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Хннаагг?

Гаааааа.





Хм.



Можаш яго 
адкрыць?



Я не хочу 
есці. Карл, ты не еў 

увесь дзень.
Табе трэба 

паесці.

Я не хочу.

Але для цябе 
адкрыю.



Дзякуй.

Дзякуй, 
ня трэба.

Добра.

Як бы там ні было, мы 
павінны ісці далей... 

Трэба знайсці якое-не-
будзь сховішча на нач.

Захочаш есці - 
скажы мне аб 
гэтым, добра?

Зробім яшчэ адзін 
прывал... адразу, як 
толькі захочаш есці. Добра.



=Агххх!=

Тата? Што 
з табой?

Усё ў парадку. 
Нічога...

Хадзем.

Сюды.



Пачакай.

Там паўсюль 
могуць быць 

валацугі.

Калі на нас нападзе 
адзін з іх... Я не хачу 

прыцягваць увагу ўсіх 
астатніх стральбой.

Таму не 
выкарыстоўвай 

свой пісталет без 
патрэбы.



Галоўнае, знайдзі воду. 
Будзь напагатове... і заста-
вайся каля мяне, пакуль 

я буду шукаць.

Знайшоў 
што-небудзь?

Тут кукурузныя 
шматкі.

Дурацкія куку-
рузныя шматкі.



Рааааргх.

Ах!

Карл, 
бяжы!

Бяжы 
адсюль!



Тат?

Назад!

Што..?

Я ня ведаю, у чым справа! 
Мабыць сякера вайшла 
недастаткова глыбока... 
ці я ўдарыў неяк не так.

Трэба выцяг-
нуць яго на ад-
крытае месца...

Каб я змог 
зрабіць вось 

так!



Карл!

Прабач...
Я ня ведаў, 

што мне яшчэ 
рабіць.

Будзь напагатове. Калі іх 
будзе занадта шмат, мы 
ўсё яшчэ можам уцекчы.



Дай свой 
пісталет.

Ну тата!

Я вярну яго трохі 
пазней... проста дай 

мне яго.

Хутка 
звечарэе.



Ты ясі. Хм. 
Гэта добра. Я адыйду 

на хвілінку.

Тат, з табой 
усё..?



Унгх.
Ах.

Акх.

Мффф!

Ассссх!

Антыбіётыкі...

Антыбіётыкі...

Хм.



Дзе хочаш 
спаць?

Наверсе?



Ня ведаю. 
А ты дзе хочаш?

Тут не так ужо і... кх... дрэнна. 
Ёсць некалькі выхадаў, на вы-

падак, калі пачуем, як хадзячыя 
лезуць у дзверы ці вокны... Гэты 
дом даволі надзейны, няма па-

трэбы зачыняцца ў пакоі наверсе.

Напэўна, 
тут будзе лепш 

за ўсё.

Хутчэй за ўсё прыйдзецца 
згасіць агонь. Сумняваюся, 

што яны яшчэ ёсць паблізу... 
але калі ёсць... лепш бы 

нам быць пры гэтым 
асцярожнымі.

З табой усё 
ў парадку?

Я ў парадку. 
Лепш не бывае.

Трэба было набраць 
у Эліс больш лекаў у дарогу... 

Трэба было...

...Так шмат яшчэ трэба 
было зрабіць...



Дык што мы 
цяпер будзем 

рабіць?

Што ж, чаму б нам 
проста не застацца 

тут на нейкі час. Мы маглі б яшчэ пашу-
каць харчы ў гэтай кра-
ме... Паглядзець дамы 
паблізу. Выбраць сабе 
тое, што лепш, і жыць 

у ім.

Няма сэнсу 
ісці далей.

Лічыш, мы зможам 
адшукаць Дэйла, 

Андрэа... і астатніх?

Хутчэй яны знойдуць нас тут, 
чым мы іх чорт ведае дзе. Яны 

ж не сказалі, куды едуць.

Андрэа вярнулася пад час 
бою... І відаць, яна была не 

адна. Ня ведаю, ці атрымалася 
ў яе... Але фургона ў іх больш 

няма.

А.

Зразумела.



Тат, я...

Я так сумую 
па маме.

Тат?



Тата!


