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гэй, 
марціназ!

чаго табе? мая 
змена заканчва-
ецца толькі праз 
некалькі гадзін.

я тут, каб змяніць 
цябе, я так зразумеў, 
што ў цябе сёння ска-

рочаны дзень. бос хоча 
бачыць 
цябе.

лайно.

якога 
лесуна 

яму трэ-
ба?

ён не 
сказаў мне.

будзь нагатове. 
сёння было ціха...
але гэта звычайна 
ніколі не цягнецца 

доўга.

пойдзеш 
сёння 

глядзець 
бой?

дай спачатку да-
ведацца, навошта 
губернатар хацеў 

бачыць мяне...

не ўсё 
адразу.



дык я палонны 
тут? я павінен 
заставацца ў 
гэтым пакоі?

я бы не раіў пакуль 
выходзіць адсюль. ты ўсё 

яшчэ можаш падхапіць 
інфекцыю ці ўжо падхапіў... 
мне трэба падтрымліваць 
рану чыстай і сачыць за 

тваім станам.

гэта 
сур’ёзнае 
раненне, 

рык.

я меў на 
ўвазе...

...калі я 
паспрабую 

пакінуць гэты 
пакой, ты бу
дзеш пераш-

каджаць 
мне?

мне не давалі ніякіх 
інструкцый на гэты 

конт, аднак я не 
выканаў бы іх нават, 

калі б яны былі.

я не той, аб 
кім табе варта 
хвалявацца.

о? як толькі губерна-
тар даведаўся, што 
ты ў стане хадзіць, 
ён тут жа даслаў 

двух амбалаў, каб 
ахоўваць гэтыя 

дзверы.

яны мяняюц-
ца кожныя две 

гадзіны... дзве-
ры ніколі не за-

стаюцца без 
прыгляду.

чорт.



ну, сябры... я спадзя-
юся вы прыйдзеце на 
бой сёння. гэта будзе 
нешта. я зноў пахаваю 

гэтага хлопца.

ты збіраешся 
застацца тут, 

док?

я калі
небудзь 

хадзіў туды, 
гаральд?

я буду 
чакаць тут, каб 
залатаць цябе і 
ўпэўніцца, што 
ты ў стане біцца 
ў наступны раз... 

нягледзячы на 
мае пратэсты.

добра, 
добра... 
божа.

проста знімі з 
мяне гэта лайно, 
каб я мог пайсці 

рыхтавацца  я не 
хочу, каб людзі 

бачылі мяне 
абвязанага ўсімі 
гэтымі бінтамі. 

мне патрэбна вы-
глядаць крута.

а што наконт цябе, 
прыяцель? ты прыйдзеш 

на бой? гэта рэванш  
зараз цяжкі час, каб 

знайсці людзей, жадаю-
чых біцца  але гэта ўсё 

роўна крута.

думаю, я 
вымушаны 
прапусціць 

яго.

хлопцы, вы 
не ведаеце, 
што губляе-

це.

мы зладзім 
чортава шоў 
сёння веча-

рам.



дзе гэты 
выблядак?!

дзе ён?!

пагодзь, 
юджын. што 
за справы?

ты атрымаеш 
рэванш! на што 
ты скардзішся?!

на што скарджуся?! 
ты жадаеш ведаць, 

на што я скарджуся?! 
ты ёбаны тупень!

мы збіраліся 
зладзіць 

ёбанае шоў, 
ты гаўнюк! мы 

выходзім  
адхінаемся ад 
кусак  лупім 

сябр сябра! 
гэта шоў!

часам мы 
атрымліваем 

траўму  
часам не!

звычайна гэта 
зламанае рабро 
 або вывіхнуты 
сустаў! тое, што 

можна вылечыць!

ты выбіў мае 
ёбаныя зубы, 

гаўнюк!

гэта не лечыцца! я 
не змагу вярнуць 
іх назад! гамон, я 
зараз бяззубы!!

гэй, 
чувак  я 

не думаў...

хлопцы, 
калі ласка...

прабач за гэта, 
чувак, я трохі 

захапіўся.

твае прабач 
не верне мне 

іх!!



уёбак!

пане езу!! о, божа  
эліс!! дзе 

эліс?

гакк

гакк

рык, дапамагі 
пакласці яго 

на ложак  мы 
павінны спыніць 

кравацёк!!

дзярмо.

дзярмо. дзярмо.

выблядак.



дакладна, збіраешся ўкусіць 
мяне, і што потым? як ты ду-

маеш выбірацца адсюль? табе 
проста неабходна спыніць 

супраціў. тады ўсё для табе 
стане значна прасцей.

тым болей у мінулы 
раз ты ледзь не зла-
мала сабе запясці. 

мы мы ж не жадаем 
гэтага, так?

для табе самой 
было б лепей, каб 
ты трохі перадых-
нула... але хопіць 

аб гэтым.

у нас ёсць не-
шта накшталт 

праблемы.

у мяне шмат 
«праблем», зараз 

з’явілася новая, і мне 
патрэбна твая 

дапамога.

у нас сёння бой на 
арэне  вялікі бой  шмат 

людзей збіраюцца 
прыйсці... і я толькі 
што згубіў байца.

мне патрэбна 
замена  і я жа-
даю. каб гэта 

была ты.

да таго, як ты 
пачнеш вывяргаць 

свае «я ніколі не зра-
блю нічога для цябе» 

і «якога хрэна ты 
вырашыў, что мо-

жаш спытаць мяне пра 
штосьці» я хачу, каб 

ты прыняла пад увагу 
адну рэч.

я ў стане 
зрабіць тваё жыццё 
лягчэй. чорт, у тваім 

становішчы і куля 
можа зрабіць тваё 
жыццё лягчэй... але 

ўсё ж такі я магу 
дапамагчы табе.

не хачу, каб ты 
запамятавала 

аб гэтым.
брус!



я хачу даць 
табе гэтую магчы-
масць. упэўнены, 
ты і сама жадаеш 

атрымаць яго.

ты будзеш біцца з 
мужчынай, усе павінны 

думаць, што ў цябе 
ёсць перавага. людзі 

не любяць глядзець, як 
мужык выбівае лайно 

з дзяўчыны.

калі 
ты выйдзеш 
супраць яго 
з мячом...

...тады будзе 
нармальна, калі ён 
будзе біцца бейс-

больнай бітай.

наўзамен, 
ты атрымаеш цэлы 

тыдзень адпачынку, 
ежу, стул ці нават 
ложак, паглядзім.

калі шчыра, нашы 
адносіны трохі 
стамілі мяне. 
мне патрэбны 

перапынак.

гэта нармальна, бо я 
ўсё яшчэ злуюся на цябе 
зза вуха, але мне зда-
ецца, што я з большага 

кампенсіраваў гэтую 
страту.

і яшчэ, хлопец, 
з якім ты будзеш 

біцца, можа 
забіць цябе.

але я не хачу, каб ты забівала 
яго. гэта тайна, якую мы не 
расказваем людзям... нашы 
невялікія баі трохі падстро-
ены. небяспечнасць ад ку-
сак канешне ёсць... але ты, 

як мы і дамовіліся, не моцна 
параніш свайго супраціўніка.

некалькі 
парэзаў тут і 

там, упэўнены, 
ты зможаш 

гэта... але нічога 
больш...

інач дамова 
адменіцца.

табе не трэ-
ба вырашаць 
прама зараз.

у цябе ёсць 
дваццаць хвілін.



док? доктар 
сцівенс?!

гэй, хлопец...
ты не бачыў..? 
ох, гэй... ты...

як цябе 
клічуць?

рык.

божа мой, 
чувак...

што с табой 
здарылася?

няшчасны 
выпадак.

што?! як?! хто 
на самой спра-
ве зрабіў гэта 

с табой?



затыкніся! затыкні 
ебала! ты аддаў 

мяне гэтаму псіху! 
ты, зрабіў гэта! пачакай... 

гэй!

спыніцеся! 
спыніцеся 
зараз жа!

што з гэтым 
хлопцам? усё 

добра?

не хвалюйся аб ім, 
марціназ. што ты 
хацеў? навошта 

шукаў мяне?

давай, 
марціназ. 

цябе патрэб-
на адысці.

губернатар выклікаў 
мяне, каб папрасіць, 
пагаварыць з табою. 

сказаў, што ты выглядаеш 
не вельмі шчаслівым. ён 
ведае. што мы прыяцелі. 

ён хацеў, каб я проста... не 
ведаю, пераканацца, што 
ты не натварыш глупстваў 

ці нешта накшталт таго.

ён хацеў пере-
канацца, што 
ты шчаслівы.

што ён 
робіць 
зараз?



усе ў 
зборы?

так, 
сэр.

гэй, бос! 
спадзяюся 
сёння будзе 

лепш!

не хвалюйся, 
прыяцель. 

будзе.

абяцаю.



бос, ты 
ўпэўнены?

усё будзе 
добра.



шанец убачыць, 
як гэта сука 
прайграе?

да. думаю 
гэта даклад-
нае рашэнне.

а вось 
і мы.



халера.

якога.

гака?

спускайся і пазбаўся 
ад яе на халеру.

я заб’ю 
гэту суку.



хуфф

хуфф

хафф

хафф



унпх!

ункх!



гэй!

гэй, ты, 
курвіскін сын!

што чорт вазьмі 
гэта за дзярмо?! я 

прывяла сюды сваіх 
хлопчыкаў не за 

гэтым! я прывяла іх 
на баі для забавы!

а гэта чортава 
разня!! я не жа-

даю, каб маі дзеці 
глядзелі на сранае 

забойства.

ты траўміраваў іх! 
мы прыйшлі сюды 

глядзець бой, некалькі 
зламаных касцей, 

пара выбітых зубоў 
і можа трошкі крыві. 

але гэта! гэта 
занадта!

ты чуеш 
мяне?!

гэй, чорт 
вазьмі! я з та-

бой размаўляю!

не ўцякай 
ад мяне!

вярніся!



я заб’ю гэту 
дзеўку.

ну?! 
яна там? вы 
засуналі яе 

назад?!

яна 
звязаная?!

ну?!

мы засунулі яе 
назад, мужык. 
але гэта было 

ня проста.

халера. 
проста... я... 

проста...

дай мне 
яго!

сэр?

чаму гэта курвіска так 
паступіла?! я ж казаў ёй, 

што буду мякчэй з ёй. 
мне проста трэба было, 

каб яна аказала мне 
адну паслугу!

адну паслугу! 
яна ж згадзілася 
памагчы мне. яна 

згадзілася!!

курвіска!

курвіска!

курвіска!

у нас было 
дамаўленне!!



добра... пайду 
дадому, пасплю трохі. 
ці ва ўсялякім выпадку 

паспрабую. па
сапраўднаму я не спаў 

ужо шмат дзён.

эліс, прыбяжы да 
мяне, калі здарыцца 
штосьці сур’ёзнае. 
калі я канешне буду 

патрэбны.

добра. без пра-
блем. вы павінны 

трохі паспаць.

дзякуй.

такім 
чынам...

што між 
вамі?

рабяты 
вы..?

разам? не. я думаю, 
ён хоча, каб так было. 

шчыра кажучы, ён 
добры чалавек. на-

ват вельмі добры. і ён 
сапраўды падабаецца 

мне.

мне ўсё адно, 
што гэта канец 

свету. ён залішне 
стары для мяне.

дык ты..?

адна? так, але 
я і не шукаю нікога. 

у цябе кальцо на 
пальцы, я...

твая 
жана ўсё яшчэ 
жыва? прабач, 

калі я...

так. усё добра... 
не клапаціся, я проста 
спрабаваў распачаць 

размову. і прабач, калі 
гэта гучала быццам 

я...
дык ты так сама 
доктар? медся-
стра? фельчар?



на самой справе, я паступала 
ў каледж, каб стаць дызай-
нерам інтэр’ераў, калі кусакі, 

зомбі, як іх ні кліч, змянілі 
мае планы.

я, праўда, 
не ўмела 

нічога з усяго 
таго некалькі 

месяцаў назад.

але зараз? як ты 
навучылася?

доктар 
сцівенс 
вучыў 
цябе?

у асноўным. я заўсёды 
вельмі хутка вучылася, 

з дзяцінства.

мне дастатко-
ва было адзін раз 
паглядзець, як ён 

штонебудзь робіць 
 ну, можа два 
разы  і я ўжо 
магла гэта.

што ж, я 
ўражаны.

ня трэба. я ня лічу 
праяву ўражлівасці 
чымсьці асаблівым 

толькі таму, что 
многія іншыя ня 
робяць гэтага.

гэта непрыемна 
гучыць? тое, што 
я так кажу, робіць 
мяне падобнай на 

курвіску? так, 
прабач.

ня думай аб 
гэтым. я ня буду.

 ты права. большасць людзей не звяр-
таюць увагу ні на што. яны 
проста плывуць па жыцці і 
клапацяцца толькі аб сабе, 

не заўважая таго, што 
адбываецца вакол.

хэх.

што 
такое?



я сумую 
па жонке.

я проста... 
не магу пера-
стаць думаць 

аб ёй.

яна цяжарная.

праўда? так. яна хутка 
народзіць. у апошні 
раз, калі я бачыў яе, 
з ёй усё было добра.

ня ведую, калі...

рык, уставай!

хутка!

давай, 
нам трэба 
сыходзіць!

што..?

што ты 
робіш?!



ПРАЦЯГ НА ComicsBY.by БУДЗЕ!

ратую 
тваё 

жыццё!

аб чым 
ты?

як?!

я выцягну 
цябе 

адсюль!

я дапамагу 
табе збегчы!


