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This Sorrowful Life
Гэта сумнае жыццё
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ды адчапіся 
ты ад мяне, 
чорт бяры!

добра.

добра.

проста нам трэба 
спяшацца. будзе не лёгка 
выцягнуць цябе адсюль, 
каб ніхто не заўважыў.

я не змагу сцягнуць 
нам машыну... мы трымаем з 
поўным бакам толькі некалькі 
з іх. і будзе цяжка прабрацца 

да іх незаўважнымі. калі яны 
заўважаць, што 

ты знік, раней, чым 
мы зможам далёка 
ўйсці, яны змогуць 
дагнаць нас... нам 

трэба выбрацца 
адсюль так, каб як 
мага дольш ніхто 
не даведаўся аб 

гэтым.

а цяпер... 
час ісці.

пачакай... мне 
сказалі, што вар-
тавыя сцерагуць 

дзверы.

як мы пройдзем 
міма іх?

мы ўжо 
паклапаціліся 

аб гэтым. «мы»?



глен!

думаю, вы ўжо 
знаёмы з маім 
памошнікам.

рык... ты 
жывы!

я думаў, 
што ты загінуў, 

чувак. радрыгез казаў 
мне пра цябе, але я 

не верыў, пакуль сам 
не ўбачыў.

а што з табой? яны 
сказалі, што адпусцілі 
цябе... бо ты расказаў 
ім усё пра турму, яны 
збіраліся прасачыць 

за табой.

чувак... яны нават 
не пыталіся ў мяне ні 

аб чым. я правёў дзень 
зачынены ў гаражы, 

потым у іншым гаражы 
побач з мічоні.

я кахаю мэгі і я 
не хочу, каб яна 

трапіла ў небяспеч-
нае становішча... 

але тое, што я чуў... 
тое, што яны зрабілі 

з ёй... думаю, я б 
расказаў ім, што 

заўгодна, абы 
яны спыніліся.

але яны 
нават не 
спыталі.

відаць, 
яны рабілі гэта 

проста каб 
мучыць мяне.



мда, падобна на праўду. 
філіп... губернатар, як 

жадаеце. ён ужо даўно 
па-ціхаму вар’яцее.

я чуў пра лайно, якое 
ён рабіў, нашэпты, 

чуткі... але не хацеў 
верыць, што гэта 

праўда.

ніколі не 
звяртаў на гэта 
асаблівай увагі.

але пасля таго, 
як убачыў цябе... 
я пачаў падаз-

раваць, што гэты 
«няшчасны выпа-
дак» з тваёй ру-
кой неяк звязаны 

з ім.

ён папрасіў мяне 
пасцерагчы... пасцераг-
чы гараж, дзе ён трымаў 
глена. я не ведаў, што ён 
там трымае палонных.

я ў асноўным 
працаваў на вар-
це... увесь свой 
час праводзіў 
на загарадзі.

я не мог дазволіць 
гэтаму працягвац-

ца... я павінен пагчы 
спыніць гэта 
шаленства.

мы ўсё яшчэ 
людзі, чорт 

бяры.

чорт, мае рэчы. 
мы былі апрануты ў 

абарончыя касцюмы, 
але калі доктар працаваў 

са мной, хтосьці мог 
убачыць мой турэмны 

камбінезон.

божа.

што не 
так?

вось як яны 
даведаліся 
пра турму.

як я мог 
быць такім 
ідыётам?

давайце...
мы павінны 
выбірацца 
адсюль.



мне патрэбны новыя 
кусачыя для рынгу! і 

мне трэба шукаць но-
вых байцоў... лайно!

халера!

гробаная 
сука!

лайно!

курвісха!

адчыняйце!

я хачу бачыць як 
яе гробаныя ван-
тробы вываляцца 

на землю!

чорт!



стоп!

зачыніце.

упэўнены, 
босс... але 

чаму?

пайду...

трэпа паспаць. 
не хачу зрабіць 
штосьці, аб чым 

потым буду 
шкадаваць.

я павінен 
усё праду-

маць. вярнуся 
праз некалькі 

гадзін.



пачакайце!

калі ласка, 
пачакайце!

што такое, 
эліс?

што ты 
хацела?

я падумала... і калі 
ўходзіце, я хачу, каб 
вы ўзялі нас з сабой. 

доктара сцівенса і 
мяне.

куды б вы ні йшлі, 
там напэўна лепш, 

чым тут... твая жана 
цяжарна, упэўнена, 

мы зможам ёй 
дапамагці.

я не супраць. 
мы будзем 
рады вам.

нам 
трэба 
ісці 

прама 
зараз.

калі мы хочам 
выбрацца ад-

сюль без аніякіх 
праблемаў... нам 
трэба спяшацца.

глен, 
ты ведаеш, 
дзе мічоні?



гэта тут... я лічу. я не 
вельмі добра запомніў гэ-
тае месца, калі яны цягалі 

мяне паўсюль.

але я ўпэўнены, 
месца, дзе яны 
трымаюць яе, 
дзесьці тут.

яно...
прама за 

наступным 
паваротам.

добра, мы 
забіраем яе...

забіраем доктара 
і ўходзім.

колькі нам ісці да 
доктара, а потым 

да агароджы? ёсць 
лёгкі шлях?

стойце.

я бы вельмі здзівіўся, калі 
б губернатар не выставіў 

ахову каля дзвярэй, дзе ён 
трымаю вашу сяброўку. ісці 

туды не лепшая ідэя.

калі не 
хочаце, 
каб вас 

затрэлілі.

што ты 
прапануеш?

тут усе мяне 
ведаюць. дальш 

пайду сам... я 
паклічу вас, рабя-

ты, калі скончу.

чакайце 
тут.

прывітанне, 
я глен.

эліс. 
прыемна 
пазнаё-
міцца.



гэй, як ты, гэб? ён паставіў 
цябе бараніць залаты запас 

ці яшчэ што?

хех. не зусім. 
гэтая сука, якая 
аблайняла бой, 

сядзіць там. яна ляс-
нутая. бос вырашыў 

не рызыкаваць.

можна паглядзець? 
аднім вокам. я дрэнна яе 
разгледзіў у баі. відаць, 

гарачая.

о, так... яна была 
гарачай. да таго, 

як губернатар 
выбіў з яе...

...хакк!

гакк!

хакк!

чыста!



дапамажыце 
адчыніць дзверы... 

не паддаецца.

унгх!

о, божа...
ты?!...

цьфу!

гэй, мічоні, 
супакойся, 
гэта ж я.

рык.

рык? хлопцы...
дапамажыце 
развязаць яе!



так...
божа, 
добра.

з 
табой усё 

добра?

не.

зусім 
ня добра.

табе да-
пама...?

не, я 
сама.

давайце 
валіць 

адсюль.



стойце!

хтосьці ідзе.

я займуся гэтым. 
людзі пакуль не 
ведаюць, што я 

зрабіў.

я не дам ім 
убачыць вас.

радрыгез? 
ты што тут 

робіш?

ух, док... мы як раз 
йшлі за табой. мы 
ўходзім з... гэтага 
горада. мы хочам, 

каб ты пайшоў 
з намі.

што? хто 
гэта мы?

гэй, 
док.

што скажаш? 
ты з намі ці не?

мне толькі трэба 
сабраць некаторыя  
рэчы ў лазарэце, і 

мы можам ісці.

гэта не 
зойме і 
хвіліны.





які самы 
кароткі шлях 

адсюль? сюды.

проста ідзіце 
за мной... я 

вывядду вас.



меньш выходзьце на 
адкрытую прастору. нам 
толькі трэба дабрацца да 

тога правулка... і пералезці 
праз адзін з тых платоў. 
яны ахоўваюцца не так 
добра, як цэнтральныя 

вароты.

гэта павінна 
быць не 
цяжка. доктар!

доктар 
сцівенс!

ох, вечар 
добры, міс 

уільямс.
эм... 

чым я магу 
дапамагці?

прабачце, што турбую, але 
мой сын, мэцью, яго трохі 
ліхаманіць. хутчэй за ўсё, 

нічога страшнага, але я 
хачу ведаць дакладна.

у вас будзе 
час сёння?

канешне. я...
я толькі...

проста 
прывядзіце 

яго ў мой офіс 
трохі пазней. 
калі хаціце...

я зраблю яго 
агляд. я... пра-
веру, што з ім 

усё добра.

канешне, я...
вы ў парад-
ку, доктар 
сцівенс?

вы вы-
глядаеце 
засмуча-

ным.

я ў парадку... 
праўда. я проста... 

я зараз заняты 
іншым.

не хачу паказацца 
невыхаваным, але 

я павінен ісці.

прабачце.



доктар... сын 
гэтай жанчы-

ны..?

я не магу думаць 
пра гэта зараз, 
эліс. гэта так... 
проста не магу.

мы павінны выбрацца 
адсюль... у нас можа не 

быць іншага шанса. гэтыя 
людзі... ім прыйдзецца 

абысціся без нас.

вы маеце 
рацыю. я 
ведаю.

перастань 
так глядзець на 

мяне. не хва-
люйся.

добра...
прабач.

добра...
пачакайце 

тут.

я зараз 
вярнуся.

гэй... гэй, хла-
пец. я змяню 

цябе.

давай мне 
вінтоўку і ідзі. 
я адстаю тваю 

змену.



канешне... 
як скажаш, але 
навошта табе 

гэта? я патрэбны 
дзесьці ў іншым 

месцы?

не задавай ніякіх пытанняў. 
я проста раблю табе пазыку. 

давай мне ружжо, аддзяч 
мяне... і атрымлівай асалоду 

ад свайго адпачынку.

ух... 
канешне.

як бы там ні 
было, чувак, 

дзякуй.

давайце, пералазім праз 
гэты плот і мы на свабодзе. 
гэта аказалася прасцей, чым  

я думаў... але мы ўсё яшчэ 
павінны спяшацца. хтосьці з 
грамілаў губернатара можа 

прыйсці ў любы момант.

добра, 
добра. лічыш, 

мы самі не 
спяшаяем-
ся адсюль 
убрацца?

я пакуль 
не ўхаджу.

што?
я збіраюся наведаць 

губернатара. даганю я 
вас ці не, але я проста 

не магу ўйсці, 
не зрабіўшы гэта.

дзе ён 
жыве?

другі дом уверх 
па гэтаму правулку. 
другі паверх, першая 

кватэра злева.



не магу паверыць, 
што яна вось так 
кінула нас. можа, 
памагчы ёй? мне 
гэты хлопец так 
сама не пада-

баецца.

павер, глен... 
мы б толькі 

перашкаджалі ёй. 
бяспечна за ўсё 
ўхадзіць прама 

зараз, пакуль мы 
можам.

мічоні зможа 
паклапаціцца пра 

сябе... і мне здаец-
ца, што яна хацела 

б зрабіць гэта сама.

вось так... 
добра. ужо 
амаль тут.

толькі сачы 
за рукамі.

ну што... на 
ўсялякі выпа-
дак рыхтуй-
цеся злавіць 

мяне.

гэта будзе не 
лёгка... хлоп-
цы, зловіце 

мяне?

трымаю 
цябе, рык... 

а цяпер 
павольна 

ўніз.

ох, 
не выпусці 
яго. асця-

рожна.

не магу паверыць у 
гэта, мы так лёгка 
адтуль выбраліся. 
гэтыя сцены да-

кладна не прызна-
чаны для таго, каб 

утрымліваць людзей 
унутры... але...

...але так 
проста.



грааггх!
ааааааай!

доктар 
сцівенс!

гмпхх! што...
што гэта?

гэта 
адзін 
з іх?

кусачы?

дай мне 
яго!

гэй!



усё 
добра...

усё ў 
парадку, 

эліс...

я не памру... 
думай пра гэта... 
з навуковага пун-
кту гледжання...

я проста... перай-
ду ў іншую, больш 

дрэнную форму 
жыцця. я ўсё яшчэ 

буду існаваць...

у нейкім сэн-
се... вазьмі мае 
рэчы... яны табе 

спатрэбяцца, каб 
клапаціцца аб 
гэтых людзях.

выкары-
стоўвай 

тое, чаму 
я вучыў 

цябе.

ідзі.

нам трэба рухац-
ца. людзі ў горад-
зе падумаюць, што 
гэта хтосьці з аховы 

страляў у кусачых, якія 
падбіраюцца блізка 

да агароджы.

але гук можа 
прыцягнуць 
сюды куса-

чых знедалёк 
адсюль. мы 

павінны ўйсці 
раней, чым яны 

будуць тут.

я... ён быў 
добрым сябрам. 

мне так сама 
будзе не хапаць 

яго.



пракляцце, мілай. з’еш 
гэта. не зусім свежае, 
але клянуся, яно яшчэ 
хадзіла не больш двух 

гадзін назад.

гэта не так 
ужо і дрэнна, 

магло быць горш. 
ты павінна гэта 
з’есці, зараз жа.

ну жа...

што, чорт 
бяры, табе 

трэба?!

і не грукай 
так моцна ў 
мае чортавы 

дзверы!





ПРАЦЯГ НА ComicsBY.by БУДЗЕ!

што ж...

гэта павінна 
быць цікава.


