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The Calm Before
  Зацішша перад...

ЧАСТКА 1(6)

о, шэйн...



карл у парадку. ён 
усё яшчэ спіць на 
заднім сядзенні.

лоры?

дзякуй, што 
праверыў яго, 
шэйн. прабач, 
я... я проста 
задумалася.

замерзла?

не... але 
ўсё роўна 
дзякуй.

ты ў па-
радку?

пакуль мы 
былі тут...

я забыў аба 
ўсім. я забыў... і 
проста быў тут.

дзякуй 
за гэта.

для меня гэта 
было штосьці, 

лоры. штосьці...

асаблівае.

мае бацькі 
хутчэй за ўсё 

загінулі.
мы прыехалі 

сюды дарэмна. 
кінулі рыка з ку-

пай чужых людзей, 
якія клапацяцца за 

яго... дарэмна.

ты ўпэўнены, 
што мы павінны 
заставацца тут?

павер мне... калі ўлады 
будуць гатовы разабрацца з 
гэтым бардаком... яны пач-
нуць з гарадоў. таму гэта 

самае бяспечнае месца.
а рык у шпітале... пад 
прыглядам. у любым 
выпадку мы нічым не 
маглі дапамагці яму.

калі што... 
мы зможам атры-

маць правізію ў сал-
дат, калі яны прыйдуць. 
бог ведае, колькі часу 
спатрэбіцца вайскам, 

каб дабрацца да нашага 
маленькага гарадка.

вер 
мне.

прабач, шэйн. прабач 
я... я не магла нічым 

дапамагці, але ўсё роўна 
адчуваю віну за тое, што 
кінула яго. і зараз... пас-
ля таго, чым мы толькі 

што займаліся.

а што наконт нас? 
калі гэта шаленства 
скончыцца... калі ўсё 

вернецца да нормы і ўсе 
гэтыя монстры перадох-

нуць... што тады?

калі рык 
прачнецца... 

калі ён будзе ў 
парадку... калі 
мы вернемся 

дадому...

ты раскажаш 
яму пра нас?

ня ведаю.



аб чым 
задумалася?

што?

мы казалі пра 
атланту.... калі я 

ўпершыню ўбачыў 
вас у лагеры. а по-
тым ты замаўчала.

аб чым ты 
думала?



ні аб чым.

проста...

прайшло ўжо 
шмат месяцаў. 

я проста думала 
пра іх.

у карла цяпер 
свой ўласны 

пакой... добра.

яшчэ на адзін 
крок бліжэй да 

нормы.

так, я...
унгх.

пачалося? 
патрэбна 

дапамога?

я ў 
парадку.

пасля твайго апошня-
га ўхода... калі ты быў 
у вудбэры... я нават не 
думала, што ён зможа 

спаць адзін.

так прыемна 
часам заста-
вацца сам на 
сам з табой.

ох!

зноў дзіця?

так, сёння 
ён жудасна 

б’ецца.

ён...

ну вось я зноў гэта 
зрабіла, так? не магу 
спыніцца называць 

яго «ён». я ж не магу 
казаць «яно». мы ж 

не ведаем напэўна... 
так? гэта можа быць 

дзяўчынка. было б 
міла... у нас былі б 

абодва.

шкада, 
што мы 

не ведаем.

у нас няма 
дзіцячай, каб 

пафарбаваць яе ў 
патрэбны колер... 

нічога няма.

я зраблю 
ложак... калыску... 

што заўгодна.
я быў так заняты 

ўсім астатнім... што 
нават не падумаў пра 

ўсе гэтыя рэчы.

нам столькі 
ўсяго трэба... 

так шмат трэба 
будзе зрабіць.

супакойся... 
усё будзе добра. 
у нас яшчэ ёсць 

час.
ужо позна... 

заўтра будзе цяжкі 
дзень... трэба трохі 

паспаць.

так... цяжкі 
дзень.

я вельмі 
стаміўся.

дабранач, 
рык.



ты даўно 
прачнулася? 
гэта месца 
становіцца 

мілым.

хух?
ах...

так. як ні 
дзіўна, гэта 

месца вельмі 
добра абста-

лявана.

я нават не думала, што турма 
будзе так добра абсталявана. 
тут няма нічога для прыняц-
ця родаў, але тут дастаткова 
інструментаў, якія я магла б 

выкарыстоўваць.

думаю, з 
лоры і дзіцём 

усё будзе 
добра.

як толькі я правя-
ду інвентарызацыю 
і ўсё тут арганізую, 

мы зможам усё гэта 
выкарыстоўваць. тут 
нават ёсць трохі кніг 
па медыцыне, якія я 
збіраюся прачытаць.

мне яшчэ 
многаму трэба 

навучыцца.

у любым выпадку, 
я кэрал. маці сафі. не 

думаю, што ў нас была 
машчымасць пазнаёміцца 

ці паразмаўляць.

так... прабач. 
лічу, гэта мая віна. 
у вудбэры нас было 
дастаткова шмат, 
каб не лічыць, што 
мы павінны ведаць 

кожнага.

я звычайна 
сама сабе пані.

я ўвогуле мала з 
кім размаўляла з 
тых часоў, як мы 
прыйшлі сюды.

о, не хвалюйся. ніхто 
не пакрыўдзіўся... ва 
ўсялякім выпадку не 

я. я проста хацела 
пазнаёміцца.

відаць, 
ты добры 
чалавек.

дзякуй. напэўна, 
мы добра 
зладзім.

ты ўжо 
апранулася, 
патрыцыя?

так, 
уваходзь.

ты ў парадку? 
я проста хацеў 

праведаць цябе. 
мы ўжо даўно 
не размаўлялі. з табой 

усё добра?

канешне, білі. я проста 
думала пра оціса. яго смерць 

мала каго расхвалявала... 
напэўна, людзі проста 

прывыклі да гэтага. і тым 
не меньш... гэта непрыемна.

большую 
частку часа ён 

быў поўным муд-
лом... але тут ён 
быў маім самым 
блізкім сябрам.

прабач нас. майго баць-
ку, мяне... мэгі. мы былі, як 
усе астатнія, злаваліся з-за 

таго, што ты звязалася з 
тымі зняволеннымі, але ўсе 

мы калісьці рабілі тое, аб 
чым потым шкадавалі. 

ніхто не ідэальны.

мы ўсё яшчэ 
твае сябры.

ты жа ж 
прыйдзеш на 
святкаванне 
шлюбу маёй 

сястры?

хіба мяне 
запрасілі?

мяне таксама ніхто не 
запрашаў, але я ж буду там. 
відаць, яны вырашылі, што 

ўсе і так прыйдуць.

без запрашэнняў, 
разумееш? таму... ты 
прыйдзеш? я ведаю, 

мэгі хоча, каб ты была 
там... быў час, калі ты 
была ёй як маці... ці ва 
ўсялякім выпадку, як 

старэйшая сястра.

я ня 
ведаю.

а калі?



калі размаўляю я на мове чалаве-
чай і ангельскай, але няма ў мяне 
любві, тады я ўсяго толькі рэха ці 
звон пусты. калі ёсць у мяне да-
рунак прадбачання і магу даве-

дацца пра ўсе тайны, калі ў мяне 
ёсць вера, здольная зварушыць 
горы, але няма любві, я нішто.

любоў добрая. ёй не зайздрос-
цяць, ёй не ганарацца. любоў 
не прыемная злу, але радуе 

ісціну. яна заўсёды абараняе, яна 
праўдзівая, яна зацятая.

гэтая 
пара гато-
ва прынесці 
свае клятвы.

мэгі, любоў мая, я 
клянуся берагчы цябе 
і паважаць... берагці 
і абараняць цябе... 

эмм... і я клянуся ка-
хаць цябе і рабіць усё, 
што ў маіх сілах, каб 
гэта працягвалася як 

мага дольш.

сёння, 
у святочны дзень любві, 
я клянуся злучыць сваё 
жыццё з тваім. у гора ці 
ў радасці, я хачу, каб мы 

правялі яго разам.

мэгі, ці бярэш ты гэтага 
мужчыну ў свае законныя 
мужы, каб паважаць яго 

і клапаціцца пра яго 
пакуль смерць не разлу-

чыць вас?

глен, ці бярэш ты гэтую 
жанчыну ў свае законныя 

жоны, каб паважаць яе 
і клапаціцца пра яе 
пакуль смерць не 
разлучыць вас?

так. так.

тады ўладай, якую 
мне далі незвычайныя 

абставіны нашага жыцця 
і бог... аб’яўляю вас 

мужам і жаной.

можаш 
пацалаваць 

нявесту.



было ня дрэнна...
у сэнсе... гэта была 
добрая цэрымонія. 

лепш, чым я мог 
сабе ўявіць. ага...

мая «сукенка» 
была проста 
цудоўнай.

хех, так...
гэта было як 
у гістарычных 

кнігах.

так...

мы цяпер 
жанаты, 

так?

так...
жанаты.

хадзі сюды, 
мужанёк!

уф!

а?

мічоні?

што ты...

...робіш?



пасуй!
ну жа!

я свабодны...
мы не можам 

дазволіць гэтым 
дзяўчынкам пера-

долець нас.

лайно!
вы не тое, што не 
перашкаджаеце 

нам перамагчы... 
вы самі нам да-

памагаеце!

перастань! кінь 
мяч, сястрыца!

ну ўж не, 
білі.

андрэа...
лаві!

зараз будзе 
яшчэ адно 

ачко!

давайце, дзяўчынкі! 
давайце! вы зможа-
це! перамажыце іх! 

перамажыце!

божа 
мой. так?

яна знайшла яшчэ больш 
адзежы. вось адкуль у іх шор-
ты і фуфайкі. тут захоўвалася 

спартыўная адзежа для знявоне-
ных. яны знайшлі спартыўныя 

штаны і яшчэ шмат 
усякага рыззя.

андрэа кажа, што ў яе ця-
пер дастаткова матэр’яла, 
каб ужо можна было па-
чаць шыць адзежу. яна 

збіраецца пашыць некалькі 
зімніх паліто для дзяцей і 

прасіла мяне дапамагчы ёй. 
як только яна паклапаціцца 
пра адзежу для дзяцей, яна 

пачне шыць для нас.

спадзяюся, яна зшые 
адзежу для цяжарных. 
разгульваць вось так 

зусім не весела.

так... 
думаю, у яе 
будзе шмат 

работы.

тата, а чаму ты не 
гуляеш? ты б надзёр 

ім азадкі.
ох. я забыў.

прабач.
усё 

нармальна, 
сынок. 

не засмучайся. 
я ў парадку.

няхай гэта 
не бянтэ-

жыць цябе.

окей, 
тата.



добра... што 
ў нас ёсць?

дзесяць вінтовак, 
чатыры драбавіка, дзе-
сяць дубінак, некалькі 

шокераў і значна меньш 
боепрыпасаў, чым я 

лічыў... так сама ў нас 
ёсць восем абарончых 

касцюмаў, не ўлічваючы 
таго, што на глене.

вось пара пісталетаў. 
нам трэба праверыць, 

ці падойдуць гэтыя кулі 
да нашай зброі... па-

шукаем  такія ж, як мы 
ўзялі ў краме са зброяй 

у атланце.

мабыць, 
возьмем 
з сабой?

ня ведаю... але 
ўключаць генератар, 

каб паглядзець на 
зброю, гэта бескарыс-

ная страта паліва... 
нам трэба спяшацца.

не хвалюйся, дзеці і ўсе 
астатнія глядзяць тэрнэ-

ра і хуча... у нас ёсць усяго 
паўтары гадзіны... пакуль 

фільм не скончыцца.

я падумаў, калі 
ўжо нам усё роўна 
трэба аглядзець 

тут усё... тады яны 
таксама маглі б 

трохі пацешыцца.

гэтага не 
дастаткова.

што ты 
маеш на 
ўвазе, 
дэйл?

гэтага мала. 
тое, што ты расказаў 

пра вудберы... мы 
проста не зможам 

абараніць сябе.

ты казаў, што ў іх на 
кожным плоце стаіць 

ахова, якая добра аба-
раняецца з вінтоўкай... 
якая гатова абараніць 
тое месца? колькі іх? 
дзесяць? дваццаць?

а мы з большага 
проста сідзім за плотам і 
вераб’ям дулі паказваем... 
мы не падрыхтаваныя да 

гэтага... я ведаў гэта... але 
зараз мне стала абсалют-

на зразумела...

у нас 
недастаткова 

зброі, каб зрабіць 
гэта, нават калі б 
мы былі гатовыя 

да гэтага.

не магу сказаць, 
што не згодны з 
табой, але што 

яшчэ мы можам 
зрабіць? я не

 ведаю.

так... 
мабыць у 
цябе ёсць 

іншыя ідэі?

так, 
ёсць 
адна.

база нацыянальнай гвардыі. 
калі яна так блізка ад гэтыга 
горада... мы зможам знайсці 

яе... і ўзяць тое, што яны 
ячшэ не забралі.

але мы не веда-
ем, дзе яна. можа 
спатрэбіцца шмат 

часу на пошукі.

калі яны шукаюць нас, 
тады чаму б нам не 

пашукаць яе.

калі мы 
не знойдзем 

больш зброі - нас 
усіх заб’юць.

згодны... нам 
трэба ехаць і 
чым хутчэй, 
тым лепш.



Штосьці мнагава-
та ежы для адной 

паездкі, разумееце 
аб чым я?

мы проста спрабу-
ем быць гатовымі 
да ўсяго. мы ж не 
ведаем, як доўга 

мы будзем шукаць 
гэта месца.

я ўсё яшчэ 
лічу, што 

я так сама 
павінен 
ехаць з 

вамі.

ведаю, але хто тады будзе 
прыглядваць за блізнятамі, 

калі мы абодва ўедзем? 
я не хачу застаўляць іх адных... 

толькі не пасля таго, 
як яны страцілі сваіх бацькоў 

і я не збіраюся браць іх 
з сабой.

акрамя таго... тайрыс 
добра кіруе аўтобусам, 

і ніхто не страляе так 
добра, як я. так будзе 
лепш... сам ведаеш.

ведаю, ведаю. 
але мне ўсё роўна 
гэта не падаба-

ецца. табе было б 
лепш вярнуцца да 
мяне. зразумела?

не хвалюй-
ся, я буду ў 

парадку.

упэўнена, 
што хочаш 

пайсці з намі?

думаеш, я хачу зноў 
аказацца далёка ад свайго 

мужа... адразу пасля вяселля? 
не. калі ты ідзеш... тады і я іду.

добра, у любым 
выпадку я рады, 
што мы будзем 

разам. як касцюм, 
падыйшоў?

жахліва...
ён занадта вялікі 

для мяне, але я зладжу. 
штосьці я не заўважыла, 
каб хтосьці яшчэ апрануў 

хаця б адзін... яны не 
вельмі прыдатныя.

сапраўды хочаш 
паехаць?

пасля ўсяго, праз 
што ты толькі што 

прайшла?

хтосьці ж павінен 
прыглядваць за 

вамі... прыкрываць 
вашыя азадкі. не 

клапаціся за мяне.

думаю, цяпер мы 
ўсе сабраліся. 
можам выяз-
джаць у любы 

момант.

я паклічу ўсіх, 
каб мы маглі 
правесці вас 

пэўным 
чынам.

я завёў рухавік, каб 
фургон прагрэўся.

не магу 
паверыць, што 

раблю гэта 
зноў...



ну і смурод 
тут.

вось 
лайно.

я адчуваю сябе 
бескарысным. я 
не магу нічога 

зрабіць, ну, 
амаль нічога.

я адчуваю віну. ведаю, 
што я не павінен, але 

нічога не магу з гэтым 
зрабіць. ведаючы, што 
яны там, рызыкуюць 

сваімі жыццямі, шукаюць 
гэтую базу нацыянальнай 
гвардыі... я адчуваю, што 

павінен быць там.
я павінен 

быць з імі.

ты збіраешся 
спаць?

так, толькі скончу 
перавязваць руку. эліс 

сказала, што я не дастаткова 
часта мяняю бінты.

меньш за ўсё мне 
зараз патрэбна 

інфекцыя.

рык, я...

так?

лоры? 
усё добра?



ПРАЦЯГ НА ComicsBY.by БУДЗЕ!

мне трэба 
пагаварыць з табой 

аб шэйне.


