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дык вось 
у чым справа? 
ты збіраешся 
пачаставаць 

намі сваіх хатніх 
зомбі?

тое ж 
ты зрабіў з 
людзьмі з 

шрубалёта?

так... тых некалькіх, 
што мы схапілі, менавіта 

зараз гатуюць да 
святочнага банкета, 

які адбудзецца адразу 
пасля канчатку боя. іх не стане да 

ўвасхода сонца... 
калі толькі адзін з 
нашых байцоў не 

наблізіцца да кусачых 
занадта блізка, і яны 

не будуць сытыя 
пасля бою.

нажаль, такое адбываец-
ца час ад часу. яны ніколі 
не дапусцяць гэтага, але 

гэта тое, дзеля чаго людзі 
глядзяць... вось чаму яны 

любяць гэтыя баі 
так моцна.

ты хворы 
на галаву!

лепш запхні 
шчабятальню, 

сястрычка.

магчыма, 
гэта будзе цяж-

ка зрабіць з тваімі 
браніраванымі сябрамі, 

але я ўпэўнены, што 
некалькі куль войдзе 

ў тваё цела без аніякіх 
перашкод.



мы зможам 
неяк выправіць 

гэтую сітуацыю? 
калі ласка.

хаця б тады 
малыш не будзе 
так нервавацца.

мы можам проста 
прыйсці да разумення, 
што ўся зброя будзе ў 
нас... і калі вы паспра-
буеце супраціўляцца ці 

пакінуць гэты пакой, 
мая ахова заб’е вас 

на месцы.

можаш даць 
мне зразумець, 

што ты гэта 
ўцяміў?

мяне не хвалюе, 
будздеце вы жыць 

ці памрэце... не 
зразумейце мяне 

няправільна. я про-
ста не хачу, каб вас 

прыстрэлілі ў той 
час, як я спрабую 

дамовіцца.

ненавіжу, калі 
мне замінаюць.

вы трымаеце 
нас на муш-

цы... ты хочаш 
дамаўляцца, 

дык кажы.

толькі 
ўбярыце 

гэта.



згодны, 
я не хачу 

прапусціць бой, 
таму давайце 

пачнем.

вашыя прыяцелі 
са шрубалёта... мне 
нічога не патрэбна 

было ад іх. у іх не было 
нічога, што б яны маглі 
мне прапанаваць... да-
кладней, у іх не было 
наогул нічога, што б 

я мог забраць.

жанчына выжыла 
пасля крушэння. раска-
зала нам усё, што мы 

хацелі ведаць.

яны хаваліся ў нейкай станцыі 
тэленавінаў у атланце... дзявя-
ты канал, быццам бы... ну вось 
з гэтым даўбанутым метыа-
ролагам. яна і астатнія людзі, 

якія працавалі там... нават пілот 
шрубалёта - ён загінуў пры 

падзенні... шчасліўчык... жылі 
там... разам.

яна сказала, 
іх было калі 

дваццаці 
чалавек.

ім не было, 
чым займацца. і яны 

перасварыліся між сабой... 
у іх скончылася ежа... 
пачалі забіваць адзін 

аднаго. наша дамачка і 
пілот збеглі... але нейкі 
дурань зламаў рухавік 

шрубалёта. напэўна жадаў 
упэўніцца, што 
ніхто не ўляціць 

без яго.

гэта ўрок 
для нас. трэба 

трымаць людзей 
занятымі, інач яны 

сажруць цябе. чытан-
не і клосцьва адзінае, 

што можа заняць 
людзей надоўга. 

магчыма, ёсць 
штосьці яшчэ.

таму мы і 
праводзім на-
шыя маленькія 

спартыўныя ме-
рапрыемствы.

аднак пакуль 
хопіць пра гэта. у тым 

будынку ёсць шмат рэчаў, 
якія я хацеў бы атры-

маць... у будынку дзявя-
тага канала... але ў цен-
тры атланты... досыць 
кусачых... і ў мяне няма 
магчымасці дабрацца 

да ўсяго гэтага.
таму яны і пайшлі 
на корм кусачым. 
бо хтосьці павінен 

быў... дык чаму 
не яны?



нам лепш 
закончыць 

хутчэй.

бой 
пачына-

ецца.

ах, вось яшчэ 
што. вашыя 

прыяцелі з шру-
балёту аказаліся 

бескарыснымі 
для мяне. таму іх 
з’елі кусачыя. а 
вас... я лічу, што 
вы будзеце мне 

карыснымі.

я ведаў, што ваш 
аповяд - хлусня. вы 
проста вандравалі 
звонку ўвесь гэты 

час? ні кропелькі 
не паверу.

вашы гарматы, 
ваша ежа, кулі, 

транспарт, прыла-
ды, іншая зброя... 
гэтыя кастюмы... 

усё, што ёсць.

у сэнсе... вы 
сур’ёзна думалі, 

што я паверу, што 
вы проста знайшлі 

гэтыя касцюмы 
пад час свайго 
вандравання?

можаш забіць нас 
прама зараз. у нас 

няма нічога для 
цябе. мы знялі 

гэтыя касцюмы з 
трупаў. вось як мы 

выжылі звонку.

няма ніякага 
лагеру. няма 

іншых людзей... 
няма прыпасаў.



вы прыйшлі сюды 
пешшу. значыць, 
адкуль бы вы не 

прыйшлі, гэта 
дзесьці недалёка. правільна, 

сястрыца... я не 
паверыў ні водна-
му слову ў тваёй 
гісторыі. магчы-
ма, вы правільна 

не давяраеце мне, 
але я адразу ўсё 

зразумеў.

не, вы былі паблізу... 
дзесьці... супермаркет... 
школа... ферма. добра, 
магчыма, я не ведаю 

гэту мясцовасць. 
я не з гэтых месцаў.

але я 
не тупы.

мне здаецца, 
што ў вас тут 

ужо ўсё добра... 
што жа вам 

трэба ад нас?

усё.

ты добры ілгун... 
але я не куплюся на гэта. 

у вас з сабой няма 
нават шклянкі вады. 

пэўна ёсць яшчэ 
штосьці... я ведаю, што 

я ў стане атрымаць 
усю патрэбную мне 

інфармацыю 
ад вас.

мы нічога табе 
не скажам, бо 
нечага казаць.



гэй!

трымайце яго! 
не думаю, 

што гэты вырадак 
разумее, наколькі 

ўсё сур’ёзна.

брус...
схілі яго 

для мяне.

гэб, пілкуй 
астатніх.

так, 
сэр.



брус вельмі 
моцны, таму 

супраціўляцца - 
гэта дарэмная 

страта часу.

цяпер...
давай я вось 

што патлума-
чу табе прама 

зараз.

ты раскажаш 
мне ўсё, што я хачу 
ведаць. вас у мяне 
тры. я магу зрабіць 
з вамі шмат усякіх 
дрэнных рэчаў на 

вачах адзін у 
аднаго.

адзін з вас 
загаворыць. 
так заўсёды 
адбываецца.

я атрымаю, 
што хацеў. ты нічога 
не зможаш з гэтым 

зрабіць.

зразумела 
кажу?



а цяпер?!



рык!!!

ну што, 
сястрыца?

я заб’ю 
цябе...

я 
заб’ю...

я...

брус, 
трымай яе!

брус!

трымаю яе!

хутка!

сцягні яе 
з мяне!!!



сука!
адчапіся!

агх!

аааааааааа!!!

ЁЁЁЁЁЁЁЁ!



я скручу гэтай 
маленькай 

сучцы шыю.

толькі 
загадайце, 

бос.

не!

нічога 
не рабі 
з ёй!

я не хачу, каб у 
гэтай дзяўчынцы 

быў хоць адзін 
крывападцёк, 
зроблены не 
маёй рукой.

яна будзе пакутаваць 
за тое, што яна зрабіла... 

яна будзе жадаць 
смерці. пасля таго, што я 
зраблю з ёй... пасля таго 
болю, які я прымушу яе 

паспытаць. гэта 
будзе 

весела.

бой скончаны. 
калі натоўп ры-

зыйдзецца... калі 
яны ўйдуць, вазьмі 
хлопца і зачыні яго. 

адвядзі нашу чорную 
цукерку ў пакой.

і пакліч 
каго-небудзь 

сюды дапамагці 
аднесці нашага 

аднарукага сябра 
да доктара, па-
куль ён не згубіў 

шмат крыві.



што, чорт па-
бяры, здары-
лася, што ты 

выштурхнуў мяне 
сюды так позна? 
лепш бы помер...

сцівенс!
прыкусі свой язык, 

калі ласка. у нас 
былі праблемы.

божа! што з 
тваім вухам?

не звяртай увагі 
на вуха... спыні 
ў гэтага хлопца 

крывацёк, пакуль 
ён не падох!

хто такі гэты чала-
век? ніколі не бачыў 
яго раней. гэта яшчэ 

адна ахвяра тваіх 
чортавых баёў на 
арэне? хто гэта 

зрабіў з ім?

ты забыў пра нашу
дамову? я захоўваю гэта 
маленькае паселішча сы-
тым, задаволеным і забя-
спечваю яго ўсім неабход-

ным, а ты не пытаешся ў 
мяне ні аб чым.



ён страціў вельмі шмат 
крыві. я налёгкую залатаю 

яму раненне, але мне прыйд-
зецца выкарыстаць нашы 

запасы крыві для таго, 
каб ён застаўся жывым.

можаш 
паслаць 

кагосьці за эліс? 
мне будзе па-

трэбна невялікая 
дапамога тут.

я адпраўлю да цябе эліс 
хоць танцуючай на паветра-

ным шары, калі захочаш... 
выкарыстоўвай кроў, няхай ге-
нератар працуе ўсю ноч... я не 

хачу няўдачы з ім. толькі 
б гэты лайнюк выжыў.

у яго ёсць нешта, 
што мне трэба. я 
яшчэ далёка не 
скончыў з ім.

як скажаце, 
спадар губер-
натар. вы бос...

так, вельмі 
смешна, сцівенс. 

быццам ты 
кальсьці быў 

паслухмяным.
хм.

кроў спынілася. 
папрацуй з гэтым 

мужыком... я вярнуся 
праз гадзіну, і ты змо-
жаш перавязаць тое, 

што засталося ад 
майго вуха.



і не сапсуй 
гэтую браню! 

яна мая.

што 
гэты монстр 

зрабіў з 
табой.









сэр?

мы можам шмат чаму 
навучыцца ў іх, ведаеш... 
проста назіраючы за імі. 

яны будуць рабіць гэта ўсю 
ноч. яны проста не спыняцца. 
яны ядзяць, пакуль ёсць ежа, 

і тады яны задаволеныя.

я амаль 
захапляюся 

імі.

тое, што ты павінен зразумець, 
гэта тое, што яны - гэта мы... 
нічым не адрозніваюцца. яны 
хочуць тое, што хочуць. яны 

бяруць тое, што хочуць, і пасля 
таго, як яны атрымалі тое, што 
хацелі... некаторы час адчува-

юць, што задаволены.

потым 
яны хо-

чуць яшчэ 
больш.

што ты 
хацеў? няўжо 
не бачыш, што 

я заняты?

вы хацелі, каб я 
паведаміў вам, калі 

жанчына супакоіцца.

яна 
супакоілася.

ох... тады 
чаго ж мы 
чакаем?



я казала табе... 
я не такая моцная. 

я нічога не магу 
з гэтым зрабіць.

добра, я 
паспрабую! 
я спрабую, 

але не магу!

я не магу зрабіць 
гэта... я проста 

не магу разарваць, 
вяроўкі занадта 

моцныя... 
я не магу...

прабач... не хацеў табе 
замінаць. у цябе, здаецца, 
была вельмі жывая гутарка 

з... прабач...

з кім гэта ты 
размаўляла?

з іншага 
боку... 

мне без 
розніцы. 
давайце 
пачнем.

брус... 
будзь ласкавы, 

сцягні з яе штаны 
і прывяжы яе ногу 
да гэтай сцяны.

а другую нагу 
прывяж да гэтай 

сцяны.

не супраціў-
ляйся так моцна, 
дзяўчынка. па-

беражы сілы, яны 
табе яшчэ спа-

трэбяцца.



калі скончыш з гэтым, 
брус... пакінь нас адных. 

нам трэба застацца ў 
адзіноце. і зачыні дзве-

ры, калі будзеш 
уходзіць.

скажы мне, 
дзяўчынка... як лічыш, 
колькі мне спатрэбіцца 

часу, каб тваё жыццё ста-
ла маім... каб знішчыць 
назаўжды тваё пачуццё 

бяспекі... па-сапраўднаму 
выпархаць цябе?

я лічу, паўгадзіны 
павінна хапіць... але на 

самой справе, я планую 
рабіць гэта кожны дзень 
так часта, яе змагу, па-
куль ты не знойдзеш які-
небудзь спосаб зрабіць 

замазабойства.

гэта 
будзе 

весела.
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