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Рык?

А?

Божа літасцівы, Эліс... 
Калі ласка! Не рабі гэтага... 

Ты ня можаш...

Калі ласка.

Не, Рык... Гэта 
не тое, аб чым 
ты падумаў.

Я б ніколі... 
Мы гэта не 

пасапраўднаму. 
Гэта толькі 
спектакль.

Мы ж ня ведалі, ці 
прарваліся людзі з Вудбэры ці не... 
Эліс прыйшла ідэя, што яна магла 

б пераканаць іх у тым, што 
яна працуе на іх...

Падумала, што можа 
быццам узяць нас у 
палон і мы змаглі б 

потым уцекчы.

Мы чулі стрэлы і... 
Вежа быццам рухну-

ла? Мы...

Мы ня ведалі, што 
адбылося. Я лічыла, 

вы ўсе загінулі.



О, Лоры...
Прабач. Я...

Усё добра? Ужо 
можна вылазіць?

Хадзі 
сюды, 
Карл.

Мы сапраўды 
павінны 

ўязджаць.

Яны могуць быць ужо 
ўнутры... Таму будзьце 
каля мяне і не шуміце. Мы павінны пачуць 

іх перш, чым яны 
пачууюць нас.

Пайшлі.

Карл, давай мне 
заплечнік... Аб чым я 

толькі думаю...

Нам не патрэбна, 
каб штосьці запа-

вольвала цябе.

Проста, калі мы выйдзем 
адсюль, будзь бліжэй даа 
мяне... Калі я скажу «на 
зямлю» - ты падаеш.

Трымайся бліжэй да чаго-
небудзь за чым можна схавацца, 
а калі мы выйдзем на адкрыты 

прастор... проста працягвай 
бегчы... што б ні здарылася.

Гэта і ёсць план? Мы проста 
павінны бегчы? Ды што там, 
звонку, адбываецца? Мы што, 

выйдзем адсюль пад град 
куль?

Проста будзем 
спадзявацца, 

што дабяжым да 
грузавіка? І гэта 

ўсё?

Гэта ўсё, што 
мы можам.

Калі мы застанемся, тады 
дакладна загінем. А калі 

выйдзем адсюль... і дабя-
жым да яго, магчыма мы 

захаваем сваё жыццё.

Такая зараз сітуацыя... 
Гэта ўсё, што мы 
можам зрабіць.

Усё будзе добра. 
Мы выйдзем праз дзверы, якія 
бліжэй да грузавіка. Хершэл і 
астатнія ўжо напэўна чакаюць 

нас там.
У нас усё 

атрымаецца. 
Мы будзем у 

парадку.

Нам 
проста трэба 
паспяшацца. 

Хадзем.



Страляйце!

Забейце 
іх!

Мы павінны 
іх знішчыць!

Ты!

Так, сэр?

Сабяры людзей 
і ідзі з імі ўнутр. Знойдзеш 

там каго-небудзь...
Забей.

Зразумеў. 
Ужо іду, сэр.

Справа на 
некаторы час.

Мы занадта зручная 
мішэнь! Нам трэба 
рухацца! Бегчы!

Патрыцыя, 
назад!

Білі, 
не!

Яна...
Яна...

Зараз няма часу 
на гэта, сынок! Бяжым!

Мы павінны 
дабрацца да 

грузавіка!



Не.

О божа, 
я...

О божа...

Ды ў чым, 
пракідон, твая 

праблема?

Я забіў 
хлопчыка...

Я забіў яго.

Як лічыш, колькіх 
з нашых гэты «хлопчык» 
забіў са сваёй ляснутай 

вінтоўкі?

Ты павінен ганарыцца 
тым, што забіў яго! 

А цяпер, рухай дупай... 
Гэта яшчэ не канец!

Добра...
Добра.

Забудзь.

Пайшлі... Мы павінны 
бегчы да грузавіка, пакуль нас 

не заўважылі. Яны яшчэ не 
паспелі туды дабрацца.

Хершэл...



Хершэл!

Хадзем...
Ну жа!

Уходзьце 
без мяне...

Там!

Там яшчэ 
хтосьці з іх! 

За мной!

Бяжыце, я паспрабую 
забраць яшчэ некалькіх, 

а потым даганю вас.

Бяжыце!

Працягвай бегчы, 
Карл! Бяжы хутка, 

як можаш!

АААА!
Лайно!

Гак табе 
ў дупу!

Карл, трохі 
запаволься... Не 

адбягай так далёка. 
Мама не паспявая.

Заставайся 
каля нас!

Сука.
Застрэль 

іх.

Хутчэй!

Карл! 
Пачакай!

Ты павінен 
заставацца з 
намі... Гэта 
небяспечна!



Не абарочвайся, 
Карл! Не...

Працягвай 
бегчы!



Не, Карл! Цяпер 
нам ня трэба да 

грузавіка!

Цяпер 
нам трэба 

ў іншы бок!

Але 
тата...! Проста схіліся, 

і што б ні здарылася... 
не спыняйся.

Ты ж памятаеш, якія яны 
павольныя? Мы прабяжым 

міма хутчэй, чым яны 
вырашаць на нас напасці.

Проста 
бяжы! Гробаныя псіхі. 

Не сапсуйце кулі... 
Кусакі сажруць іх.

Напэўна, вырашыў 
пакончыць з сабой, 
калі ўбачыў, што яго 

жонка здохла...

Што за 
клосцьва?

Якога чалеса ён 
усё яшчэ дыхае?

Ён не рухаўся... 
Кінуў гармату, 
відаць, здаўся.

Запхні 
зяпу.

Божа 
літасцівы... 
калі ласка.

Забей 
мяне.



О божа...

Божа!
  Божа!

Якія ў яе праблемы?

Ды што, курвіска, 
з табой такое?

Ты пачвара...

Што ты 
сказала?!

Я сказала, 
што ты гробаная 

пачвара!

Паглядзі, 
да чаго ты 

мяне прымусіў! 
Глядзі, курвіска!

Сука!

Яна несла 
дзіцяці!

Немаўля!

Ты, курвіска, 
прымусіў мяне 
забіць дзіцяці!

Што ты...?!

Робіфффф!

Лілі, ты 
не павінна гэтага 

рабіць... Калі ласка!



ААА! АГГХХ!

Без панікі! Кусакі не 
змогуць нас дагнаць! Нам 
трэба захоўваць супакой, 
зайсці ўнутр і зачыніць 

дзверы. Мы вычысцім гэтае 
месца трохі пазней... 
Вернем агароджу на 
месца... Мы зможам 

гэта зрабіць!

Мы павінны 
трымацца 

разам!

Гэта затрымае 
некаторых з іх.

Ну жа, 
за мной!

У мяне кулі 
заканчваюцца... 

Нам трэба зайсці 
ўнутр!

Бяжым! 
Страляць не 
спыняемся!





=Фух!=

=Фух!=

=Фух!=

=Фух!=

=Фух!=

Не глядзі назад, 
Карл... Проста...

А дзе мама?

Дзе Джудзі?

Карл, 
яны...

Яны 
не змаглі...






