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Што адбывалася дагэтуль: 
Мы даведаліся, што шмат персанажаў з 

зямель паданняў і фальклору хаваюцца ў 
Нью-Ёрку ў падпольным згуртаванні, якое 

яны называюць Фэйблтаўн. Гэта тайнае 
згуртаванне бежанцаў жудасных войнаў, 
таму што хтосьці, вядомы толькі як “Во-

раг”, метадычна ўрываўся і заваёўваў 
безліч іх каралеўстваў. Адно за адным. 

Казачных – як яны самі сябе завуць - якія 
не падобныя на звычайнага чалавека ў го-
радзе, прымушаюць хавацца ў загараднай 

частцы Фэйблтаўна, вядомай як Ферма.

Нядаўна Ружанька і яе ня вельмі добры 
хлопец  Джэк з казак былі злоўлены пры 

спробе інсцэніраваць забойства Ружы, што 
з’яўлялася часткай схемы, каб ашукаць 

лорда Сінебарода на невялікую маёмасць. 
Бозлі Воўк, шэрыф Фэйблтаўна, сумленна 
зарабіў пяро сабе ў шляпу, высвятліўшы 
праўду. Бела Снежка, памочніца мэра (і 

рэальная ўлада за тронам), прыгаварыла 
сваю няўдачную сястру Ружу і  Джэка да 
шматгадзіннай грамадскай працы ў рас-
плату за іх злачынства. За гэты час  Джэк 
нядоўга пабыў прынцам, Выдатны прынц 

нядоўга пабыў жабраком, і здарылася 
яшчэ шмат цікавых рэчаў. 

так, гэта зноў 
”жылі-былі”.

Слухай, 
 Джэк.

Бозлі цалкам 
адказвае за цябе, 
пакуль мы з Ружай 

будзем адсутнічаць 
гэты тыдзень. Не рабі 

яму праблем.

О,  Джэк ня зробіць мне 
ніякіх праблем, Бела, інакш я 
прыбаўлю яму яшчэ некалькі 

гадзін грамадскай працы.

Ты ня 
можаш 

так зрабіць, 
Бозлі.

А ты 
паспрабуй, 

гнілагаловы.

Ён можа і зробіць гэта, 
з маім благаславеннем. Пакуль 

ты не адпрацуеш сваё пакаранне 
дашчэнту, ты прыналежыш нам, 

джэк, душой і целам. 

Нават не спрабуй гэта 
правяраць, іначай наклічыш 
на сябе страшэннае пака-

ранне, як гнеў усёмагутнага 
Госпада.
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З ім усё будзе добра. 
А вы з Ружай атрымлівайце 
асалоду ад вашай паездкі і 

выкіньце нас з галавы.

Яшчэ чаго. 
Ружа і я атрымалі 

аднолькавае 
пакаранне.

Чаму яна 
будзе адпрацоўваць 

пакаранне ў пры-
емнай паездцы, 

тады як я вымуша-
ны цягнуць лямку 
прыбіральшчыка з 

гэтым параджэннем 
інцэсту.

Эй! 
Ня будзь 
такім па-
скудным!

Ружа нікуды не паедзе, 
калі не паспяшаецца.

Нічога 
асабістага, 
мухалоў.

А вось і ты. Ты б таксама 
быў ад інцэсту, 

калі б ты быў вы-
мушаны на праця-
гу 20 пакаленняў 
жаніцца ўнутры 

сваёй сям’і. Лічы, 
што табе пашан-

цавала, што ты не 
прабыў прынцам 
больш за адзін 

дзень.

=бінг=
Чаму ты яшчэ не сабралася? 

Мы ўжо спазняемся.

Я 
сабралася, 

дарагая 
сястрыца, 

вось.

На цэлы 
тыдзень?

Я вандрую 
ўлегцы.

Павесяліцеся. 
Будзьце асцярож-

ны. Не забейце 
адна адну.

Эй. Ружовы 
кусцік, ты не 
збіраешся..?

Яна нават не сказала да пабачэння. 
Паводзіла сябе так, быццам мяне 

тут і няма.

Таму што 
нягледзячы на ўсе яе 

выдыганні, Ружа ўсё яшчэ 
разумная дзяўчына - 

дастаткова разумная, каб 
зразумець, нарэшце, што 
на цябе вялікімі літарамі 
напісана, што ты дурань, 

Джэк.

А зараз вяртайся да працы. і калі 
скончыш тут, вычысці да бляску 
паверх з балёвай залай наверсе. 

Мухалоў за галоўнага.

Чаму ён бос?

Таму што я 
так сказаў.

І ў мяне ёсць досвед, 
каб быць босам. Я заўсёды  

займаюся гэтай працай. 
Я ведаю, што трэба рабіць.

А што з табой 
здарылася, Мух? 

Чаму ты ўвесь час 
завісаеш на грамад-

скай працы?

Бозлі заўсёды ловіць мяне, 
калі я ем мух у грамадскіх 

месцах. Гэта няшмат гадзін 
у пакаранне за кожны раз, 

але яны складаюцца разам.



Ну і чаму я павінна 
ехаць з табой, а не зай-
мацца сапраўднай пра-
цай? З якога часу ў цябе 
з’явілася манера гуляць 

у любімчыкаў?

З таго часу, як я 
вырашыла высветліць, 
пасля ўсіх гэтых гадоў 

агрызанняў адна на адну, 
ці зможам мы перамагчы 

нашы супярэчнасці.

Добрай 
раніцы, 

спадары-
ня Снежка, 
спадарыня 
Чырвань. 
Цудоўны 

дзень, ці не 
праўда?

Але я не жадаю 
вяртацца на ферму! 

Я гарадскі свін!

Я жадаю зразумець, 
ці сможам мы зноў 

вярнуцца да нар-
мальных сястрынскіх 

адносін.

Вельмі шкада, 
Колін, дружа, ты 
едзеш і кропка.

Я лічыў 
нас сябрамі, 

Джоні.

Я прывяжу яго моцна, 
спадарыня Снежка. Ён не 
збяжыць ізноў, можаце 

быць упэўнены.

Дык гэта падарожжа 
будзе чымсьці накшталт 

доўгага сеанса псіхатэрапіі адна 
з адной. Расчынім нашы душы? 
Выкажам нашы смуткі і спусцім 

злосць? Пагаворым як 
выхаваныя дзяўчынкі?

Штосьці ў 
гэтым духу.

Я б лепш 
анучай 

павазіла.

Усё гатова, лэдзі. 
Яна запраўлена. 

Але сачыце за вадой 
у радыятары, яна 
пераграваецца.

Шкада-шкада, Ружа. 
Тваё пакаранне за 

інсцэнаванне свайго 
забойства будзе такім, 

якім вырашу я.

Залазь. 
Крыўдзіцца 
можаш і ў 
дарозе.

Прыемна 
правесці 

час! Будзе 
лайнова.

Ты таксама можаш і паспрабаваць 
атрымаць ад гэтага задавальненне, 

Ружа, таму што ты нікуды не дзенеш-
ся.  Двойчы ў год я езджу за горад, каб 
праверыць справы ў суполцы казачных 

на ферме. Гэта не водпуск, гэта праца.І 
ты будзеш мне дапамагаць.

Ты можаш быць 
шчаслівай ці няшчас-

най, але клянуся Богам, 
табе давядзецца 

працаваць.

ОЛБАНІ

Мы 
прыехалі? Ужо 

прыехалі?

Калі ласка, не куры тут. 
Я сур’ёзна, не смей 

запальваць яе!

Позна.



Можаш уладкавацца 
зручней, Ружа. Здаецца, 

мы тут захраснулі.

О,выдатна. Гадзіны нуднага 
чакання, а пасля яшчэ больш 
нудныя гадзіны ў дарозе? У 
рэшце рэшт, ты падабрала 

для мяне добрае пакаранне.

Прыватная 
ўласнасць.

Колькі яшчэ да гэтай 
даўбанай фермы?

Ты жарты строіш? 
За ўсе гэтыя гады – стагоддзі – 
што ты жыла ў Нью-Ёрку, ты ні 
разу не знайшла часу з’ездзіць 

у загарадную супольнасць?

Мы на 
тэрыторыі 

фермы ўжо 
апошнія 20 

міль.

мы лічым за лепшае, 
каб усё гэта было 
выдалена.  Далёка-

далёка ад 
дапытлівых 

вачэй.

Нашы самыя моцныя 
адцягваючыя заклінанні 

накладзены на гэтыя 
землі, каб не дазволіць 

звычайным нават 
зацікавіцца гэтай 

вобласцю.

А вось гэта 
сапраўды 

цікава.

Што ты 
робіш, 
Бела?

Збіраеш 
арэшкі на 

зіму?

Суніміся, 
я штосьці 
аглядаю.

А нельга проста наліць 
трохі вады з бутэлькі ў 

радыятар і паехаць? Мне 
было досыць нудна ў 

дарозе, але гэта 
яшчэ горш.

Ружа, 
паглядзі 
на гэта.

Прыватная 
ўласнасць.

Стрэляныя медзяныя 
гільзы. Ад куль і ўсялякага 
такога лайна. Якая спра-

ва. Тут ў лясах пэўна шмат 
зрушаных на гарматах.

Ня тут.  
Дзе загодна, 
але тут ніколі.

Там раскідана яшчэ больш гільзаў ад драбавікоў і 
гільзаў ад патронаў. Але нашы ахоўныя заклінанні 

павінны трымаць звычайных далей ад нашых лясоў. 
І мы дастаткова блізка пад’ехалі да фермы, 
і кожная стральба павінна была быць чутна.

і што?

А тое, што ў іх ёсць прамая 
тэлефонная лінія ад фермы 
да майго офіса. Чаму ніхто 
не паведаміў мне пра гэта? 
Пайшлі. Рухавік ужо павінен 

досыць астудзіцца, каб 
працягнуць астатнюю 

дарогу.

Мабыць, 
парасяты і конікі 

абвясцілі вайну кача-
нятам і кароўкам?



Ваў, 
дык гэта і ёсць 

знакамітая фер-
ма, я ўражана, 

сястрычка.

Быццам стары 
Макдональд сустрэў 
Уолта Дыснея ў краіне 

жывуноў.



Яна таксама выглядае 
закінутай. Ці гэта павінен быць 

горад-здань?

Не, не 
павінен. Прывітанні?!

Мы ўжо 
прыехалі?

Так, Колін, маё 
сапраўднае каханне, мы 
нарэшце «прыехалі», але 
здаецца, што тут больш 

нікога няма.

Што гэта ты 
кажаш?

Я не ўпэўнена. 
Магчыма тут усе таксама 
ж чакаюць прыезду маёй 

сястры, як і я.

Прывітанні?!

Дзе ўсе?

Пачакай, я 
штосьці чула. Пайшлі, 

здаецца, я чула 
галасы ў свірне.

Ці ёсць хто 
дома?

і болей, мае сябры, джэнтльзвяры, я 
кажу вам, што навучанне вялікага барда 

«Вазьміся за зброю супраць мора бяды» - 
гэта болей чым прыгожы маўленчы 

зварот, гэта сакавіты кавалак майстэрскіх 
слоў ад майстра пяра. Ня варта ставіцца 

да іх лёгка, як да пустой метафары, 
але як да літаральнай рады.

Я лічу, мы неадкладна 
павінны перайсці да...

Ох.

Эм... 
прывітанні.

Я чамусьці 
перашкодзіла?



Бяжым! Бяжым! Гэта 
аблава! Федэралы тут!

Я не прычым! 
Мяне ашукалі! Я дам 

сведчанні!

Спадарыня 
Снежка?

Што вы тут 
робіце так 

рана?

Я так разумею, 
гэта гарадскі сход? 
Калі так, чаму яго 

праводзіць Дан, а ня 
Велунд Каваль?

Ніхто не жадае 
растлумачыць 
мне, што тут 
адбываецца?

Гарадскі сход? 
Так, вядома, гэта ён... 
Усё абсалютна нявінна.

Я ня вытрымаю 
суровасць! Я вельмі 

далікатная!

Хто-небудзь, калі 
ласка, прыдушыце... 
ох, я хацеў сказаць... 

супакойце гэту 
праклятую курыцу.

У гонар нечаканага прыезда Беласнежкі, 
я лічу, мы адкладзем астатнюю частку 

гэтай сустрэчы, такім чынам мы ўсе 
зможам яе вітаць.

Навошта? Што 
нам хаваць?

Гэта 
не па па-

радку!

Глупства! 
Вырашэнне пра адклад 

заўсёды па парадку! Такім 
чынам сучасным аб’яўляю 

сход адкладзеным!

У гэты час...

Прашу прабачэння, 
спадары, але Бе-

ласнежка ад’ехала 
на некалькі дзён.

Таму 
ўсе сустрэчы 
адкладзены 

да наступнага 
тыдня.

У выпадку экстранай 
сітуацыі звяртайцеся 

да Бозлі Ваўка.

Чаму мы павінны 
чакаць? Чаму ты 

ня можаш нам 
дапамагчы?

Зараз, 
дарагая...

Мы маем права 
на нашы паслугі, 

Пастушок.
Прыбіральня, якая 

засмеціалася, 
- гэта экстраны 

выпадак?

У нас ёсць 
правы!

Калі ўсе 
сустрэчы скаса-

ваны, навошта ты 
адчыняеш офіс?

Я проста 
збіраюся заняцца 

дакументамі - 
сумленна!

Калі ласка, 
вяртайцеся да-
дому, мы зноў 
адчынімся на 

наступным 
тыдні.

Фуф.



Ну, Буфкін, я бачу 
ты ўвесь дзень 
строіў дурня і не 
паклаў на месца 

ніводнай кнігі.

Буфкін?

Буфкін!

Толькі 
ня 

гэта!

Буфкін, ты піў?

Ета права, 
пасасунак.

Каб цябе 
чорт узяў, 

Буфкін.

Дрэнная, 
дрэнная 
малпа!

Када кошш-
ка далёка,нам, 
мышкым,трэба 

гуляць.

А перад 
бітвай маці...

О, божа мой! 
Скажы, што ты 
гэтага не рабіў!

Хіхіхі хіхіхіхі 
хіхіхіхі хіхіхі!

Усе думкі 
пра цябе...

Ты зноў напаіў 
рыцара-клятва-

парушальніка? Пасля 
той бязладзіцы 
ў мінулы раз?

і ледзь 
пазней...

У гэтым годзе 
вы прыехалі рана, 

спадарыня Снежка.

Поўзі,  Дан і Колін

ПАРАСЯЦІ

ЭСКВАЙРЫ 

і, мабыць, 
добра, што я 
гэтак зрабіла.

А зараз, 
ці ня лічыш ты, што 

пара падрабязна рас-
казаць мне, што гэта 

такое я ўбачыла 
сёння ўдзень?

Безумоўна, 
спадарыня 

Снежка.

Паглядзі на ўсе гэтыя 
утульненькія маленькія пара-

сячыя штучкі, проста як у хаце 
рэальнай асобы.

Мы і ёсць 
рэальныя асо-
бы, спадарыня 

Чырвань.

Што вы 
абмяркоўвалі 

на сходзе,  Дан?

Што яшчэ, калі 
набліжаецца дзень памяці?! 
Мы абмяркоўвалі, што мы 
павінны наступаць назад ў 

нашы родныя землі і адабраць 
іх у Ворага і яго пякельных 

прыхвасняў.

Выглядае так, быццам 
ты актывіст вятранцаў.

Я і ёсць. 
і я не саромлюся 
прызнаць гэта.



Хай мяне пярун спаліць. 
Ці ёсць іншыя тут на 

ферме?

Сотні. Большая 
частка нас, 
калі быць 
даклад-

ным.

З якіх 
пор?

З тых самых, калі 
для гэтага з’явіася 
афіцыйная назва.

Чаму,  Дан? Поўзі? Як вы можаце 
сур’ёзна падтрымліваць ідэю адкінуць 
сваё жыццё дзеля бяссэнсавай спробы 

адваяваць старыя казачныя землі?

Таму што ў адрозненне ад усіх вас там, у вялікім 
горадзе, мы не выглядаем дастаткова па-людску, 

каб шчасліва жыць сярод звычайных. Вы можаце 
вандраваць па ўсім свеце, калі пажадаеце, а мы 

навек захраслі на гэтым лапіку зямлі.

Вы настойваеце на законах, якія прымушаюць нас 
хаваць нашу сапраўдную прыроду ад звычайных, 

мы ня можам ні нагой ступіць за межы гэтага 
турэмнага лагера, вы баіцеся, што размаўлялая 

свіння ці сапраўдны жывы гігант выпусцяць 
ката з мяшка - так бы мовіць.

Вы абодва паводзіце сябе бязглузда. Ферма - гэта 
не турма. Гэта выдатная, паспяховая суполка казач-

ных істот. 90 цэнтаў з кожнага долара, які мы збіраем, 
ідуць толькі сюды, каб утрымліваць ферму, Поўзі.

Выдаткуйце ў тысячу разоў больш, каб мы акунуліся 
ў кожны від раскошы... ператварыце гэта месца ў рай 

для сібарытаў... гэта ўсё адно застанецца турмой, 
таму што нам не дазваляюць пайсці!

А для казачнай істоты пажыццё-
вае зняволенне - гэта вельмі доўга. 
Стагоддзі для меншай часткі з нас. 

Тысячагоддзі і больш для 
некаторых.

Акей, добра. Я думаю, што я 
разумею твае сімпатыі,  Дан, 

але якія ў вас, уласна, планы?

Мы яшчэ не 
падрыхтавалі ніякіх. 

Гэта парушыла 
бы занадта шмат 
вашых законаў і 
ўстанаўленняў.

Гэта не мае законы, 
гэта нашы законы. Яны 
існуюць, каб зберагчы 

ўсіх нас.

Пакуль мы толькі 
абмяркоўвалі агуль-
ную лінію паводзін, а 

не саму стратэгію.

Ужо лягчэй. Позна. 
Мы з Ружай пойдзем 
спаць. Вернемся да 

гэтага раніцай.

Не, застань-
цеся, лэдзі. 

Ноч яшчэ толькі 
пачалася.



Дабранач. 
Пакой для гасцей 

цалкам падрыхта-
ваны для вас.

Дзякуй, Поўзі, 
дабранач. Ах, і толькі 

яшчэ адно.

Дзе Велунд 
Каваль?

Ён пайшоў.

Падаў у 
звальненне.

Раптам.

Гэта 
ўсіх заспела 

знянацку.

Я ўпэўнена, 
што заспела. Ну, гэта 
яшчэ адзін пажытак 

для заўтрашняга 
абмеркавання.

ідзеш, 
Ружа?

Пра каго 
ішла гаворка? 

Хто гэты Велунд 
Каваль?

Мой апанент 
нумар адзін тут. 
Чалавек, які кіруе 

фермай. Ці здаецца, 
што раней кіраваў 

фермай.

Ты павінна гэта ведаць. 
Гадзіна за гадзінай я ўсё больш 

жахаюся таму, колькі ты ня ведаеш пра 
нашу суполку і якой перакананай нічога 

ня ведаць ты здаешся.

Думаю, усё 
прайшло так 

добра, як мага 
было чакаць.

Ты думаеш, 
што яна паверы-
ла нам... пра тое, 
што мы яшчэ не 

падрыхтавалі 
ніякіх планаў?

Ні ў якім разе. Але ў яе няма ніякіх 
доказаў адваротнага, а Беласнежка, 
якая ўсё робіць «заўсёды па парадку 
і правілах» ня будзе нічога рабіць на 
падставе адных толькі падазрэнняў.

Ну а зараз пяройдзем 
да цябе, Колін. Як прайшла твая місія ў 

горадзе? Ці ты выканаў 
галоўную мэту?

Ужо позна, браткі. Ці 
ня трэба нам спачатку 

добра выспацца?

Ці змог ты дастаць 
дублікат ключа ад офіса 

кіравання справамі 
ў Вудлэндзе?

Не, 
яшчэ не.

Колькі казачных, якія 
падтрымліваюць нашы імкненні, 
ты знайшоў? Ці зробіць адзін з іх 

тое, што нам неабходна?

Эммм...Ну... Ці бачыце, Бозлі 
трымаў мяне на вельмі кароткім 

ланцужку, таму я ня змог 
зрабіць шмат чаго.



Толькі 
адзін 

ложак?

Нам 
давядзец-
ца спаць 
на адным 

ложку?

Месца - тут раскоша, Ружа. 
Яны ня могуць дазволіць 
сабе трымаць свабодным 
больш за адзін пакой для 

вельмі важных гасцей.

Расслабся, 
ложак дастаткова 

вялікі для нас абед-
звюх. Быццам раней 
мы ня спалі ў адным 

ложку.

Гэта было даўно ў 
мінулым, і я з таго часу 
вырасла са звычкі спаць 
з дзяўчынамі... акрамя 

аднаго разу ў год ці каля 
таго, у якасці асаблівага 

падарунка на дзень 
нараджэння  Джэка.

Калі ласка, 
зберажы агідныя 

падрабязнасці твайго 
сацыяльнага жыцця.

Спакойна, сястрыца. 
Са мной ты ў бяспецы. 

Нават калі б я пераадоле-
ла бар’ер інцэсту, ты не 

ў маім гусце.

Ты зараз 
спецыяльна 

імкнешся быть 
такой агіднай?

Прычынай гэтай паездкі, 
акрамя маіх рэгулярных паўгадавых 
адміністрацыйных абавязкаў, было, 
каб мы з табой разабраліся ў нашых 

адносінах.

Як скажаш.

«Як мы маглі быць 
такімі блізкімі, і так кахаць 
адна адну ў дзяцінстве...

Мы заўсёды 
будзем лепшымі 

сябрамі?

Вядома, па 
век вякоў.

... толькі для таго, каб 
скончыць нянавісцю 
адна да адной пры 

кожнай сустрэчы, калі 
мы сталі дарослыя?»

У маёй сястры 
ў дупе самая 

велічэзная палка 
па ўсім свеце!

Калі паміж 
намі ўсё так 

сапсавалася?

Калі ты заспела 
мяне ў пасцелі 
з тваім мужам, 

памятаеш?

Я ўсё памятаю, 
але я лічу, што гэта ўсё 
пачалося значна раней.

Чатыры пункта, шаноўная 
сястра. Першы: забі зяпу.  Другі: 

павырублівай святло. Трэці: загарні 
фіранкі, каб я магла спаць да 
заўтра. Чацвёрты: я сур’ёзна... 

забі зяпу.

Вельмі добра, мы зможам 
скончыць  гэта ў... эй, што 

гэта такое?

Што, што 
такое?

Гэта штука 
побач з нашай 

машынай.



Божа мой! 
Божа мой! Што 
яны нарабілі?

Маркітаваць 
мае вочы, 

я лічу гэта... 
о не!

Што гэта, 
Ружа, што 

гэта?

Гэта небарака 
Колін. і, здаец-
ца, гэта такса-
ма і даслоўная 

інфармацыя.

Я лічу, што хтосьці 
жадаў упэўніцца, што 
мы атрымаем вельмі 
адменнае даручэнне.

Далей: 
гарматы 

Фэйблтаўна


