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ух...
унгх.

уфф

уфф



о,
божа!

доктар
стывенс!!!

што здары-
лася, эліс? пацыент! ён 

спрабаваў 
устаць.

эммм...

божа!

ён павінен быў быць 
у непрытомнасці 
яшчэ як мінімум 
некалькі гадзін.

давай 
паглядзім, 
ці зможам 

мы пакласці 
яго назад на 

ложак.

я паспра-
бую...



хто вы 
такія?!

ааа!!!

заб’ю...

цябе!

супакой яго!

хватай 
шпрыц!

зараз!

хутчэй. 
пакуль ён не 
нашкодзіў 

сабе!

гатова!

акей. 
добра.
акей.

пакліч 
хлопцаў 

дапамагці нам 
падняць яго 

і пакласці 
ў ложак.



хафф

хафф

хуфф

ыкк

ух-ху-
ху ууу.

шмыг

хуфф

хуфф

добра, 
добра...
згодны.

я трохі 
захапіўся... 

але я не шка-
дую аб гэтым. я 
атрымліваў аса-

лоду кожную 
хвіліну.

а ты?

не? я б так 
не сказаў.



мы 
закончылі, 
адчыняй.

а ты працягвай 
рыдаць, мілая. 

проста дай 
выхад сваім 
эмоцыям. ты заслужы-

ла гэта. плач, 
тут няма чаго 

сароміцца.

я... я плачу 
не з-за сябе.

хуфф

і не з-за 
цябе.

я проста ўяўляю, 
што я збіраюся 
зрабіць з табой, 
і гэта прымушае 
мяне плакаць.

гэта 
пужае 
мяне.

пацешна.

адпачні трохі, 
хаця б столькі, сколькі 
зможаш. потым сюды 

прыйдуць хлопцы, 
памыюць цябе, мабыць 

нават перавяжуць.

мабыць 
трохі пайгра-
юць з табой.

але ў асноўным 
яны будуць рыхта-
ваць цябе да майго 

вяртання ноччу.

проста хацеў 
сказаць табе 
гэта, каб ты 
магла з тра-

пятанням 
чакаць.

пабачымся 
пазней.



ліха цябе бяры, 
ужо сонца 
ўзышло.

мне трэба трохі 
паспаць.



дзеці, калі 
ласка... я ж 
прасіла вас 
не бегаць.

добрай 
раніцы.

добрай раніцы, 
губернатар.

дзеці, а цяпер 
супакойцеся. 

слухайце лепш 
вашу маці.

акей.

боб, калі ласка. пайдзі 
паеш чаго-небудзь. 
не магу бачыць, як 

ты чэзнеш.

мы ж 
пазбавіліся ад 
сістэмы бартэ-
ра. яны проста 
дадуць табе 

ежы.

добра. 
калі толькі ты 

перастанеш быць 
маёй клапатлівай 

матухнай.

дзякуй, 
боб. я не-
пакоюся 
за цябе.

мне ўсё 
адно.

ведаю, ведаю...
прабач, што вярнуўся 
так позна... ці рана, 

залежыць ад таго, як 
паглядзець.



РОААААРГХ!

паводзь сябе 
як належыць, 

чорт бяры!

прабач, мілая, 
што цябе так 
знервавала?

ты не 
спрабава-
ла на мяне 

кідацца ўжо 
некалькі 
месяцаў.



ох.

няма 
ежы, 
так?

табе трэба быць 
асцярожней, калі ты 
будзеш біць па вя-

дру, яно можа ўпасць і 
адкаціцца туды, дзе ты 

да яго ўжо не дацяг-
нешся. я выхоўваў 

цябе лепш.

ты ж не хочаш, 
каб так атры-

малася?

вось.

цьфу! вось бачыш, 
перакульнула вядро, 

і цяпер твая ежа 
збракавана.

вось 
чаго ты 
дамаг-

лася.

я не разумею, 
як ты можаш есці 
гэтую дрэнь нават 

свежай. я спрабаваў 
- гэта агідна. ма-

быць, у сырога мяса 
іншы смак, але я не 

збіраюся спрабаваць 
сырое.



я б прынес табе яшчэ 
трохі ежы, мілая... але 
татуля стаміўся. таму 
табе прыйдзецца па-
чакаць, пакуль я не 

прачнуся.

халера.

лепш бы гэта 
было неўта 

добрае.

рах.

хопіць.

што?
тут тое, што ты 

прасіў... двое з шруба-
лёта. о, і я паклаў яшчэ 

штосьці. не ведаў, ці 
трэба гэта табе.

можаш 
проста 

выкінуць, 
калі не 
трэба.

дзякуй.

прасачы, 
каб я мог па-

спаць, добра? не 
давай нікому па-
дымацца сюды.

акей.



не. 
гэта не 
табе.

хаця...

...верагодна, 
гэта табе 
можна.

гэтага павінна 
хапіць, каб ты 

паводзіла сябе 
ціха, пакуль я 

сплю.

рабяты, 
у вас госці... 

дакладней, новыя 
суседзі.

вы абод-
ва складзе-
це кампанію 

адзін аднаму.

з ног 
валюся.



эх...

пяцьдзе-
сят каналаў 

і нічога 
лішняга...





я хачу 
дадому.

я хачу 
дадому.

я хачу 
дадому.

я хачу 
дадому.

што? у цябе цяпер новы 
дом. тут твой дом.

хех...
па мень-
шай меры 
на нека-

торы час.

ты пераязджа-
еш ў новы пакой. 
пайшлі са мной.

ты што, яшчэ 
і слых страціў, 

баязлівец? не чуў 
добрыя навіны?

устаць!

я сказаў:
устаць!

добра, 
лайнюк, 

тады так.



з ім былі 
якія-небудзь 
праблемы?

не хацеў ісці сам... 
але і не супраціўляўся. 
хаця лічу, можа ён быў 

не ў сабе.

ведаеш, 
на гэтым броніку 
няма паліцэйскіх 
адзнак. хутчэй за 
ўсё яна турэмная.

так? давай 
спытаем яго 

пра гэта.

прачніся, 
прынцэса.

у мяне ёсць некалькі 
цікавых пытанняў, 

якія я б хацеў у цябе 
запытаць. але я не 

папытаюся ў цябе ні 
воднага.

я бачу, што тое, што мы 
зрабілі з тваім сябрам, 
рыкам, так?... вельмі 

ўразіла цябе. відаць, што 
ты трохі не ў сабе, каб 

адказваць на некаторыя 
пытанні.

але мне 
сапраўды зда-
ецца, што вы 
падманваеце 

мяне. ты слухаеш?

звярні 
ўвагу!

наво-
шта?

навошта 
вы робіце 
ўсё гэта?

з той жа нагоды, з 
якой хто заўгодна 

робіць гэта, каб 
атрымаць тое, што 

ёсць у мяне. цяпер, 
калі я прыцягнуў 

тваю ўвагу, я пай-
ду ў суседні пакой. на 
ўсялякі выпадак, калі 
ты не пазнаеш крыкі...

...там знаходзіцца 
мічоні. слухай уважліва, 

але ведай, што б ты 
ні пачуў, гэта не заб’е 
яе. хаця, для гэтага я 

заўсёды змагу вярнуцца 
пазней.

гэта павінна 
прывесці цябе 
ў адпаведны 
настрой, каб 

пачаць адказ-
ваць на мае 

пытанні.

я вярнуся 
дзесьці праз 
гадзіну. ты 

пачуеш, калі 
я скончу.

крыкі 
пяройдуць 
у хныканне.

зачыняй.



яна 
гатова?

хутчэй 
за ўсё не.

добра, 
адчыняй.

гатова да 
другога 
раўнда?



давай, не бой-
ся. гэта бу-

дзе дакладна 
так жа, як і ў 
мінулы раз.

добрая 
дзяўчынка.

йаааагх!

не зыходзь у 
непрытомнасць, 

сястрыца. мы 
пакуль толькі 
распачынаем.

уггхх!

бачыш... 
цяпер 
значна 
лепш.

лічыш, можаш 
узяць яго? як у 

мінулы раз? дума-
еш, гэта занадта 
многа для цябе?

йеееааагх!
бачыш, зусім 
не многа. у 
самы раз.

сюды... 
гэта дасць табе 

нагоду падумаць.

уфф!

тааак!

угх!

мне падаба-
ецца, калі ты 

супраціўляешся.

бо тады я 
магу пака-
раць цябе.

іаагххх,
божа!!!

вось так, 
добра, так?



не, не... 
я цалкам 
згодны і 

да таго ж 
я лічу... а, ты 

прачнуўся.

вы той, хто 
лячыў мяне?

эліс трохі 
дапамагала. 

ты бачыў і 
лепшыя дні.

яшчэ б.
я ў парадку? я 

заразіўся? мяне 
ліхаманіць... я 

адчуваю.

гэта больш, чым 
нармалёва, калі 

атрымліваеш такую 
траўму, як у цябе. 
я праводзіў агляд. 

пакуль усё выглядае 
добра.

збіраешся 
накінуцца на 
мяне зноў?

не.

ня 
думаю.



ты не падобны на за-
бойцу. ты жа не з ім, так? 
не з гэтым шальцом, які 

кіруе гэтым месцам?

губерна-
тарам.

у яго на-
ват няма 

сапраўднага 
імя.

філіп. 
яго 

завуць 
філіп.

эліс, калі ласка, прынясі 
мне яшчэ бінтоў са 

склада. я хвалююся, 
каб наш пацыент не 
падхапіў інфекцыю.

добра, 
доктар 
сцівенс.

ён быў добрым 
чалавекам. пад-

крэслю, быў.

мы пачыналі 
з маленькай групы 

пасля таго, як усё гэта 
здарылася. спачатку 

мы знайшлі гэты гара-
док. база нацыянальнай 
гвардыі, вузкія вулачкі... 
мы вырашылі, што змо-

жам абараніць гэтае 
месца.

дык вось, мы 
засталіся.

спачатку ён быў жорсткі, 
але ён скончыў пачатае. філіп стаў 
лідарам нашай групы вельмі хут-

ка. ён рабіў усё, што трэба для 
таго, каб людзі былі ў небяспецы.

хутка некаторыя з 
нас пачалі разумець, 

што ён зрабіў гэта 
хутчэй для ўласнага 
задавальнення, а не 
з-за неабходнасці 

абараніць нас.

стала зразумела, 
што ён проста злобны 
выблядак. я не магу 
нават казаць пра яго 

бедную дачку.

чаму вы дазваля-
еце ўсяму гэта-

му працягвацца? 
баям? кармленню 

зомбі?

як ты лічыш, што ён робіць 
з тымі, хто ўстае супраць 

яго? я ненавіжу гэтага 
суччага сына, але нічога 

не магу зрабіць.

у любым выпадку, 
што б ён ні рабіў... ён 

усцярог людзей ад небя-
спецы. для многіх гэтага 
дастаткова. пакуль між 

імі і кусачымі стаіць сця-
на, яны не задумваюцца 
пра тое, хто знаходзіцца 

тут, па гэты бок.



добра 
сказана, 

док.

што 
табе па-
трэбна?

ты загадаў 
прыйсці сёння. 

ты хацеў змяніць 
бінты.

брус, трымай 
леварукага на 

прыцеле.

сядай. паспрабую 
зрабіць гэта хут-
чэй. упэўнены, у 
цябе шмат спраў.

добра 
выглядаеш, 

чужынец.
добра 

зажывае?



калі ты 
пачнеш 

катаваць 
мяне?

цябе? ніколі. з табой я скончыў, 
ты ўсё роўна нічога мне не ска-
жаш. у цябе сям’я там, адкуль 

ты прыйшоў. ты не здасі іх.

не, я буду катаваць 
астатніх. не думаю, што 

ты прызнаешся, але я 
больш упэўнены, што 
адзін з іх дакладна 

зробіць гэта.

планы 
змяніліся.

і што?

ты выйдзеш на арэну. 
я хачу, каб ты хаця б 

пацешыў мяне.

а пакуль я збіраюся 
выбіваць лайно з сукі, 
якая пазбавіла мяне 
вуха, пакуль яна не 

знойдзе спосаб 
забіць сябе.

а што тычыцца 
азіяцкага хлопчыка, 

які ўвесь час 
лье слёзы ракой? 
я адпусціў яго.

ты 
адпусціў 

яго?

чаму?

канешне 
таму, што ён 
расказаў нам 
тое, што мы 

хацелі.



ПРАЦЯГ НА ComicsBY.by БУДЗЕ!

я ведаю ўсё, 
што мне трэ-
ба пра вашу 

турму.

і калі ён настолькі 
тупы, каб вярнуц-
ца... ён прывядзе 
нас прама туды.
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