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Курвіска, т-ты... 
Ты ўзята ў кольца!

Ты жа ведаеш, калі 
заб’еш яго... Здохнеш 

адразу.

Ты сапраўды 
лічыш, што мяне 

гэта хвалюе? Крэтын.

Ледзі, вы 
жадаеце смерці?! 

Вось і добра!

Я выканаю гэта 
ваша пажаданне!



ААААААААА!!!

На зямлю!

Не мяне 
хапай!

Дзеўку!

Лайно.

Ці не ты мне казаў, 
што выбіў яе мазгі?!



Тайрыс...

Памёр?

Так.

Лоры!

І вы проста 
стаялі і глядзелі, як 
гэта адбываецца?!

Мы нічога не маглі зрабіць... 
Калі б мы згадзіліся на 
ўльтыматум - ён забіў 

бы ўсіх нас.
Мічоні ў яго... Ён 

выкарыстаў яе як козыр 
у гэтых перамовах... 

Магчыма, мы ўратавалі 
ёй жыццё.

Мы...

УАААААА!

УАААААА-
ААААААА!

Я...

Не, яна хоча 
есці. Пайду 

да яе.

Проста...

Проста 
ўходзь, 
добра?

Што здарылася?

Чаму ўсе такія 
сумныя?

Спытай... Спытай 
лепш у свайго бацькі.

Карл? Ты 
закончыў?

Ага. Ты штосьці 
хацеў, тат?

Ты даставаў 
свой пісталет, 

так?

Не...
Трымаў яго ў 
кабуры, як ты 

казаў.

Малайчына.

Чаму ўсе такія 
сумныя?

Карл, сёння 
загінуў Тайрыс.

Нехарошы чала-
век яго забіў?

Так.
Карл, ты 

засмучаны?

Не, людзі 
паміраюць, тат. 

Так заўсёды бывае.

Мне будзе нехапаць 
Тайрыса... Але я ведаю, 
ён усё роўна памёр бы. 

Усе калі-небудзь 
памруць. Усе.

Дык што ты 
хацеў, тат?

Я толькі... хацеў 
табе даць вось 

гэта.



Цяжкі.

Ведаю, што цяжкі... 
Ён напоўнены кансервамі 

і ўсім, што нам можа 
спатрэбіцца. Мы 

адкладвалі іх учора, 
памятаеш?

Так, але... Ня ведаю, ці 
змагу я цягнуць яго. Калі 

нам прыйдзецца бегчы... Ня 
ўпэўнены, што ў мяне атры-

маецца бегчы з ім.

Табе і не 
прыйдзецца.

Паслухай, сынок... Гэта вельмі важ-
на. Мне ня трэба, каб ты цягаў яго. 

Кал нам прыйдзецца хутка ўходзіць 
адсюль... Я сам панясу заплечнік.

Я хачу, каб ты захаваў яго... 
Трымай яго каля сябе, па-
чынаючы з тога моманту, 
як мы выйдзем за дзверы. 
Пераканайся, што ён пад 
рукой, калі ўсё паляціць 

у трубу.

Зможаш 
зрабіць гэта?

Так, магу.

Ведаю, што зможаш, Карл. 
Ты добры хлопец... Я ведаў, 
што магу на цябе разлічваць. 

Пайдзі знайдзі маму 
і заставайся з ёй. А я 
пайду пагляджу, што 

робяць астатнія.

Калі яны будуць так жа 
неарганізаваны, як у мінулы раз, наша ма-

лая колькасць можа пайсці нам на карысць. 
Нас мала... але мы кожны на сваім месцы. Мы перастраля-

ем іх у той час, 
як...

Усё яшчэ 
нікога?

Ага. 
Мы не...

Яны тут!

Гамон. Нам 
канец. О божа...

Іх цяпер больш? 
Такое ўражанне, што іх 

больш, чым было.

Не, 
немагчыма.

Проста 
дзейнічайце па 

дамове. Вы ведае-
це, што рабіць.

Калі мы будзем 
працаваць разам, у нас 
можа атрымацца. Мы 

зможам...



Давайце зробім гэта па-
хуткаму! Цэляйце ў людзей 

унутры і страляйце!

Час гэта 
заканчваць!

А чым гэта адрозніваецца 
ад мінулай спробы? Чаму 
на гэты раз гэта павінна 

спрацаваць?

Таму што іх 
менш. Таму запхні 

хлебарэзку.

Мы рыхтаваліся 
да гэтага!

Проста прыгніцеся і 
страляйце ў адказ! Мы 

зможам адстаяць!



Лайно!

Лайно!

Унг!

Унг!

УФФ!

Не, не, не, 
не, не...

Пад машыны! Кладзяцеся 
на зямлю і страляйце ў іх 

з-пад машын!
Іх абступілі 

вандроўшчыкі! І яны 
не могуць легчы, каб 

нам адказаць!

ААААААА! Не спяшайцеся, 
прыцэльвайцеся!

Кожны стрэл 
на рахунку!

Чорт!
Чорт!
Чорт!

...Паглядзім, як 
працуюць гэтыя 

рэчы...

Якога 
ляда..?

Гэта..?



Лайно!
Лайно!

Сюды!
Якога..?

Білі! Выкарыстоўвай 
гранаты... Проста кідай 

іх усе!

Давай!

Ён не чуе цябе 
з-за стрэлаў! Не марнуй 

час задарма!
Ён ведае, што робіць... 

Гэтага яны зараз і 
чакаюць.. Яны могуць 

кінуць іх назад.

Мы маглі бы прымусіць іх 
бегчы адсюль пахіліўшы 

голавы... Так бы ў нас 
напэўна атрымалася 

зрабіць гэта!

Мы проста 
гуляем час!

Мы павінны 
перагрупіравацца... Нашыя 

людзі напужаны да высярцы. 
Яны порткі намачылі!

Не, чорт!
Зараз ці ніколі... 

Мы не адступім у 
гэты раз!

Але, Філіп... 
Ты не...

Запхніся, чорт 
цябе пабраў 

бы... І...



Сядай на грузавік і яж-
джай. Адпярдоль гэтую 

дзеўку!

Зараз жа!

Так, сэр!

Гэта Андрэа! Яна тут... 
Яны вярнуліся!

Занадта 
позна...

...яны вярнуліся 
занадта позна.

Давай...
Давай...



Уфф!!

=Кха!=

=Кха!=

ХА!

Цяпер гэта 
толькі пытан-

не часу!

ІААААА! Яны забіваюць 
нас! Бяжым 

адсюль!

Якога ражна вы робіце?! 
Нельга зараз здавацца! Мы не 

можам даць ім перамагчы!

Нас пераб’юць тут, 
як скаціну... Мы не 

можам проста...

ААГХ!!!

У дупу 
ўсё!

Да 
ліхаматары!

Што вы ро...?

Проста яжджай!





Танк... Усе заходзім за ім! 
Мы возьмем іх колькасцю! Як 

толькі апынемся ўнутры, 
перастраляем іх усіх!

Пайшлі! Дапаможам 
ім пабачыць той свет!

Пайшлі!
Пайшлі!

Мы павінны 
дабрацца да грузавіка! 

Нам трэба бегчы!

Я за сям’ёй! 
Сустрэнімся 
на месцы.

Толькі па-
спяшайся!

Білі!

Лоры?! Карл?!

Лоры?!



Лоры?


