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не!



буаааагх!!!

кхааа!

кхааа!

я не хачу, 
каб гэта 

здарылася 
хутка.

я не хачу, 
каб гэта 
скончы

лася.



гррркк!



ааааа!!!

уфф!

уфф!

гробаная...

гроба... гробаная 
сука.



прачніся, 
лайнюк.

нарэшце...
я ўжо лічыла, 
ты ніколі не 
прачнешся.

ты знепрытомнеў, калі я 
другі раз прыбівала твой 
чалес да дашкі на падло
зе. памятаеш гэта? таму 

я б на тваім месцы не 
вельмі рухалася б.

не турбуйся за дзяўчынку... 
я зачыніла яе ў заднім пакоі... 

дзе ў цябе знаходзіцца ўсё 
гэта лайно, што ты робіш. 

будуеш клетку для сваёй ма
ленькай... сэксрабыні? тады 

навошта яна табе?

нават не жа
даю ведаць.

мне хочац
ца хутчэй 
пачаць.



спачатку я нешта пакажу 
і раскажу. я збіраюся вы
карыстаць усё гэта перад 

тым, як ты падохнеш.

першае...
абцугі.

далей  
малаток. 

я ўжо трохі 
апрабавала 
яго на табе.

ацэтыленавая гарэл
ка... запраўлена да 
ўпора. гэта добра. 
выкарыстоўваеш яе 

для гатавання?

я так 
сама.

ты яшчэ даведа
ешся, што я буду 
рабіць з гэтым.

электрадрэль...
батарэя зараджана.

пэўна з яе 
і пачнем.



мммф.

ммммгггх!!!



прачніся!



табе гэта 
спадаба

ецца.

ммуурггх!

мрргх!



цяпер 
гэта рука 

не патрэбна.

проста не 
патрэбна.

не хвалюйся...
лічу, я змагу 
спыніць кроў.



мхунгг!

ты 
прачнуўся.

добра.

ух. трохі 
пабаліць.



напэўна я 
ўдарыла цябе 
вельмі моцна. 

відаць, штосьці 
парвалося.

толькі не зне
прытомей... мы 
пакуль яшчэ не 

закончылі.

нпф.

хмм.



мннуааггхх!!!

буааггх!



губернатар!!
ты там?!

філ! адчыні! 
псіхованая сука 

знікла, чувак! 
доктар і эліс... і 
яшчэ два іншых 

так сама!

што з тваімі 
дзвярамі?

скажыце што
небудзь, сэр!

мы 
ўваходзім!



відаць, тое, 
што засталося ад 

гэтай пачвары яшчэ 
можа ачуняць, 
калі выжыве.

нам гэта 
не патрэбна.



грахх!

капец! 
яна тут!

хапай 
яе!

лайно!

лайно!

лайно!
трымай 

яе падалей 
ад яго!

божа!

губернатар,
ох... лайно!

што 
наконт 

яе?



хутчэй!!!

хрэн з ёй. цяпер 
яна паза зонай 
небяспекі... у яе 
няма шансаў.

а што 
наконт 

яго?

ён 
мёртвы?







мічоні!!! рык?

наўрад ці ў нас атрымалася б да
брацца да машыны гэтай ноччу... 

таму мы спалі тут. ну, ці па меншай 
меры намагаліся заснуць.

ты як так хутка 
дабралася сюды? 

ты што, бегла 
ўсю ноч?

так, я бегла ўсю 
ноч. мне трэба 
было ўходзіць 
спяшаючыся.

дзе 
доктар?

ён... ён не 
зладзіў.

што з губерна
тарам... ён?

ты забіла 
яго?
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забіла?
каго забіла?

 я не разумею, 
аб кім ты, 

рык.

давайце 
проста... 
проста 

пойдзем 
дадому.


