 

магчымасцяў. нешта пад доўгай 
і невымаўляльнай назвай, яны 

назвалі гэта «рэчывам».

як бы там ні было, каманда бацькі 
страціла годы на тэсты і паляпшэнні... а 
таксама на стараннае дакументаванне. дарэчы, ён працаваў 

над гэтым праектам, 
калі атрымаў інсульт.

праект быў вельмі сакрэтным 
і прыватным  муж ніколі мне 
многа не расказваў. толькі 
ўзгадваў, што гэта адносіцца 
да біяінжэнерных распрацовак 
стокген.

я цалкам упэўнена, 
што ў яго ўзніклі сумненні 
ў самым канцы. штосьці 
не давала яму супакою. 

прызнацца, маё рэпарцёр
скае пачуццё таксама 

біла трывогу. мая маці 
раней была 

журналістам
дэтэктывам, 

кейсі.

ды ну? 
файна.

а потым... бацька 
захварэў і стокген 
выплаціў нам шчо

друю кампенса
цыю. 

пасля гэтага  да
гляд за ім 24 гадзіны 
ў суткі ўвесь тыдзень, 
і спрэчкі з праклятай 
страхавой кампаніяй 
сталі маім асноўным 
«хобі». я не ўзгадвала 

пра рэчыва...

...пакуль ты 
не ўзгадала 

пра яго.



ведаеш, эйпрыл, ты 
нам з бацькам таксама 
нічога не расказвала. ты 
павінна была расказаць 
нам раней пра тое, што 
з табой адбывалася ў 

стокген.

ведаю, мам, 
прабач. проста 
вырашыла, што 
сама зладжу, і 

не хацела, каб вы 
хваляваліся.

я цябе ха
пае клопатаў 

і без маіх 
бедаў, якія ўсё 
ўскладнілі б.

што бацька, 
што дачка. калісьці я была 

класным рэпарцё
рам і пачуцце пад
казвала мне, што 
з праектам бацьці 

штосьці не так.

я павінна была 
ўберагчы цябе 

ад гэтага 
месца.

але ж... стокген былі так 
дабры да нас пасля інсульта 
джона, і інтэрнатура давала 
табе велізарныя магчымасці.

мне трэба 
было слу
хаць сваё 
пачуцце...

не рабі з сябе 
вінаватую. я дарос

лая дзяўчынка, а ты і 
тата заўсёды вучылі 
мяне пераадольваць 
усе цяжкасці. так я і 
зрабіла. я ў парадку, 

сапраўды.

дзякуй. 
але цяпер 

давай жыць 
без тайнаў, 

добра?

эм...
добра.

ёсць нешта, на што 
табе трэба зірнуць. 
мабыць яно будзе 

карысным  я ня 
ведаю.

чакай 
тут.

твой бацька нікуды не 
хадзіў без гэтага ста
рога ноутбука. у ім усе 
яго запісы і дадзеныя 

за многія гады.

я аднойчы спра
бавала здабыць 

інфармацыю, але ўсё 
што я бачу  наву
ковая абракадабра. 
у мяне проста няма 
часу, каб зразумець 

яе значэнне...

«...але мабыць у цябе 
атрымаецца».

відаць, цяжкі сон 
табе сасніўся, брат 
 ты балбытаў без 

перапынку.

я... 
сапраў

ды?

так. у асноўным 
мармытаў, але 

я ўпэўнены, што 
чуў, як ты клікаў 

маці некалькі 
разоў.

і яшчэ штосьці 
там пра зданяў, 

здаецца.

оў.

усё яшчэ 
бачыш яе ў 

снах?

так. бывае.

але... гэта не 
падобна на сон. 
усё такое рэаль
нае... быццам яна 
і сапраўды там, 

размаўляе са мной... 
дапамагае. гэта 
быццам... магія. 

я...

...я ня ве
даю, як пат

лумачыць 
гэта.

спрачаюся, 
для цябе 

ўсё гучыць 
вар’яцка, так?

месяцаў 
шэсць назад 
было б так. а 

зараз?

не 
вельмі.

сур’ёзна?



улічваючы, 
праз што мы 
прайшлі, і ўсё 
што здары

лася...

...мабыць у гэ
тым больш лёсу 
і прадвызначэн
ня, чым я калі
небудзь хацеў 
выказаць сабе 

здагадку.

бо ўсе гэтыя 
супадзенні... 

якія тут шансы?

часам мне зда
ецца, быццам 
мы ўсе ў паст
ке касмічнага 

імпульса.

ня ведаю. 
магчыма. але я 
зараз адчуваю 
сабе ў тупіку. я 

захраснуў.

быццам 
я пасярод 
акіяна і ня 

ведаю, куды 
плыць.

чувак, гэта ўсё прамыўка 
мазгоў вінавата. фут добра 
папрацавалі ў тваёй галаве, 
але ў іх больш няма ўлады 

над табой.

толькі тры
майся і памя
тай, што мы 
прыкрыем. 
заўсёды.

дзякуй, 
доні.

чаму б табе 
не вярнуцца са мной 
у свіран? я спрабую 
вырашыць праблему 
з тэхнадромам і мне 
б спатрэбіўся слухач 

для маіх ідэй.

гэта... ён такі 
велізарны і скла
даны... я спрабую 
не даць яму збіць 
мяне з панталыку, 

але...

...баюся, 
што не 

атрыма
ецца.

ты зладзіш, 
дон, павер 

мне.

магчыма, у дадзены 
момант ад цябе сха

ваты шлях, па якім 
трэба ісці, але калі 
зробіш першы крок, 
тады лёкка ўбачыш 

накірунак.

ты зразумееш, 
як зладзіць з 

тэхнадромам  
проста рабі крок 

за крокам.

хм. даволі 
годная парада. 

дзякую.

гэй, 
не мне 
кажы 

дзякуй.

«...я даведаўся гэта 
ад кагосьці іншага».

прывітанне,
муж мой.

шэн?

так, 
ёшы, 

гэта я.

прашу, 
не глядзі на 

мяне. я... мне  
сорамна, што 

ты бачыш мяне 
вось такім. 
пацуком.

зломленай 
пачварай.

не кажы 
глупстваў. ты, 
так жа, як і я, 

выдатна ведаеш, 
што сапраўдная 

сутнасць асобы...

...ляжыць 
унутры.

я схібіў, шэн. 
як муж і... бацька. 
наш старэйшыбыў 
схоплены футамі... 

ароку сакі. выкрадзе
ны і звернуты да зла, 
супраць сваёй волі.

і ўсё ж ён зараз 
там, дзе і павінен 
быць. з братамі... 

і з бацькам.
ты не схібіў, 
ёшы. і ніколі 

ня хібіў.



але... ён 
так катуе. а 
ў яго вачах 
нянавісць... 

нянавісць да 
мяне.

муж мой, 
гэта проста 

замяшанне. наш 
сын знаходзіўся 

ў цемры і пад 
праклёнам зла.

але ты 
абавязаны памятаць, 

што ёсць сіла, якая 
заўсёды значна 
мацней цемры.

любоў.

бывай, 
муж мой...

хоць нам і дастаецца, але мы 
занадта моцныя, каб здацца.

але на ўсялякій 
выпадак, я склаў 
сур’ёзны план, 
братачка.

мой маленькі трук, 
які, я ўпэўнены, 
збярэ ўсіх.

і я прывяду яго ў 
актыўны стан, як толькі 
скончу гэты ліст!

ён абавязкова 
спрацуе, чувак...

...я ведаю гэта!



ну ўсё, прыяцель, 
час скончыўся.

спадзяюся, з табой 
у нюёрку ўсё добра.

ты толькі не 
падстаўляй першым 
сваю сраку нідзе...

...беражы 
сябе.

хех.

і не сумуй па нас...

...Я лічу, што ўсё 
будзе добра.

мяркую з усіх сіл.



твой сябар.
майкстар.

«гэта койя. 
вы чуеце мяне?»

«так. удакладні 
пра абставіны».

я знайшоў 
ахвяру.

выдатна...

...чакай 
падмацаванне.

як 
загадаеце, 

караі.

працяг будзе!
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