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вы маеце на ўвазе 
яшчэ адзін лагер, 

які бліжэй да гэтага 
месца, чым мы?

тады чаму мы не 
бачылі іх раней?

як лічыш, колькі іх тут 
было? я бачу не менш 

за тры... не чатыры 
віды абуткаў.

хаця з такім брудам...  
я не магу сказаць да-
кладна. мабыць іх быў 
і тузін. іх павінна было 
быць некалькі. калі ім 

прыйшлося несці паране-
ных з шрубалёта.

рык? мічоні? 
як лічыце, 
рабяты?

рабяты? рабяты?!

рабяты...
пачакайце!



ого... 
ты страціла 
магчымасць 
размаўляць

гэта проста прапанова, 
лоры. я лічу, што хачу 

быць з табой... табой і ры-
кам. гэта будзе, быццам 
мы ажаніліся... толькі без 

гэтых цырымоній.

гэта 
сапраўды 
некалькі 
дзіўна.

кэрал...
я проста не 
ведаю, што 

сказаць.

ты можаш 
сказаць «так». 
ці тое, што ты 
думаеш пра 

гэта.

ты жа 
клапацішся за 

мне? мабыць я не 
правільна зразу-

мела?

кэрал, мы сябры і мы 
прайшлі праз шмат чаго 
разам, гэта дакладна. 

за апошнія сем месяцаў 
не было і дня, каб мы не 
бачылі адна адну, таму 

мы былі разам.

але я пачынаю 
разумець, што адбыва-
ецца - выжыванне, мы 

заўсёды аглядаемся. мне 
стала зразумела, што мы 
вельмі мала ведаем адна 

адну.

у нас 
не было часу 
на тое, каб 

пазнаць адна 
адну...

што ты 
маеш на 
ўвазе?

я нават не ведаю. ты 
ведаеш, колькі ў мяне 
братоў? ці... ці якую 
школу я наведвала? 
ты... я не ведаю... ты 
ведаеш, кім былі мае 

бацькі ідзе я 
вырасла?

я нават 
не ведаю, 
якая твая 

любімая ежа.



няўжо важ-
на, якая мая 
любімая ежа, 

калі ў мяне ніколі 
больш не будзе 
магчымасці па-

частавацца 
ёю зноў?

не толькі гэта. паслухай мяне. 
адзінае, што нас злучае, гэта агульная 
траўма. мы бачылі, як свет вакол нас 

рушыцца... разам.
калі мы размаўляем... 

мы не размаўляем пра нас. 
мы вядзем размову пра наша 
становішча. тое, што мы па-
дабаемся адна адной, і тое, 
што мы злучаны між сабой, 
не азначае, што мы кахаем 

адна адну... па меншай меры 
не так, як ты гэта 

сабе ўяўляеш.

божа літасцівы, кэрал... 
я з маленькага гарад-
ка ў кентукі. няўжо ты 

сапраўды лічыла, што я 
пайду на гэта?

як ты...
чаму ты так 

гаворыш, 
лоры?

а як ты думала 
я адрэагую на 
гэту шалёную 

прапанову?

сапраўды?

і як бы гэта 
адбывалася? што 
падумалі б нашыя 

дзеці? ты можаш сабе 
ўявіць, які след пакіне 

ўсё гэта на іх 
жыццях?

божа, кэрал! 
ты што, наогул 
не думаеш пра 

сафію?

як ты 
смееш?!

кэрал...
пачакай!



мы не 
перашкодзілі?

прабач, ужо по-
зна, нам прыйшлося 

пакінуць бэна і біллі ля 
ложка, каб прывесці 

дзяцей.

пойдзем, 
сафія, час 
класціся 
спаць.

дабранач,
сафія.

што гэта было? 
яна ў парадку?

сумня-
ваюся.

цяпер 
ужо не.

давай, 
карл... скоч 

у ложак.

ужо 
позна. яны 

не вярнуліся, 
так?

не.

яны ўсё 
яшчэ там.



вечарэе.
ага.

дык што мы 
збіраемся рабіць 

цяпер? у сэнсе, не 
падобна, што яны 
хутка вернуцца. 

разумееш?

нам трэба заставацца тут 
да іх вяртання. яны прые-

дуць на машыне, нам трэба 
быць тут, каб адчыніць гэ-
тыя вароты да таго, як усе 
гэтыя трупы абыйдуць іх з 

усіх бакоў.

на сам рэч, 
нам трэба адысці на-

зад ці лепш... адысці ў 
бок ад варот футаў на 
дваццаць, каб аццяг-

нуць увагу зомбі, тады 
іх не будзе так шмат 

каля варот.

добра, я 
перасуну 
крэслы.



дзякуй, што кінулі 
мяне там. што 

здарылася?

прабач, глен. я хацеў 
паглядзець, куды яны 

пайшлі. думка пра 
магчымую сустрэчу з 

інымі выжылымі вельмі 
мяне хвалюе.

мне не трэба 
нагадваць вам, рабяты, 

што ў нас засталося менш 
дзесяці хвілін, да таго, як тут 
стане зусім цёмна. я на самой 

справе не супраць вяртання 
дадому.

акрамя таго, 
як у цемры мы змо-
жам ведаць, куды 

яны пайшлі? здаец-
ца, я пакінуў свайго 

сабаку-шныпара 
ў турме.

ну, па 
меншай 

меры, мы 
ведаем 

накірунак, 
у якім яны 

ўйшлі.

цудоўна... і што вы 
рабяты збіраецеся 

рабіць з гэтай 
інфармацыяй?

мы павіны 
абмерка-
ваць гэта.

мне вельмі не падабаецца дум-
ка, што мы не вернемся гэтай 
ноччу ў турму, і прымусім там 
усіх хвалявацца... але думаю, 

што нам трэба разабрацца 
з гэтым.

калі яны былі бліжэй, 
чым мы... тады ісці да іх 
значна бліжэй, чым вяр-

тацца ў турму.

так сама...
у гэтых людзей ёсць 

машыны і паліва. і яны 
змаглі б адвезці нас 
ноччу назад у турму. 
чорт гэта можа быць 

быў іх шрубалёт.

як лічыце, 
рабяты?



я з 
 табой. да-
вай зробім 

гэта.
ох, сапраўды... як 
я вярнуся ў турму 
адзін? хадземце.

хаця, 
магчыма, 
вы маеце 
рацыю.

добра, давайце 
хутчэй. я не хочу 
блукаць у цемры 

больш, чым трэба.

гэй, 
глядзіце 
на знак.

хм. гатовы 
спрачацца, што 
яны ў вудберы... 
магчыма хава-
юцца ў краме ці 

яшчэ дзесьці.

відаць, хутка 
мы пра гэта 
даведаемся.



калі твой тата вернецца, мы 
збіраемся рассяліцца па каме-
рах навокал. у цябе нават буд-
зе свой ўласны пакой. файна, 

сапраўды?

так.

дабранач, 
сынок.

мам... ты не 
павінна так хва-
лявацца за тату. 
ты ведаеш гэта, 

так?

пра што ты, 
карл?

кожны раз, калі тата ўходзіць, ты 
сумуеш і хвалюешся, але кожны 

раз, калі ён уходзіць кудысьці, ён 
заўсёды вяртаецца да нас.

калі ён заўсёды 
вяртаецца цэлым 
і непашкоджан-
ным, тады няма 
прычыны хваля-

вацца.

я ведаю, 
сынок. я не 
хвалююся.



дык што... мы 
застанемся тут 

на ўсю ноч? я не хачу, кам яны 
патрапілі ў пастку, калі 

яны вернуцца ноччу. 
ты са мной? гатовы 
не спаць усю ноч?

думаеш, я быў сярод 
гэтых злыдняў так доўга, 

што змагу заснуць у 
дзесяці кроках ад іх?

а вось і 
хера ім 
лысага.

я таксама не 
пасну. адзін толькі 
пах не дасць мне 
гэтага зрабіць.

плюс, я не хацеў 
бы спаць, калі яны 

прыедуць.

непакоішся 
за іх? за мічоні? 

і астатніх?

ці хачу я, каб 
яны вярнуліся? 

так. без сумневу. 
ці непакоюсь я? 

не. ні кроплі. рык і глен змогуць 
паклапаціцца за сябе. 
асабліва рык... ён не 

дазволіць, каб з гле-
нам штосьці здары-
лася. мы не ў добрых 
адносінах, але я ўсё 

яшчэ паважаю гэтага 
мужыка.

мічоні ў парадку. 
яна занадта доўга 
была звонку адна... 
не думаю, што ў яе 

ўзнікнуць нейкія пра-
блемы. адзінае, што 

мяне турбуе, гэта 
тое, чаму яны 

затрымліваюцца... 
што магло быць у 
гэтым шрубалёце, 
што затрымала іх.



а хто 
яго 

ведае.
ты таксама 
збіраешся 

перадбрацца ў 
блок «а», так? так, 

а ты?

не ўпэўнены. па-
думаю пра гэта. 
калі па праўдзе, 
мне падабаецца, 
што ў мяне ёсць 

выбар.
я быў тут 

зняволенным... 
дзіўна, гэта мес-
ца здаецца зусім 
іншым, калі про-
ста спіш у каме-
ры з адчынетымі 

дзвярмі.

гэта новы свет, чувак. 
уяві, як гэта ўсё дзіўна 

для нас, жыць у турме... 
і зваць яе домам.

мы засыпаем 
у пакоях з кратамі за-
мест адной сцяны. мы 

кожны дзень бачым 
платы і рашоткі і мы 

значна шчаслівей, чым 
калі-небдзь яшчэ з 

тых часоў, як усё гэтае 
лайно пачалося.

я ніколі не быў там. 
ніколі не быў у небяспе-
цы, калі цябе перасле-
дуюць гэтыя пачвары. 
я быў тут да таго, як 
яны пачалі ажываць і 

забіваць людзей... і пас-
ля гэтага я таксама 

быў тут.

таму так... гэта 
новы свет, і да 

паможа нам 
бог...

гэты свет па-
дабаецца мне 

больш.



тата?
тата? ты 

спіш?

ужо не. 
што такое, 

мэггі?

глен яшчэ не 
вярнуўся. не ду-
маю, што ён вер-

нецца гэтай ноччу. 
наўрадці ў мяне 
атрымаецца за-

снуць, але я ненавіжу 
знаходзіцца ў гэтым 

пакоі адна.

мабыць я 
магу...?

хадзем.
я пасунуся 
да сценцы.

дзякуй, 
татуля.

цішэй. 
ты разбуд-
зеш свайго 

брата.



пакуль усё добра. 
мабыць на гэтай 
тэрыторыі проста 
няма хадзячых.

гэта наш 
адзіны 
поспех 

за ўвесь 
дзень.

яны 
там.

што ты 
маеш на 
ўвазе? я 
нікога не 

чую.

іх цяжка пачуць. 
яны там... не менш за 
дзясятак і з кожнай 

хвілінай іх становіцца 
ўсё больш.

ты ўпэў-
нена?

проста так яно працуе 
на адкрытай прасторы. 

мы праходзім міма, про-
ста ідзем наперад, не 

заўважаючы іх... але яны 
заўважаюць... і ідуць 

за намі.

яны не могуць 
хадзіць так хутка, 
як мы. чым дольш 

мы ідзем, тым 
больш яны адста-
юць... але ўсё яшчэ 

ідуць за намі.

калі мы 
дойдзем туды, 

куды мы ідзем, калі 
мы спынемся, гэта 
будзе толькі пра-
блема часу, калі 

яны дабяруцца да 
нас. і чым далей мы 
ідзем, тым больш

іх будзе.

я ведаў, 
што гэта 
дрэнная 

ідэя.

асця-
рожна.



гэй.
дэйл? 
ты не 
спіш?

андрэа, мілая. з усіх 
выжылых у гэтым свеце тры 
чалавекі, якіх я ведаю, зараз 

там, пасярод начы.

яны звонку ў цемры 
разам з усімі гэтымі 

істотамі, якія знаход-
зяцца на адваротным 

баку нашага плота.

калі яны яшчэ не мёрт-
выя, тады хутчэй за ўсё 

хутка будуць, і няма 
нічога, што я мог бы з 

гэтым зрабіць.

таму так...
я не сплю, мілая...
і хутчэй за ўсё не 
засну да ўсхода 

сонца.

дык ты 
хвалюешся 

за іх?

ты неверагодна 
кемлівая.

так, я 
вельмі 

хвалююся 
за іх.

я таксама. 
сумняваюся, што 
буду шмат спаць 

гэтай ноччу.



гэта дрэнна. мы ця-
пер бацькі. і заўтра мы 
павінны быць у форме 
для нашых маленькіх.

аднаму 
з нас трэба 

трохі паспаць.

чорт. 
блізняты. 
я амаль 
забыла.

божа.

так. 
мы бацькі цяпер. 
мы павінны быць 

адказней.

лічыш, 
яны ў 

парадку? 
спяць?

гэтыя хлопчыкі мацней, чым 
мы думаем. дзеці, ці веда-

еш, могуць перанесці значна 
больш, чым мы можам сабе 

ўявіць. большасць з іх.

яны папрасіліся спаць у сваёй 
уласнай камеры, і мы дазволілі 
ім. яны праз шмат што прайшлі. 
не трэба ім казаць, што рабіць, 

калі яны не хочуць гэтага. 
вельмі хутка ў нас будзе час, 

каб даведацца аб іх.

яны за суседнімі 
дзвярамі... і яны добра 
зачынены. раніцай з імі 

ўсё будзе добра.

падобна, што ты хвалюеш-
ся за нас абодвух. тады мне 
прыйдзецца выбрасіць усё 
гэта з сваёй галавы і трохі 

паспаць.

так ці інач.

камусьці 
прыйдзецца 

сеяць збожжа 
заўтра раніцай.

я кахаю 
табе, дэйл. 
дабранач.

табе так-
сама, кіса.



гэта 
тут.

не можа 
быць... гэта 

месца выглядае 
загінулым.

яно мёртвае... 
тут няма нічога... 

нічога жывога.

божа, 
мабыць ты 

і права.

мы не можам павярнуць 
зараз. у нас вельмі шмат 
хадзячых за спіной. нека-
торыя на адлегласці два-

ццаць крокаў ззаду.

мы схопім аднаго... магчы-
ма, мы паспеем нацерціся, 
каб замаскіраваць наш пах. 
гэта спрацавала ў атланце. 
мы маглі б паспрабаваць 

гэта і тут.

калі мы зробім 
гэта, мы, магчыма, 
зможам вярнуцца

ў турму.

пракляцце... 
відаць, гэта наш 

адзіны шанс. мічоні. 
можаш сказаць, 

як далёка бліжэйшы 
з іх? сможам мы 

схапіць аднаго, 
пакуль на нас не 

накінуцца астатнія?



кладзіцеся 
на землю... 

хутка!!!

мы не хацім 
вас выпадкова 
падстраліць!

цяпер ідзіце на 
святло... хутка... 
пакуль астатнія 

кусакі не дабраліся 
да вас!

хто вы такія, чорт 
бяры? што вы 

робіце тут?

мы жывыя, 
маць тваю. а цяпер 
заходзьце ўнутр, 

пакуль мы тут адні.



забяры іх зброю, 
абвес... гарматы, нажы, 
усё, што ёсць. правер, 
каб яны былі чыстыя, 
перад тым, як патра-

пяць унутр.

так, 
бос.

аддай 
ім, мічоні... 
не падобна, 

што ў нас 
ёсць выбар.

навошта вы адбіраеце 
нашу зброю? мы про-
ста хацелі даведац-
ца, што здарылася з 

людзьмі з шрубалёта. 
вы выратавалі 

іх, так?

не хацім рабіць вам ба-
люча. зброю забіраем 

для сваёй бяспекі. у нас 
тут дастаткова псіхаў.

я марцінез. 
сардэчна запра-
шаем у вудберы. 
апошні маленькі 

гарадок на зямле.

я адвяду іх да 
старэйшага. я чуў, 

кусакі падышлі 
бліжэй, чым на 

дваццаць крокаў 
да сцяны, разбяры-

цеся з імі.

хадземце 
за мной.



я сам забяру 
іх адсюль, мацінез. 

я хацеў бы сам 
суправадзіць 
нашых гасцёў.

ты патрэбны 
мне на сцяне. 

знішчы ўсіх ку-
сак, гэта аба-
вязкова выле-

чыць іх.

так, сэр губернатар. 
я не думаш, што вы 

самі выйдзеце, калі мы 
паведамілі вам пра іх 

прыбыццё.

яны 
цалкам 
вашыя.

ідзіце за 
мной, рабяты. 
я зраблю для 
вас невялікую 

экскурсію.

губернатар?

я ўзяў гэты тытул дзеля 
жарту. гэта больш жарт, 

чым штосьці яшчэ. я амаль 
стаў прэзідэнтам, але 

падумаў, што гэта неяк 
тупа гучыць.

заўсёды 
хацеў быць 
губерната-

рам.

убачыў 
магчымасць, 

і ўзяў яго.

я хачу, каб ты 
расказаў пра сябе. 

расказвай сваю 
гісторыю, чужынец.



няма ніякай гісторыі. мы 
вандравалі. убачылі шру-
балёт і былі дастаткова 
блізка, каб паглядзець... 
але не так блізка, як вы, 

сапраўды?

я размаўляю з 
хлопцам, мэм.

гэта наша гісторыя. мы 
ў шляху з тых часоў, як 

здарылася ўсё гэта лай-
но. а што наконт вас? 

здаецца, вы даволі ня-
дрэнна ўладкаваліся.

што ў вас тут? 
некалькі агарод-

жаных кварталаў? 
выдатна.

а дакладней чатыры квар-
тала. і мы працуем над ага-
роджай для пятага. у нас тут 
каля сарака чалавек. спачат-
ку прыходзіла шмат людзей, 
потым менш. потым некалькі. 

вы первыя за гэты месяц.

хаціце ведаць, чаму мы 
прайгралі? урад... у вай-
не супраць кусак. мы ж 
прайгралі, разумееце.

прэзідэнт даслаў 
нацыянальную гвар-
дыю, каб абараніць 
гарады, зрабіць іх 

бяспечнымі зонамі для 
ўсіх нас, нармальных 
людзей, каб сабраць 
нас разам. упэўнены, 

ты памятаеш гэту 
частку гісторыі.

але асноўная праблема ў 
тым, што салдаты больш 

хваляваліся за сваіх жонак і 
дзецях, чым аб тым, што трэба 
падняць свае азадкі і змагац-

ца з трупамі ў атланце.

вайсковая база 
прыблізна ў мілі адсюль... 
цалкам кінута. усе пры-
пасы засталіся там. яны 
спатрэбіліся нам. пры-
боры начнога бачан-

ня, снайперскія вінтоўкі, 
амуніцыя, вы бачылі ўсё 

гэта ў дзеянні. гэта месца 
стала б кучай лайна 

без гэтага.

пашансціла вам. 
куды вы вядзеце 
нас? мы ідзем да 
святла. што гэта? 

бейсбольны 
стадыён?

што ж чужынец. відаць 
мы не адзіныя тут, каму 
пашансціла. вы з’явіліся 

ў добрую ноч.

гэтай 
ноччу 
будзе 
бой.



цікава, адкуль 
уся гэта элек-

трычнасць?

гробанае 
сялянства. яны так любілі 
свае гонкі на грузавіках, 
што паставілі тут вялізны 
генератар, каб іх вечаро-
выя гонкі не маглі быць 
спыненыя адключэннем 

электрычнасці.

баі ў асноўным 
праводзяцца 

ўдзень. мы бе-
ражом генера-

тар для асаблівых 
выпадкаў.

хадземце, у 
мяне ёсць свой 
пакой навер-

се. там лепшыя 
месцы.

дык што?
вы робіце так, 

каб зомбі біліся 
адзін з адным?

я адчуваю тваё 
неўхваленне, чужы-
нец. ты напэўна не 
заўважыў, што яны 

на цэпах. у нас не так 
шмат забаў.

калі ў 
людзей 

няма забаў, 
яны ста-
новяцца 
буянымі.



зомбі? у бойках кусак няма нічога 
цікавага. на рынг выходзяць 

сапраўдныя жывыя людзі. выходзяць 
двое і выбіваюць ліха адзін з аднаго... 
атрымліваецца нядрэннае шоў. кусакі 

гэта проста дадатковы стымул.

ты 
сур’ёзна?

вы агарожваеце гэ-
тае месца... робіце 

яго бяспечым, а по-
тым выкарыстоўваеце 
зомбі для забаўлення. 
гэта не вельмі бяспеч-

на, губернатар.

спачатку так... 
у нас было некалькі 

няшчасных выпадкаў. 
але як толькі мы пачалі 
карміць іх... яны сталі 
даволі паслухмянымі. 
зараз пагрозы няма.

брус, зачыні 
дзверы, калі 

ласка.

пачакай... вы 
корміце іх? чым 
вы, чорт бяры, 

корміце іх?
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што ж,
чужынец.

мы кормім іх 
чужынцамі.



ПРАЦЯГ НА ComicsBY.by БУДЗЕ!


