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Тата?

Уставай!

Прачніся!

Калі ласка, тата!!!

Прачніся! 
Прачніся зараз жа!



Аа-
гхаа.

Ааа.

ААААА!

=фуф!=

=фуф!=

=фуф!=



=фуф!=

=фуф!=

Не рухаешся... 
Ты не помер.

Ты ўсё яшчэ 
жывы.

Проста 
захварэў.

Ты захварэў... А я 
ня ведаю, што трэба 

рабіць...
Тата, я ня ведаю, 

што рабіць.



Ухх.

Хм.
Ды ў цябе 

жар.



Так табе 
будзе лепш.

Мама рабіла мне 
так... калі...

УСТАВАЙ!
ПРАЧНІСЯ!

КУРВІСКА, 
ДЫ ПРАЧНІСЯ 

Ж ТЫ!



Хаа-аагх.

Гаах.



Ух.

Ну жа!



Гэй, хадзячыя 
стварэнні! Вам не туды 

трэба! Я тут!

Тут свежае 
мяса!

Ідзце і 
вазьміце!

Гар?

Так...
Вось так!

Ідзіце сюды, 
вы, глупыя 

вырадкі!



Сюды!

Вось так... 
Ідзіце.

Ідзіце...

Ідзіце 
сюды...

Ну жа!

Гарррх.

Амаль прыйшлі... 
А цяпер я зайду ўнутр... 
І вы будзеце думаць, 
што я там і застаўся.



ЙАААААА!

Рааарх!

Гмммх.

О божа!

Божа!
Божа!



АХ!

Гахнннннхх!

Ах.



Ты 
смуродніца!



Буэ!



Я забіў трох 
вандроўных, тат.

Трох.

Я адзін забіў іх усіх.

Сам.



Я падняў 
свой пісталет... 
прыцэліўся і...

Бах!

Бах!

Бах!

І яны ўсе 
трупы.

Ну... апошняму 
спатрэбілася больш 

адной кулі... але я забіў 
яго. Забіў... Так жа, 

як і тых двух.

І нават амаль 
не спужаўся.

Я зрабіў гэта 
ўсё без тваёй 

дапамогі...

Я не...

Думаю, я большь 
не маю патрэбы 

ў цябе.

Калі ты захварэў, 
я спачатку спужаўся... але 

цяпер я не баюся. Мне 
зусім не страшна.

Мне больш не патрэбна 
твая абарона. Я моцны... Я 
ўжо вырас. Яшчэ не зусім 

дарослы, але хутка ім буду. 
Зусім хутка.

У любым выпадку 
не лічу, што ў цябе 

атрымаецца абараніць 
мяне...

Ты не здужыў...

Ты...



Ты не змог 
абараніць маму 

і Джудзі!

І Эліс!

І Алена!

І Тайрыса!

І Дону!

Нікога!

Ты нікога 
не змог 

абараніць!

Але я... я змагу 
абараніць сябе.

Напэўна, нават 
лепш, чым любы з 

гэтых людзей...

...лепш, 
чым ты.

Ты ўсё яшчэ лічыш, што 
я дзіцё... але гэта не так. 
Я больш не хачу гуляць з 
цацкамі. Я больш не буду 

баяцца, як раней.

Я больш не дзіця. 
Не дзіця.

Таму са мной усё 
будзе добра, калі ты 

памрэш. Калі памрэш, 
я буду ў парадку.

Усе паміраюць...
Дык якая розніца... Так 

што давай. Раз ужо 
памкнуўся...

Са мной 
будзе ўсё 

добра.

Калі ты пам-
рэш, я буду ў 

парадку.
Буду...



Тат?



Граагххх.



АААААА!

Не магу...
Проста...

Я не змагу 
быць адзін.

Я ўсяго толькі 
дзіця... Я не змагу 

жыць адзін...

О божа.

Проста зжары 
мяне.

Божа.

Божа.



Крррлк. К-К-К-К...

Карл, я...

Карл, я хворы.

Не хадзі...
не...

Не выходзь 
на вуліцу...

Заставайся... 
у бяспечным 

месцы...



Тата, я...

Мне страшна, 
тат.





Мне так страшна.
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