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хадзем.

мічоні, 
пачакай!

ты пакінула нас каля 
агароджы, калі мы ўцякалі 
з горада. ты сказала, што 
ў цябе ёсць незавершаныя 

справы з губернатарам, 
чалавекам які адсёк мне 

руку і гвалтаваў цябе 
ўвесь час.

ты пайшла, 
каб пакараць 

яго.

і?

чым усё сконча-
лася? спадзяюся, 
што добра... ты 
знайшла яго?

ён 
мёртвы?

я... я...



я не... 
я не ведаю 
дакладна. 
магчыма...

проста я не 
ўпэўнена.

а цяпер пойдзем. 
я не хачу правесці 

яшчэ адну ноч 
звонку.

нам трэба 
ісці.

я з ёй... нам 
трэба дабрацца 

дадому.

калі мы зможам 
працягваць... гэта 
жанчына йшла ўсю 
ноч і ўсё яшчэ пра-

цягвае ісці? яна 
напэўна робат. яна 
калі-небуць спы-

нецца?

глен. штосьці тут не так. 
прыглядзі за ёй. 

добра?

так, я 
так сама 

заўважыў.



з табой усё 
добра?

са мной? я... 
буду ў... у 
парадку. доктар стывенс, ён 

проста... быццам... 
у адно імгненне ён 
быў каля мяне, а ў 
наступную секунду 

- яго ўжо няма.

мне не знаёма гэта 
адчуванне... але 
я наўрадці калі-
небудзь да яго 

прывыкну.

яно выбівае з 
ладу... узмац-
няе адчуванне 

бездапаможнасці.

так.

такім чынам... ух, 
марцінэз, так? ты 

заўсёды быў салда-
там? ты салдат на-

цыянальнай гвардыі? 
штосьці накшталт 

таго?

я... быў 
настаўнікам 
фізкультуры.



настаўнік 
фізкультуры?

файна. на-
ват у гала-
ву такое не 
прыходзіла.

файна?

так.

памятаеце, калі ўсё 
гэта толькі пачалося? 

ведаю, вы памятаеце... 
яшчэ і года не прайшло. 
здаецца, што прайшлі 
дзесяцігоддзі... але на 
самой справе прайшло, 
колькі... сем месяцаў? 

я не лічыў.

калі гэта толькі пачалося... 
у іх былі «зоны бяспекі», памята-
еш? шпіталі, цэрквы, школы... яны 
казалі ўсім ісці туды... казалі, што 
так прасцей будзе абараніць усіх. 

потым яны кінулі гэта і сказалі, што 
ўходзяць у буйны горад.

тады яны пакінулі копаў 
і пажарных дапамагаці... 

адбівацца ад кусак. рабя-
ты, вы напэўна чулі пра гэта, 

калі самі не былі там... бя-
спечныя зоны аказаліся не 

такімі ўжо і бяспечнымі.

так, мой інтэрнат 
ператварылі ва 

штосьці тыпа таго. 
ледзь атрымалася 
выбрацца адтуль 

жывой.

тады ты 
ведаеш, усё 
аблайнючы-
лася вельмі 

хутка.

людзі прыходзілі ў гэта месца 
адусюль. усе мае вучні прыйшлі 

са сваімі бацькамі. гэта мес-
ца было перапоўнена. усе былі 
напужаныя... я расказаў сваім 

хлопчыкам гісторыю, каб 
супакоіць іх... мы гулялі ў ба-

скетбол, каб перастаць думаць 
пра тое, што адбываецца.

потым кусакі 
разабраліся 
з копамі... і 
ўварваліся 

ўнутр.

гэта было...
жудасна.



таму... у канцы быць 
настаўнікам не так 

ужо і «файна». быў час... у самым па-
чатку... калі я лічыў, што 
гатовы да ўсяго, што б ні 
здарылася... гатовы лепш 
іншых, лічыў, што зладжу 
лепш. так было спачатку... 
калі я лічыў, што ўсё гэта 

часова.

не магу па-
верыць, што 

лічыў так 
калісьці.

я ніколі не быў жанаты... 
у мяне ніколі не было 

дзяцей. я больш не мог 
паразмаўляць з бацькамі, 

я быў зусім адзін.

я лічыў, што адзіны чалавек, па 
якім мне трэба клапаціцца, гэта я 
сам. я бачыў людзей, якія гублялі 
розум, пабачыўшы смерці сваіх 

любімых... але толькі не я.

я дрэнна спаў мінулай ноч-
чу. вы таксама не вельмі 
выспаліся, таму што сап-
саваны шрубалёт не самы 

добры ложак... але я дрэнна 
спаў не з-за гэтага.

кожны раз, калі я 
заплюшчваю вочы, я 
бачу гэтых дзяцей... 

якія клічуць сваіх мам... 
мяне... бо іх вантробы 

валяюцца на падлоге... 
ведаю, я нічога не мог 

зрабіць, толькі ўцякаць.



будзьце ўважлівымі, 
не забывайце, дзе мы. 

у лесе нас могуць акру-
жыць за некалькі 

сякунд.
што заўгодна 

можа адбыцца.

аагх!

божа!!
лайно!

хааагх!

не!

не сёння!



адвалі!

дзякуй.

нам трэба 
ісці... зараз 

жа!

шум мог 
прыцягнуць 
увагу яшчэ 
больш іх.



гааархх!

ааахх!!!

ооо... 
лайно!

уфф!!

ааах!!!

о, ісусе!

о, ісусе!

гах!

гах!



глен!

лаві!

я не магу 
зрабіць дакладны 
стрэл... я не хачу 

прыстрэліць 
глена.

я не магу.

ооп!!!

лайно!

я магу!

пачакай!



што? магла б і 
гэтага забіць. я 
яго толькі што з 

ног збіла.



іх усё больш.

о, божа!

іх тут занад-
та шмат! бяжым!



давай!

давай!

давай!

да машыны!

усе да 
машыны!



глен... завадзі, 
пакуль мы вы-
цягваем яе з 

бруду! давай!

на нейтралке 
павінна атрымац-
ца... калі не змо-
жам выцягнуць... 
угх... тады трэба 

будзе... угх... рас-
качаць і выцягнуць 

яе з бруду.
ёсць!

атрымлі-
ваецца! яна 
рухаецца!

скочце!

хутка!

вывазі нас 
адсюль!

зраблю!



ну рабяты, з вамі 
на даш нуды.

як далёка 
гэта турма, 
у якой вы 
жывяце?

не далёка... у некалькіх 
хвілінах язды, калі нас 

нічога не затрымае.
гэта было 

б цуда.

ай!

прабач.



так... у гэтай 
вашай турме... там 

бяспечна?

я ведаю, мы ўсе 
ненавідзелі губерната-
ра і гэты жахлівы го-
рад, але там я магла 
засыпаць ноччу і не 

баялася, што на 
мяне нападуць.

напэўна, варта 
было арганізаваць 

супраціўленне з 
самага пачатку, 
але я не жадала 

пазбавіцца ўсяго 
гэтага.

гэта месца акаляюць тры 
плота... хадзячыя не здоль-
ныя зламаць нават першую 
агароджу. у нас ёсць аба-
рончыя вежы для абароны, 
калі яна спатрэбіцца... ды і 

самі будынкі даволі крэпкія.
калі ты 

сапраўды баішся, 
можаш зачыняць 
сваю камеру на 

нач. ты будзеш у 
бяспецы.

хадзячыя? гэта, ух... 
мы іх так клічым. на 
самой справе мяну-
шак две. хадзячыя і 

схаваўшыяся.

мы, ух...
мы заўважылі, што 
некаторыя з іх па-

чынаюць пераслед-
ваць цябе... іншыя 

нападаюць на цябе, 
калі ты набліжаешся 

да іх. адны вала-
чацца за табой... 

іншыя проста чака-
юць... хаваючыся.

два тыпа? гэта неяк 
глупа. яны ўсе куса-

юць. назва кусакі лепш 
падыходзіць.

я так лічу...

а дзяў-
чынка 

злавіла 
сутнасць.

не я 
прыдумаў 

гэта.



мы амаль на месцы... 
ужо бачна наперадзе... 

вось яно.

выглядае 
не вельмі, 

але...

спыні 
машыну!!



рык...

гэта...

о, божа... 
я... гэтага 
не можа...

о, не...
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о, божа...

о, божа, не...







хвілінку!
клянуся, сынок... за 
хвілінку я бы змерз 

там!

хутчэй, 
тат. тут 

становіцца 
холадна.

ты там бачыў 
дрэнных?

не. з тых часоў, 
як пахаладала, 
яны перасталі 

хадзіць.

дзякуй, 
сынок.

ты скончыў 
чытаць свой 

комікс?

так... у 
чарговы 

раз.

шкада, што не-
магчыма знайсці 
новыя коміксы. 
мне становіцца 
сумна перачыт-
ваць тыя, што ў 

мяне ёсць.



пойдзем. мяркую, у 
мяне ёсць нешта, што 

цябе ўзбадзёрыць.

што?

падарунак, 
сынок.

сядай.

але яшчэ вельмі 
рана. ты ніколі 

не дазваляў мне 
распакоўваць мае 

падарункі раней 
тэрміну. ты казаў, 

што гэта можа 
сапсаваць 

каляды.

лухта. гэта было ра-
ней, а зараз я нават 
не ведаю дакладна 
наш календар. ма-
быць каляды ўжо 
два дні, як мінулі.

так што 
табе лепш 
расчыніць.

добра, 
паколькі ты 
так кажаш.

нешта 
цяжкае.

спадзяюся, 
табе спадабаецца, 

хаця б трошачкі. 
я знайшоў гэта, 

калі ў апошні раз 
выбіраўся 

за харчамі.



ух ты!

геймбой!!!

і ты не забыў пра 
гульні і батарэйкі. 
я змагу пагуляць 

на ім!

толькі памятай, сынок, 
калі батарэйкі сядуць, гэта 
рэч перастане працаваць. 

так што беражы іх так 
доўга, як зможаш.

цяпер батарэйкі 
не так ужо і лёгка 

знайсці.

ведаю, тата. 
я буду выклю-
чаць яго пасля 

таго, як пагуляю, 
абяцаю.

дзякуй, 
тата. я 
люблю 
цябе.

я так сама 
люблю 
цябе, 

сынок.

падкіну-ка я 
яшчэ паленца, 
пакуль агонь 

не згас.



самае то.

дык, ты лічыш, час 
перастаць клапаціцца 
за аплату за тыя рэчы, 

што мы бяром?

прайшло ўжо амаль пяць 
месяцаў, як усё пачало-
ся. тэлебачанне ўсё яшчэ 
не працуе... радыёсігнала 

таксама няма. мы не 
бачылі нікога жывога з 
тых часоў, як сустрэлі 
таго хлопца, што даў 

нам машыну.

ён вельмі нам дапа-
мог, са зброяй і з усім 

астатнім. з тых часоў мы 
не бачылі ні паліцыі, ні 
вайскоўцаў... нікога.

я хачу сказаць, сынок... 
што мне вельмі не па-

дабаецца тое, што нам 
трэба красці ўсе гэтыя 
рэчы. нават пры тым, 

што палова дамоў у го-
радзе была абрабавана 

яшчэ да эвакуацыі. про-
ста я адчуваю, што гэта 

няправільна.

ежа гэта зусім іншае... 
у нас няма выбару. у 

нас проста няма ніякіх 
варыянтаў, акрамя як ра-
баваць мясцовы гастра-

ном і заставацца тут, 
замест таго, каб жыць 

у сваім доме.

наш дом быў такім вялікім. 
наўрад ці мы змаглі б 
абараніць яго. занадта 

шмат дзвярэй... занадта 
шмат вокан.

я не ў стане перастаць 
думаць аб тваёй маці... 
і пра тое, што здарыла-

ся з ёй.

усё, што ў мяне 
было, пайшло кату 
пад хвост, а мяне 

ўсё яшчэ клапаціць 
крадзеж рэчаў...



лічу, гэта паказвае, хто я 
на самой справе. заўсёды 
хваляваўся пра дробязі.

увесь час, што я 
там... шукаю ежу, 
цацкі для цябе, ці 

яшчэ што. я малюся, 
каб паліцыя прыйш-

ла і арыштавала 
мяне.

тады, па мен-
шай меры, я б 

ведаў, што мы 
не адны...

прабач, сынок. 
я ведаю, як гэта 

жудасна. я не хацеў 
хваляваць цябе.

а?

вясёлых 
каляд, 
дуэйн.

канец.


