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рык?



шэйн? ты хочаш 
пагаварыць са 

мной пра шэйна?

наво-
шта?

вельмі ня проста 
казаць табе гэта. 

я...

лоры.

проста 
ня трэба.

я ведаю, ты не хочаш 
гэта пачуць. і я ве-

даю, будзе не проста 
гэта зразумець.

лічыш, 
сказаць 
лягчэй?

я кахаю цябе, рык. 
кахаю мацней, чым 
калі-небудзь, і я не 
хачу цябе страціць.

тады 
запхніся. 
проста 

павярніся 
і спі.

я не хачу 
чуць гэта. 

проста 
не хачу.

спала ты з шэйнам ці не, 
ад мяне гэтае дзіця... ці 
не ад мяне. я не ідыёт. я 
ведаў, што штосьці зда-

рылася. я ведаў гэта яшчэ 
тады, як шэйн паехаў 
мазгамі і спрабаваў 

мяне забіць.

я ведаю, 
лоры.

вы з карлам і гэты 
малыш гэта ўсё, што ў 

мяне засталося ў гэтым 
свеце. і вы не абавязаны 

быць ідэальнымі.

я ведаю, што ты 
зрабіла. і я раз-

умею, навошта ты 
гэта зрабіла. гэта 

непакоіла мяне 
доўгі час... нарэш-

це я ўсвядоміў.

я проста не 
хачу чуць, як 

ты гэта кажаш.

я не змагу 
слухаць, як ты 

кажаш гэта.

я 
кахаю 
цябе, 
рык.

прабач.



йаааах!
фу!

фу!
фу!

унгх?

вось цяпер я 
ўспомніла, чаму 
не любіла жыць 
у гэтым долба-
ным трэйлеры.

ох, выдатна... вы 
прачнуліся. я як раз хацеў 
даць храпака перад тым, 
як мы адправімся далей. 

разумееце аб чым я?
вельмі 

стаміўся.

ужо прачнуўся, 
тайрыс?

так... эксел 
пабудзіў. нічога 

страшнага. дрэнна 
спаў гэтай ноччу. 
хаця ў гэтым кан-
сервавым слоіку 
ніяк па-іншаму.

ох, табе так 
сама хтосьці 

ўсю ноч тыкаў 
пяткай прама 

ў твар?

ох, я 
рабіў 
гэта? 
чорт.

калі мы заста-
немся тут яшчэ на 
адну ноч, тады я 

магу спаць 
у ботах.

пасля таго, як ты ў іх 
ходзіш па ўсялякаму 

лайну? гэта яшчэ горш. 
я хутчэй згаджуся, каб 
ты мне свой палец нагі 

у нос засунуў.

ды Стрык табе на 
язык. мы знойдзем 
гэтае месца сёння. 
не магу паверыць, 
што мы не знайшлі 

яго ўчора.

так, мы страцілі шмат 
часу, аб’язджаючы дарогі 

вакол турмы. нам трэба 
было падкрасціся бліжэй 

да вудбэры.

ох... ты?

я бачыла яго. проста чака-
ла, калі ён падойдзе бліжэй. 
пацешна ён бадзяе... усяго 

хвіліну раней здавалася, што 
ён ідзе ў іншы бок.

хацела пачакаць, 
каб быць упэўненай, 

што ён не вернецца да 
нас, каб не страляць 

лішні раз.



можна 
я? хм?

так... канеш-
не, давай. проста 

прыкладзі да 
пляча прыклад.

вось 
так?

так. а цяпер 
прыцэлься і 

націсні на курок 
павольна, 
не дрыгай.

прабач.

дай сюды. для 
гэтага мы ўзялі 
занадта мала 

куляў.
бяз панікі.

усё ж такі я лайнюк. 
я проста мярзотна звяр-
таюся са зброяй. не магу 

зразумець чаму.

калі мы вернемся 
ў турму... сёння... ма-

быць зможаш мне даць 
некалькі ўрокаў... ну як, 

выручыш? канешне, 
без праблем. калі 
адбудзецца тое, 

чаго чакае рык і ўсе 
астатнія, і гэтыя псіхі 

паспрабуюць на-
пасць на нас... нам 
спатрэбіцца больш 

стралкоў.

дзякуй, што 
разбудзілі, 
сапраўды.

дваццаць хвілін 
гэта больш чым 
дастаткова для 

сна. не, сапраўды. 
я ў парадку.

ох, стральба... 
прабач. усіх 

астатніх такса-
ма пабудзіла?

уаааах!

амаль. мічоні ўстала. 
глен і мэгі ўсё яшчэ дрых-

нуць. яны хутчэй за ўсё 
ўстануць пазней усіх. 

разумеш?

я чула гэта. што 
ж, пабудзі іх. час 

адпраўляцца.

хочацца спадзявацца, 
што глен ці мічоні змогуць 

прывесці нас да тога шляху, 
па якім яны выбіраліся з лесу... 
нам проста трэба падабрацца 

бліжэй да вудбэры 
і пакалясіць там.

канешне, не 
пад’язджаючы 
занадта блізка.

я сапраўды 
вельмі хачу, каб мы 
знайшлі гэта мес-
ца сёння. мяне ўжо 

ванітуе ад трэйлера.

як я цябе 
разумею.



ну што?

як у нас 
справы?

добра... 
гучыць 
добра.

усё гучыць выдатна. 
і гэта добры знак. я 
б хацела даведацца 
больш... я прачытала 

столькі, сколькі змагла... 
я праверыла ўсё, 

што можна... і ўсё 
гаворыць нам пра тое, 

што ўсё добра.

няма прычын лічыць, 
што штосьці не ў 

парадку. у нас толькі 
добрыя прыкметы.

значыць, 
няма на што 
скардзіцца.

як лічыш, колькі 
яшчэ засталося? 
як хутка пачнуц-

ца роды?

хутка. калі ласка, 
скажы, што хутка. я 
ўжо так стамілася 

быць цяжарнай.

о, відавочна хутка. 
матка часткова пашы-
рана, таму ўжо хутка.

мабыць, праз 
тыдзень... а мабыць, 

заўтра. ніхто не скажа 
дакладна. але «хутка» 

гэта я табе абяцаю.

што ж, вось мы і 
прыехалі. і аказаліся да іх 
значна бліжэй, чым трэба. 
калі яны і не ўбачаць нас, 

тады абавязкова 
пачуюць.

дык 
што?

не ведаю. не 
было ж ніякіх 
шыльд перад 

гэтым.

мне трэба 
пассаць.

мы можам вярнуцца і паехаць 
направа па дарозе, якую мы 

праехалі некалькі хвілін назад. я 
хацела б падабрацца яшчэ трошкі 

бліжэй перад тым, як нам трэ-
ба будзе вяртацца. маыць, нават 
аб’ехаць вудбэры і паглядзець, 

што з другога боку.

я і не разлічвала, 
што база нацыя-
нальнай гвардыі 

будзе знаходзіцца 
між гэтым месцам 
і турмой. спачатку 
нам трэба аб’ехаць 
горад па перыме-

тры.

так... гэта разумна. 
мы можам з’ехаць 
з дарогі направа і 
ехаць па-за полем 

іх зроку.

не хачу, 
каб яны нас 
заўважылі.

міла.

а табе не здаецца, 
што ты мог бы адысці 

падалей?

не пайду я ў лес, 
не хапала яшчэ, каб 

хадзячы цапнуў мяне 
за чалес. разумееш?

я хаця б 
адвярнуўся.



якія мы 
даліка-
тныя.

умф.

якога 
лясуна?

гэй, 
рабяты...

што?

хтосьці 
ўрэшце 
цапнуў?

ВУДБЭРЫ

БАЗА 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ

ГВАРДЫІ

глядзіце. нам 
трэба ехаць 

направа.

цяпер ты 
задаволены, 

што я вырашыў 
ссаць прама 

каля фургона?

калі ты 
паспеў 
зрабіць 
гэта?

гарод?

не так даўно. на мінулым 
тыдні гародніна стала 

сапраўды буйнай... боль-
шая частка ўжо гатова 

да збору ураджая.

ты не ведала пра 
мой гарод? чым 
жа ты займалася 
ўвесь гэты час?

я... я 
не ведаю...

прабач... ты страціла оціса. 
гэта цяжка, ведаю. прабач, 
што я сказаў гэта. на тваім 

месцы хто заўгодна не 
заўважыў бы.

я быў 
дурным.

табе пэўна 
вельмі яго 

не стае.

не стае яго? так, я сумую 
па оцісу. але яшчэ я су-
мую па лэйсі і арнольду, 

па рэйчэл і с’юзі.

я нават сумую па 
тым хлопцу... як 
яго звалі? але-
ну... я нават яго 

не ведал.

сумую па 
дэкстару і эндру... 
я сумую па ўсіх, 
каго мы страцілі. 

па кожным.

тут так шмат іх, 
і так мала нас.

цалкам 
згодны.



прапаную 
падзяліцца. акрамя 

выязду гэта месца ага-
роджана з усіх бакоў... 

таму ўнутры хутчэй 
за ўсё не так шмат 

хадзячых і з большаха 
бяспечна.

таму давай-
це падзелімся 

і паглядзім, 
што тут можна 

знайсці.
ох, і ан-

дрэа... ці не 
магла б ты..?

ах, 
прабач.

ну, мужанёк, 
пайшлі знойдзем 
трохі патронаў.

так...
патроны.

астатнія, калі ласка... 
будзьце ўважлівы. не клапаціся. 

я не засну тут.

мічоні? а? ты ў 
парадку? не тут.

і не 
зараз.



а?

што за 
лайно?!

ацаніце! глядзі, 
што я знайшоў. 

файна, так?

цяпер мы зможам 
пагрузіць сюды ўсё, 

што знойдзем... 
яшчэ адна машына, 

ды і ў трэйлеры 
будзе не так сцісла.

я за рулём. я 
знайшоў яго, 

значыць, я яго 
і павяду.

глен, ты напужаў мяне да 
просеру. божа. лепш выля-
зай з гэтай штукі і дапамагі 
знайсці, што ў яе загрузіць.

выдатная 
знаходка. а як 

з палівам?

цэлая 
цыстэр-

на. у іх тут уласная 
бензапомба знедалёк 

ад таго месца, дзе 
стаяла гэта машына. 
на выгляд, працуе. 

напэўна сам-ведаеш-
хто карыстаўся ім.

што ж, 
давай возьмем 

столькі бензіну, колькі 
зможам і пагрузім 
на гэты грузавік. 
нам хутка зноў 

спатрэбіцца паліва 
для генератара.

ужо хоць 
штосьці. будзем 

спадзявацца, 
што тут яшчэ 

засталася ней-
кая зброя.

ого

як лічыш, 
хто-небудзь 

ведае, як 
кіраваць 
танкам?

наўрад ці.

вось чорт.



ох, 
прывет...

эм... біллі... я біллі. 
сын хершала. 
таго дзяцькі, 
які займаецца 

гародам.

я ведаю. прабач. проста 
мне трэба трохі часу, каб 

запомніць усе імёны.

чым магу 
дапамагчы?

галава баліць не 
сунімаючыся... я ўжо 

забыў, калі яна не хварэла. 
лічу, гэта з-за стрэсу.

я падумаў... 
што ты магла б даць мне 
аспірын ці яшчэ штосьці. я 
нават не думаў аб гэтым 

да апошняга часу.

канешне. 
у мяне ёсць 

тое, што табе 
трэба.

няма 
праблемаў.

што чытаеш?

ох, эм... меды-
цынская кніга. 
пра прыняцце 

родаў.

тут ёсць усё, што трэ-
ба. яны трымалі гэтую 
шафу пад замком. мне 

прыйшлося зламаць 
яго, каб залезці ўнутр.

а, вось, 
знайшла.

аспірын.

дзякуй.

дык... лічыш,  
у цябе атры-

маецца?

што атры-
маецца?

прыняць 
роды.

ня ведаю. 
спадзяюся.

...але 
я напэўна 
не ведаю.

не надарвешся, 
мэгі?

я мацней 
цябе. таму 
запхніся.

лічу, гэта апошні... 
засталося не так 

шмат зброі. файна. давайце 
збірацца... ма-
быць паспеем 
вярнуцца да 

цемры.

гэта ўсё? у сэнсе... 
лічыш, мы знайшлі 
ўсё, што тут ёсць?

лічу, 
што 
так.

не так шмат... 
але гэта паездка 
была варта таго... 
нават з-за адна-

го бензіну.

і мы проста так 
уедзем адсюль? 

тут жа бензін. 
ты хочаш проста 
ўехаць адсюль і 

няхай яны карыста-
юцца ім далей?

хочаш спаліць яго? тут 
засталося ня так ужо і 
шмат таго, што мы не 

забралі.

рана ці позна 
нам можа спатрэбіцца 

вярнуцца сюды за 
бензінам. я не ўпэўнены, 
што разбурыць тут усё 
гэта разумнае рашэнне.

усё, што я кажу, дык 
гэта тое, што гэтыя ра-
бяты несумненна бяруць 
бензін менавіта тут... і 
калі іх запасы раптам 
знікнуць, гэта можа 
быць нам карысна.

і што, калі 
хтосьці з 
іх можа 
кіраваць 
танкам?



абгані 
яго.

што?

абыйдзі трэйлер. 
мне трэба пагута-
рыць з тайрысам, 

толькі хутка.

добра.

як пажадаеш.
асцярожна!

бачу.

добра... 
цяпер 

спыніся.

так, так... табе 
трэба пагута-

рыць з ім. 
я зразумеў.

спадзяюся, ён 
не ўедзе ў нас.

якога лысага 
вы робіце?



гэй!

тайрыс.

давай хутчэй... 
нам трэба ўбрацца з 
дарогі хутчэй, чым 
рабяты з вудбэры 
прыедуць пагля-
дзець, што там 

здарылася.

пакуль яны заклапоча-
ны базай нацыянальнай 
гвардыі... лічу нам трэба 
заехаць у тую краму.... 
паглядзець, што там 
засталося. мы маглі б 

папоўніць запасы.

сапраўды. 
добра.

толькі 
нам трэба 

паспяшацца.

хутчэй.

паехалі

ого-го. яны да-
кладна заўважаць 

гэта.

не ўпэўнены, што мы зможам 
працягнуць гэтыя каляскі праз 

праход, але спадзяюся, тут 
ёсць, чым напоўніць кішэні.

проста бярыце ўсё, 
што на вашу думку 

можа быць карысна.

андрэа... 
можна 
цябе?

ох, так...
знайшла дзіцячы 
ложак для лоры? 
выдатна. давай 

дапамагу.

на самой 
справе... я бяру 

дзве.
мэгі?

і ты?

не зусім. 
ва ўсялякім 
выпадку... 
не думаю.

але ніколі 
не ведаеш 
напэўна...

вазьму іншую ка-
ляску і вярнуся за 

дадаткамі. ці пайсці 
спачатку выгрузіць 
усе рэчы ў грузавік?

я проста пакіну ка-
ляску каля ўвахода 
ў краму. лічу, будзе 
значна хутчэй, калі 

мы будзем загружаць 
усе рэчы разам, калі 

скончым.

і глен... я ведаю, што 
нам вельмі трэба ўзяць 
як мага больш... але я 
вельмі не хачу, каб мы 
доўга спыняліся тут.

таму давай возь-
мем яшчэ трохі і 
паехалі. добра?

канешне, 
чувак.

я...
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вось 
лайно.


