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чорт.

ха-унгх.



давай! дзякуй
божа!

праклён 
на цябе!



юхууу!

яшчэ адзін, 
дэйл!

дакладна 
ў галаву! 
з першай 
спробы!

дэйл?

алё, зямля 
выклікае 
дэйла.



калі ласка, дарагі. яны ці 
вернуцца, ці не вернуцца. я 

таксама хвалююся за іх, але 
яны не прыйдуць хутчэй, калі 

ўвесь дзень глядзець 
на гарызонт.

я ведаю. 
проста я хачу 

ўбачыць іх, разумееш. 
я хачу ўбачыць, як яны 
з’яўляюцца на гары-

зонце, ідуць па даро-
зе ці выходзяць з-за 

дрэваў... што-
небудзь.

я хачу, 
каб з імі ўсё 
было добра.

з табой жа ўсё будзе добра? 
я маю на ўвазе, калі яны не 
вернуцца. я залежу ад цябе. 
блізняты таксама... чорт, ды 

і ўся група, сапраўды.

так, я ў парадку.
я страціў жанчыну 

з-за гэтых пачвараў. 
у параўнанні з гэтым, 

я амаль ведаю 
гэтых людзей.

я...
я вытрываю, 
даражэнькая. 
не хвалюйся.

я цяпер давай 
паглядзім, ці змо-
жаш ты зняць вунь 
тога... ён выглядае 

агідна.

ох, лічыш, я 
не змагу?

з аднаго 
стрэла? 

не ведаю. 
можа проста 
праверым?



ён пасадзіў морк-
ву на гэтых радках? 

люблю моркву.

думаю, ён пасадзіў 
тут шмат чаго. на самой 
справе, я не звяртаў увагі 

на тое, што ён садзіў. 
агародніна для мяне ўся 
аднолькавая. садавіна 

так сама. клянуся, я 
бы прама зараз 

пераскочыў гэты 
плот, калі б ведаў, 
што дзесьці там 
недалёка ёсць 

цукерка.

нават, 
калі ня-
свежая.

хутчэй за ўсё, тут у тур-
ме, былі нейкія саладосці, 
аднак эксел і іншыя з’елі іх 

раней, чым мы прыйшлі.

сукі.

сукі.

і яшчэ дзяўчынкі. 
нам патрэбны цукеркі і 

дзяўчынкі. у гэтай турме 
вельмі мала жанчын.

у сэнсе... амаль усе 
яны заняты. і тут няма нікога 
майго ўзросту. лічыш, кэрал 
можа быць са мной? зараз, 

пасля таго, як яны з тайрысам 
разышліся?

з такім 
зялёным 
хлопцам 

як ты?
наўрад ці.

можа, калі я 
адрашчу вусы...

сапраўды.
тады замест 

таго, каб выгля-
даць, як хлоп-

чык... ты будзеш 
выглядаць, нібы 

хлопчык...

...з вусамі.

акрамя таго ў цябе 
і так ужо месячнае 

шчацінне.



гэта ўсяго два 
дні. ён быў адзін 
у шпіталі значна 

дольш. а зараз ён 
з гленам і мічоні. 

я разумею, ты 
хвалюешся. гэта 

нармалёва.

але думаць 
пра горшае?
так хутка?

не трэба. 
не зараз. 
не праз 
два дні.

ты сур’ёзна?
усяго толькі два дні?
звонку? рык быў адзін 

зачынены ў палаце 
лякарні. а зараз ён 

звонку.

два дні 
там, тое ж 
самае, што 
два гады.

я вар’яцею 
тут!

не забывай, што ён 
з мічоні... яна выжы-
вала звонку некалькі 

месяцаў адна. я...

прабач мяне, 
лоры. я проста 

спрабавала пад-
няць табе на-

строй.

я ведаю. ведаю.
проста, перастань. гэта 

вельмі цяжка, хваля-
вацца, што прыйдзецца 

выхоўваць карла і новага 
рабёнка ў такім свеце, як 

гэты... і рабіць гэта 
адной. ты 

не будзеш 
адна.



божа, кэрал! я 
лічыла, што мы 

ўжо абмеркавалі 
гэта!

я не 
магу... 

я...

што з табой, 
чорт бяры?!

хадзем, 
карл!

ай, 
мам!

але гэта не тое, 
што я мела на 

ўвазе!

але гэта не тое, 
што я мела на 

ўвазе!



пасвяці 
на гэтыя 
каністры, 

мэгі.

а дзе 
каністры, 

тата?

не ведаю... 
спадзяваўся, 
што ты веда-

еш.

думаю, я 
знайшоЎ.

пэўна.

так, гэта яны. 
гэта павінны 

быць яны.

пачынай 
заліваць.



мы ўключым яго 
сёння ноччу? у сэнсе, 
калі ён пачне праца-

ваць? разумееце? мы 
будзем запускаць яго 
ці будзем эканоміць?

які план?

мяркую, мы будзем 
эканоміць столькі, 

колькі магчыма, але гэта 
не мае значэнне. паліва 
скончыцца... мы будзем 

карыстацца ім не так 
доўга.

хутчэй за ўсё 
мы будзем гала-
саваць, калі ўсе 

вернуцца.

ты хацеў 
сказаць, 
калі яны 

вернуцца.

ох, прабач, дзяўчынка.
я нічога такога не меў 

на ўвазе. яны вернуцца... 
усе.

упэўнены.

усё ў парадку. я 
не дура, я ведаю, 

шансаў мала. проста 
гэта... сумна чуць. вось і 

ўсё.

амаль гатова.
давайце паглядзім, 
ці працуе ён і буд-
зем выбірацца ад-

сюль.

няма ніякіх 
супярэчанняў.

можа паглядзім 
кіно гэтай ноччу. 

усе проста 
ашалеюць.

магчыма. 
давай спачатку 
ўпэўнімся, што 

ён працуе. эм...
хто-небудзь 
ведае, як ён 

уключаецца?



што 
чытаеш?

мобі дзік. гэта 
адзіная кніжка з 
малюнкамі, што 

я знайшла.
ох, пача-
кай... гэта 

ж ты.

так, ух... я 
тыпу жадаў 
пагутарыць.

я думала, ты ўжо 
сказаў мне, як моцна ты 

мяне ненавідзеш яшчэ 
некалькі тыдняў раней.

я нічога 
не пера-

блытала?

ой, ну жа, патрыцыя. 
я ведаю, што ніхто не 
размаўляе з табой. ты 
напэўна адчуваеш сябе 
адзінокай. я так сама.

я хачу 
прасіць твайго 

прабачэння.

я ведаю, ты не хо-
чаш больш быць са 
мной... па меншай 

меры зараз. добра. 
але я думаю, што мы 

яшчэ можам быць 
сябрамі.

жыццё такое 
кароткае, разумееш? 
асабліва зараз. што 

скажаш?

я не мела на ўвазе, што 
не магу чытаць кнігі без 
малюнкаў. я магу. я не 
дура. мне проста пада-
баецца бачыць нешта 
акрамя сцен, платоў і 

мёртвых людзей.

мне проста 
трэба штосьці, 

каб на гэта 
глядзець.

сябры? так,
добра...



проста... я нават не ве-
даю... пагуляй трохі са 
сваімі цацкамі, карл.

мне трэба 
прысесці.

калі ласка, 
сынок... не 

зараз.

я бог бы застацца з кэрал 
і сафіяй... там значна веся-
лей, мам. яна прыглядае за 
блізнятамі... яна магла б і 

за мной прыглядваць.

акей...
добра.

я буду 
малайцом.

дзякуй.

чорт 
бы цябе 
пабраў, 

рык.



што ж, рабяты, калі мы змо-
жам прыйсці да згоды наконт 
фільма... мы маглі б зладзіць 

сёння ноч прагляда.

я галасую за 
паліцэйскага з 

дзіцячага садка... гэта 
ж адтуль рэпліка пра 
пухавіну? хех. «гэта 

не пухавіна».

адзін 
ёсць.

усе заўсёды цыту-
юць гэтую фразу... 
я чую яе кожны раз. 
але я ніколі не бачы-

ла гэтае кіно.

і нічога не 
страціла.

упэўнена, мне не спа-
дабаецца... я глядзела 

ў бібліятэцы, там не такі 
ўжо і вялікі выбар. во-
семьдзесят адсоткаў 
усё, што там ёсць - 

камедыі... у асноўным 
храновыя.

давайце аднясем 
каністры назад у гараж... 

а ўжо пасля гэтага мы 
зможам пачаць бойку за 
тое, які фільм мы будзем 

глядзець.

усе проста зро-
бяцца дурнымі ад 

гэтага лайна.

гэта 
дакладна.



што ж, гэта апошняя. 
думаю сысці ўніз і 

прынесці яшчэ.

добра час 
ад часу 

трэніравацца, 
разумееш... у 
выпадку, калі 

нам трэба будзе 
ўводзіць людзей 

адсюль...

калі мы 
калі-небудзь 
будзем ата-

каваны.

атакаваны?

што значыць ата-
каваны? хто зможа 

напасці на нас?

упэўнены, 
да нас сюды яшчэ 

доўга будуць прыходзіць 
натоўпы зомбі і вантра-

ваць уздоўж плота... 
але я не назваў бы 

гэта атакай.

я кажу не пра зомбі, 
дэйл. памятаеш, як 

гэта месца выглядае 
з боку? як шчаслівы 

мы былі, калі знайшлі 
яго?

думаеш, мы 
адзіныя людзі... 
адзіныя выжы-
лыя? я вельмі 
сумняваюся 

ў гэтым.

што адбудзецца, калі 
прыйдзе яшчэ адна гру-
па... большая група. што, 
калі яны прыйдуць і не за-

хочуць дзяліцца. што 
тады?

лепш быць 
гатовымі.

у чым справа?
 гэта не абавязкова... 
гэтага можа ніколі і 

не здарыцца.

што цябе так 
усхвалявала?

андрэа...
глядзі.



о, божа мой!!!
мы павінны ска-

заць астатнім... мы 
павіныы адчыніць 

вароты!

ужо 
бягу!



мы павінны 
адчыніць вароты... 

хутчэй!!!

хутчэй!
хутчэй!

прывядзіце 
астатніх... мы 

павінны ўбраць 
хадз ячых ад варот, 

каб адчыніць іх... 
нам патрэбны ўсе!

хутчэй!!!

я прывяду іх! 
ты дапамажы 

з варотамі.

згодны!
што ты..?! на гэта няма часу...

будзьце гато-
вы хутка адчыніць 

знешнія вароты, калі 
ўбачыце, што 
я набліжаюся!

яны вярнуліся?!
усе яны? колькіх 

ты бачыла?

толькі 
аднаго... мы 
бачылі толькі 
аднаго з іх.

і гэта...?

мы пакуль 
нічога не 
ведаем!

унгх!

куды...
дэйл знік?

не ведаю! 
проста 
цягніце!

чаму мы... 
унгх... трымаем 

зачыненымі трое 
варотаў? адніх 

дастаткова.

калі мы 
запусцім гэты 

генератар... 
нам больш не 
трэба будзе 
рабіць гэта 
самім... што 

гэта?

рабяты, вы 
чуеце гэта?

вось і ён...
трэба адчыніць 
вароты зараз!!!

хутчэй!!!



залязай!

я адвязу 
ўнутр!



людзі, мы павінны 
зачыніць вароты! мы 

павінны выштурхаць іх 
назад і зачыніць ва-
роты інач гэта канец!

ды што 
з вамі ўсімі?

о божа 
мой... ты ў 
парадку?!

о божа... што 
здарылася?!

у па-
радку.

я у па-
радку.

хухх.

хухх.



не змог знайсці 
ні іх... ні слядоў іх 

прысутнасці. іх машы-
на загразла... я пайшоў 

па іх слядах у лес... і 
страціў яго там.

не знайшоў іх...
і шрубалёт такса-
ма не знайшоў... я 
разбіў матацыкл, 

калі спрабаваў 
ухіліцца ад зомбі на 
дароге... прыйшлося 

назад бегці.

касюм 
дапамог.

супакойся. я прыму 
гэта... толькі пасля 

таго, як убачу іх целы. я 
не буду... я адмаўляюся 

паверыць у гэта.

яны не 
мёртвыя.

яны ўсё яшчэ... 
дзесьці там. 

я ведаю.

я павінен 
дапамагці... інач, 

калі мы не зачынем 
гэтыя вароты... калі 

рык, глен і мічоні 
вярнуцца...

...нас тут 
не будзе.

што ты..?

ну жа!



ПРАЦЯГ НА ComicsBY.by БУДЗЕ!

не падоб-
на, што гэта 
спрацавала. цыц.

ён жа прама за 
дзвярмі, ідыёт... 
ён можа пачуць 

цябе.

не хвалюй-
ся... спраца-

вала.

але ён 
жа нічога 
не сказаў.

а яму і не трэба было.
ты бачыў яго твар? 

ён патрапіўся. гэтым 
позіркам... ён сказаў 

нам усё, што мы хацелі 
ведаць.

турма існуе... харчы, 
людзі... чорт, гэта знач-
на лепш, чым абараняць 
гэты горад... мы маглі б 

перабрацца туды. мы ведаем, што мы шука-
ем цяпер... нам проста трэба 

знайсці. калі азіятскі хлапчон-
ка не загаворыць... мы можам 

проста папытаць тут люд-
зей. хтосьці з іх павінен ве-

даць, дзе тут недалёка можа 
знаходзіцца турма.

цяпер гэта 
толькі часо-
вае пытанне.


