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мэггі!

о, божа...
мэггі!!!

глен!!!

не!!!



ён заб’е сябе!

мэггі! лайно!

лайно!

лайно!

Глен!

я абараню 
шлях...

...хто-небудзь 
выцягніце яго 

адтуль!



я тут...
я выцягну 

яго!

як ён? у 
парадку?

ён... ва ўсялякім 
выпадку дыхае.

гэта ўсё, што 
я магу ска-
заць прама 

зараз!

арг!

лайно!

рааагх!

гаххх!

ох, ісусе.

рык?

гэтая пач-
вара, гэта 
быў оціс.

дапамажы-
це мне!

нам трэба 
дастаць глена 
адтуль... зараз 

жа!

не!
мы не павінны выцягваць 
яго! нам трэба ўпіхнуць 

яго назад у машыну, там 
ён будзе ў бяспецы. а мы 
пакуль зоймемся гэтымі 

монстрамі!
яны запаволеныя... 

калі мы будзем пра-
цягваць рухацца... не 

дадзім ім абысці нас... 
мы зможам вычысціць 

іх адсюль... хаця б 
большую частку з іх.

мы не можам 
кінуць гэта месца... 

пакуль!



рык?

чорт бяры, 
сынок, гэта 

ты!

рык!

рык!

о, божа, 
ты жывы!

твая рука, што з 
ёй здарылася?!

доўгая гісторыя... 
і... у нас зараз іншыя 

праблемы.

дзе ўсе?

я не... калі шчы-
ра, я не ведаю.

мы 
мала, што 

бачылі.

я бачыў, як на оціса напалі... 
ведаю, ён не зладзіў. херша-

ла ўкусілі... я бачыў гэта. лоры, 
карл... астатнія... яны спрабавалі 
вярнуцца ў блок с, калі андрэа і 
я скокнулі ў фургон. мы не маглі 

дабрацца да іх. а яны не маглі 
прарвацца да нас.

мяркую, што ў іх 
атрымалася.

як гэта магло 
здарыцца?

тайрыс пайшоў на вашы 
пошукі, калі ён вярнуўся, 

мы былі так засяроджаны 
на тым, каб дапамагці яму 
ўвайсці раней, чым на яго 
нападуць, што мы нават 

не падумалі...

мы можам 
абмерка-
ваць гэта 
пазней?

мы былі адрэзаны ад іх...
нас узялі ў кола і мы былі вы-

мушаны схавацца ў фургоне. мы 
чакалі, пакуль яны разыйдуц-

ца, каб мы змаглі дабрацца да 
вартаўнічай вышцы.

у мяне там боепры-
пасы... я магу проста 
засесці там і цэлымі 

днямі адстрэліваць іх. я 
збіраюся зрабіць гэта... 
калі хочаце, далучай-
цеся да мяне... тады 

наперад!

я іду ўнутр... я павінен да-
ведацца, што з астатнімі. 
я павенен убачыць карла і 
лоры. па дароге я заб’ю 

так шмат, як змагу.

я прыкрыю твой 
азадак... я з 

табой.

я буду прыглядваць за 
вамі зверху. як толькі 
я падымуся наверх, я 

змагу прыстрэліць лю-
бога, хто падбярэцца 
да вас вельмі блізка.

я марцінэз. спадзяю-
ся, ты добра ладзіш з 
вінтоўкай... у вас тут 

чортаў бардак.

гляджу, ты 
прывёў сяброў.



пазнаёмімся 
пазней, калі пера-

жывём гэта.

эліс... цягні глена ў 
фургон і ўпэўніся, 

што з ім усё ў парад-
ку. аглядзі яго. мы 

прыйдзем за вамі, калі 
вычысцім гэта месца. зачыніцеся 

знутры.

ня ведаю, 
ці змагу... не... я ў парадку, 

проста... вырубіўся. 
я пайду з вамі, рабя-
ты... я павінен паба-

чыць мэггі!

тады 
пайшлі!

ну жа!

нам трэба 
працяг-
ваць ру-
хацца!

гэта рык... 
адчыняй-

це!
хто-небудзь 

адчыніце!

божа...
рык!

уваходзьце!

давайце, 
заходзьце 

ўнутар!
я прытры-

маю іх!



я зайшоў!

зачыняем... 
давай!

атры-
малася!

амаль 
паспелі.

так.

цябе ўкусілі? 
дэйл сказаў...

чорт. не... зачапіла 
шалёнай куляй. 

пашкодзіла толькі руку, 
сапраўды. я ў парадку. 

ён, відаць, убачыў кроў і 
зрабіў няправільныя 

высновы...

татуля! о, карл... ох, 
сынок... ты цэлы... 

ты ў парадку.

ахх!
тата!

твая рука!

ох, рык... што 
здарылася?

я... гэта быў 
няшчасны 
выпадак.

цябе ж не ўкусілі, 
тат? скажы, што 

не ўкусілі!

не, не хвалюйся. 
мяне не ўкусілі. я 
буду ў парадку, 

сынок.

мне трэба 
ісці. я павінен 

упэўніцца, што з 
мэггі ўсё добра.

хвіліну на-
зад яна была ў 
сваім пакоі... з 
ёй усё добра. 

яна будзе рада 
цябе ўбачыць.



добра, тайрыс. ідзі сабяры 
ўсіх. нам трэба пачаць вы-

чышчаць гэта месца.

андрэа і дэйл ужо 
на адной з вар-

тавых веж. трэба 
яшчэ некалькі ча-
лавек на іншых ве-
жах, каб адстрэль-

ваць іх, а гэтым 
часам астатнія...

так... я так і зра-
блю... але ты... ты 

пачакаеш тут.

што?

ты інвалід, рык. гэта цуд, 
што ты яшчэ змог вярнуцца 

сюды жывым. так, ты можаш 
страляць... але ты не зможаш 
адштурхнуць хадзячага дру-
гой рукой, калі яны дабяруц-

ца да цябе.

у лепшым выпадку 
ты зможаш стукнуць 

іх локцем, але для 
гэта табе прыйдзец-
ца падыйсці занадта 

блізка. усё, ты завязаў 
з гэтым.

цябе ўкусяць, 
калі ты выйдзеш 
адсюль... а я не 
хачу, каб гэта 

здарылася.

гэта глупа. я ўсё яшчэ 
магу пінаць іх... я ўсё 
яшчэ магу бегці... ці 

ты цяпер будзеш мне 
загадваць?

з якога 
часу?

паглядзі на сваю 
жану. хочаш рызык-
нуць сваім жыццём 
яшчэ раз? заставай-

ся тут.

не прымушай мяне 
зноў надзерці табе 

азадак.

хадзем, мы павінны 
сабраць астатніх. мы больш 

не можам карыстацца 
гэтымі дзвярамі. яны 

ўсе цяпер вакол іх.

выходзіць 
будзем праз 

гараж. сумня-
ваюся, што іх 

там шмат.

мяне завуць 
цэзар марцінэз. 

прыемна 
пазнаёміцца.

пазнаёмімся, калі 
перажывем гэта. а 
пакуль няма сэнсу 
знаёміцца... раз-

умееш, пра што я?

ён, чорт бяры, 
мае рацыю. цяпер я 
шмат чаго не магу 
рабіць... і гэта злуе 

мяне.

рык, 
я...



прайшло ўжо чаты-
ры дні. лічыш, ты калі-
небудзь зможаш пера-
стаць тарашчыцца на 

мяне вось так?

з гэтай 
глупай 
ухмыл-

кай.

не, я...
хутчэй за 

ўсё не.

у нас было мала часу, 
каб праводзіць яго раз-

ам... з гэтай зачысткай і ўсім 
астатнім. я вельмі сумаваў 

па цябе, мэггі. я не мог пера-
стаць думаць пра цябе.

я ўжо і не 
думаў, што 

калі-небудзь 
зноў убачу 

цябе.

зараз ты тут... 
і мы разам. давай 

сфакусіруемся на гэтым. 
не хачу нават успамінаць 

пра два апошнія тыдні.

а цяпер ідзі 
сюды... дай 
мне перат-
варыць гэ-
тую глупую 
ўхмылку ў 
усмешку.

<нюх>

ты адчува-
еш гэта? гэта 

дым?

ды... не 
клапаціся. 

упэўнена, яны 
проста пачалі 
паліць трупы. 
звыкайся да 
гэтага паху, 

яны хутчэй за 
ўсё будуць за-
ймацца гэтым 
яшчэ не адзін 

дзень.

спальваюць 
трупы?

адыйдзі, 
дай мне 
ўстаць...

глен?



клянуся, яны 
становяцца ўсё цяжэй. 
ведаю, што такога не 
можа быць... але кля-

нуся, гэта так.

два!

тры!

разумею, 
аб чым 

ты...

рабяты!

стойце!

пачакайце 
хвілінку!

фуххх

фуххх

фуххх

будзьце...
будзьце 
ласкавы.

што 
такое, 
глен?

што табе 
трэба?

не паліце...
не спаліце...

не паліце жан-
чын. калі ласка. 
мне трэа, я хачу 

аглядзець іх.

ух...

добра.

нават не буду 
пытацца.

ну, як 
тут у нас 
справы?

хвілінку...

у дзіцяці добрае, вы-
разнае сэрцабіцце. усе, 
што я магла праверыць, 

выглядае нармальна. 
наколькі я магу мерка-

ваць, усё добра.

але ёсць шмат усяго, чаго я 
не змагла праверыць. столькі 

ўсяго можа быць, што я не 
змагла выявіць. нічога не 

магчыма ведаць дасканала, 
пакуль не нарадзіцца 

маляня.

нараджэнне само па 
сабе можа быць цяжкім. 
у меня няма неабходных 

інструментаў на выпадак, 
калі штосьці пойдзе не так. 

справа ў тым, што ваш першы 
сын быў народжаны з дапа-
могай кесарава, гэта зна-

чыць, што гэтае дзіцяці може 
пайсці тым жа шляхам... а 

гэта не вельмі добра.

людзі прымалі роды 
самастойна тысячы гадоў. 
таму пакуль няма аб чым 

хвалавацца.

калі я зашывала 
хершалу руку, я звярнула 
ўвагу на тое, што вы на-
ват не выкарыстоўваеце 

лазарэт.

я планую прыбрацца 
там цягам некалькіх 

тыдняў і падрыхтаваць 
усё неабходнае.

я зраблю твае 
роды настолькі 

лёккімі, 
наколькі гэта 

магчыма.

эліс, дзякуй вялікі, што 
пайшла са мной. ты нават 
уявіць сабе не можаш, як 
шмат гэта значыць для 

нас...

для нас 
траіх.

я шчасліва 
быць тут 

і рада, 
што магу 

дапамагці.



проста гэта 
было... гэта 
было лішняе. 
гэта ўсё, што 

я сказала.

ён заслужыў гэта... 
канешне, заслужыў. я 
ведаю гэта... я проста 

не гатова была гэта 
бачыць... тое, што ты 
зрабіла з ім, мыло...

напэўна, 
ты дзейнічала 

празмерна.

так, трошкі. пасля таго, 
як я супакоілася... пасля 
таго, як падумала аб гэ-
тым... узгадала ўсё тое, 
што ён... што ён рабіў са 

мной. так.

гэта трохі 
задаволіла 

мяне.

я проста ніколі 
не бачыла цябе з 

гэтага боку...

ух...

хангх!

уфф угфф

ох, ох 
чорт!

ха! не 
магу па-
верыць у 

гэта! я 
знайшоў 

яго!

не веру, я 
знайшоў яго! 

тое, што 
трэба!



бачыш, сынок... ця-
пер тут бяспечна. яны 

пазбавіліся ад усіх 
хадзячых.

што, ніводнага не заста-
лося? ты ўпэўнены? яны 
маглі схавацца. некато-
рыя дастаткова разум-
ныя, каб хавацца. чаму 

ты так упэўнены?

адкуль ты мо-
жаш ведаць, 
што ніхто з іх 
не схаваўся?

мы ўсюды 
праверылі, карл. ім 
больш недзе сха-
вацца. мы знайшлі 

іх усіх.

а гэтыя 
на зямлі... ма-

быць, яны проста 
спяць?

ты ўпэўнены, 
што яны ўсе 

мёртвыя? я маю 
на ўвазе... па-
сапраўднаму 

мёртвыя?

ведаю, зараз усё гэта не 
здаецца бяспечным, але мы 
ўсе працуем над гэтым. мы 
спалім целы, зачынем ва-

роты, і ўсё зноў стане, 
як раней.

нечага баяцца, 
карл. усё стане 
так, як і было.

я абяцаю.

акей, тат. 
я веру 
табе.

вырашылі, 
што на сён-
ня хопіць?

нхах... проста 
зрабілі перапы-
нак. трэба трохі 
папіць, пакуль 
мы не страцілі 
прытомнасць.

рык, добра, што 
ты вярнуўся, чувак. 
усё тое лайно, што 
было між намі... я 
забуду ўсё, калі і 

ты забудзеш.

так, тайрыс... 
канешне. гэта 
шмат значыць 

для мяне.

дзе марцінэз? столькі 
ўсяго адбылося... што 
ў мяне нават не было 

магчымасці пазнаёміць 
яго з карлам.

марцінэз? той крэпкі хло-
пец, які вярнуўся з табой? 
ён монстр, рык... ён адзін 

паперацягаў усе гэтыя 
трупы... я лічыў, што ён 

пайшоў унутр.

я ўжо дзесьці 
гадзіну яго не 

бачыў.
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набывайце 
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гадзіну? ён не мог уйсці 
ўнутр! я б убачыў яго. 
я быў там амаль увесь 

дзень.

мабыць ён спіць 
дзесьці... хлопец 

ледзь дупу не парваў, 
працуючы тут.

лайно!

лайно!

лайно!

я ж не давяраў яму з 
самага пачатку. сачыў 
за ім па дарозе сюды... 

глядзеў на выпадак, 
калі ён пакіне сляды... 

дашле сігнал... што 
заўгодна. як ён вёў 
сябе... як гаварыў...

і я паверыў 
яму.

аб чым 
гэта ты?

марцінэз 
ушоў.

ён пайшоў 
расказаць ім, 

дзе мы!

ён збіраецца 
прывесці гэтых 

псіхаў з вудбэры 
прама сюды!
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