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Што адбывалася дагэтуль: 
У апошні час Беласнежка і Ружанька Чырвань ня 

вельмі добра ладзілі, таму, па патрабаванні Белы, 
яны разам паехалі за горад Нью-Ёрк, туды, дзе 

знаходзіцца суполка казачных істот, вядомая як 
Ферма. Бела спадзявалася, што ўдалечыні ад 
сталай мітусні Нью-Ёркскага Фэйблтаўна яны 
змогуць пераадолець цяжкасці. Ферма - гэта 
месца, дзе павінны жыць усе казачныя істоты, 

не падобныя на людзей. Гэта слаўнае месца, але 
некаторыя з мясцовых казачных злуюцца на тое, 
што ім не дазволена пакідаць Ферму.  Па дарозе 

туды Бела выяўляе некаторыя доказы таго, што на 
Ферме могуць адбывацца дзіўныя падзеі. А потым, 
у іх першую ноч там, Колін, адзін з трох маленькіх 

парасят, быў забіты жудасным спосабам.
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Зараз жа 
здыміце гэту 

агідную штуку.

Хто гэта 
зрабіў, 
Дан?

Я ня 
ведаю, 
спада-

рыня 
Чырвань.

Як ты можаш 
ня ведаць? 

Мінулай ноччу 
мы пакінулі яго 
з табой і Поўзі.

Другая Частка Жывёльнай Фермы



Я рана адправіўся ў 
пасцелю... адразу пасля 
таго, як вы пайшлі. Ён, 

мабыць, зноў уцёк пасля. 
Вы ж ведаеце, які 

Колін... быў.

Ён заўсёды 
ўцякаў у пошуках 

прыгод.

відавочна ён 
знайшоў адно 

велізарнае.

У такім разе 
вы павінны былі 

сачыць за ім.

Чаму? Мы не займаемся такім тут 
на ферме. У адрозненне ад вас нам 

не патрэбна замыкаць дзверы на ноч.І 
нам не патрэбен ніхто накшталт Бозлі 
Воўка, каб увесь час будзе ўтыкаць 

свой нос у справы ўсіх і кожнага.

Зараз будзе. 
Я выклікаю яго 

сюды для рассле-
давання.

Не, вы ня зробіце 
гэтага. Калі зразумела 
вы не жадаеце бунту.

Прынцэса, 
якая трымаецца правіл, 
такая як вы, успомніць, 
што хартыя загараднага  

Фэйблтаўна гарантуе, што 
Бозлі Воўк ніколі не пака-
жа тут сваю выродлівую 

шчаціністую морду. 
Ніколі.



Я лічу, гэта асноўная прычына, па якой вам усім 
давялося знайсці што-небудзь карыснае, што 

з ім можна зрабіць там у горадзе.

Дык што мы 
збіраемся рабіць 

з гэтым?

Вы, спадарыня Снежка, не збіраецеся нічога рабіць. 
Але я, як належным чынам абраны пасля звальнен-

ня Велунда Каваля кіраўнік Фермай, самастойна 
правяду расследаванне і дам паўнамоцтва тым, 

хто патрэбен мне для дапамогі, калі яны мне 
будуць патрэбны.

Гэта лухта. Ты 
ня можаш праводзіць 

расследаванне. Ты 
наўпрост замяшаны 

ў здарэнні.

За некалькі апошніх 
тыдняў я дастаткова наву-
чылася ад Бозлі, каб зразу-
мець, што ты і парася Поўзі 

галоўныя падазраваныя.

Сачыце 
за сваімі 

словамі, юная 
спадарыня.

А што усё ж 
здарылася з Велун-

дам Кавалём? Вы так 
і ня вытлумачылі.

Вядома, я вытлумачыў. 
Ён пайшоў. Яму ніколі 
тут асабліва не пада-
балася. і мне здаецца, 
што ён нарэшце гэта 

зразумеў.

Абранне Каваля, казачнага, які выглядаў як чалавек, каб 
сачыць за Фермай, было каласальнай абразай. Ён быў 

сталым напамінкам таго, як вы ўсе ў горадзе глядзіце 
на нас, як на другагатункавых грамадзянаў.

Ня будзьце дурным. 
Велунд быў абраны таму, 

што быў найлепшым чала-
векам для гэтай працы.

Менавіта. 
Найлепшым чалавекам.  

Не свіннёй, каровай, 
казлом ці цмокам.



Вы знайшлі 
іншыя часткі яго 

цела?

Яшчэ не, 
спадарыня 

Чырвань, але іх 
шукаюць.

А зараз, 
я лічу, нам 

з табой трэба 
трохі пагава-

рыць.

Пра 
што?

Падчас нашай размовы 
мінулай ноччу я адчуў, што ты 

сімпатызуеш нам.

Пакуль Вораг 
кантралюе нашы старыя 
землі, мы ніколі ня бу-
дзем у бяспецы, і абса-

лютна дакладна мы ніколі 
ня будзем вольныя.

Так, 
я таксама так 

лічу, Поўзі, але 
што мы мо-

жам зрабіць?

Нашы землі былі 
адабраны ў нас 

сілай. Мы можам 
адабраць іх такім 

жа чынам.

Бела кажа, што гэта 
немагчыма, і як бы 
мне не было агідна 
згаджацца з ёй у 
чымсьці, але ў гэ-
тым выпадку мне 

давядзецца.

Якія шанцы ў купкі жывёл 
з фермерскага панадвор-
ка з некалькімі дзіўнымі 
гігантамі, пошчакамі  і 

іншымі пачварамі супраць 
Ворага і яго незлічоных 

армій?

Якраз над вырашэн-
нем гэтай праблемы мы і 
працавалі, і мне здаецца, 

мы яе вырашылі.

Пойдзем са 
мной. Я жа-

даю паказаць 
табе штосьці 

сапраўды 
класнае.



Дзесьці яшчэ, не зусім 
далёка...

Вось, Злаці, 
гэта дастаткова 

глыбока?
Гэта да-
статкова, 
татка. Я 

лічу.

Зараз усё, 
што нам трэба, 

гэта каб наш ма-
лыш Бу прынес 
астатнія часткі 

парасяці, і мы мо-
жам скончыць гэту 

агідную справу.

Расслабся, 
Мамка, мы тут.

Нарэшце.

Тады паспяшайся і скінь яго 
галаву ў дол, пакуль яшчэ 
хто-небудзь не прыйшоў.

Мы б ужо даўно скончылі і 
вярнуліся ў нашы пасцелі, 

калі б ты не настаяла, каб мы 
выставілі яго галаву на агляд.

Так, Злаці, мілая, 
навошта нам быў 

патрэбен гэты трук?

Гэта наўрад ці было 
трукам, і так, Мамка, 

гэта было вельмі неаб-
ходна. Гэта сімвалізавала, 

што надышоў час на-
шай рэвалюцыі, надышоў 
час выйсці з цені і пачаць  

сур’ёзна.



Фу! Паскуд-
ства! Але ці трэба , каб гэта было так крывава і 

груба... і гэтак публічна?

Абсалютна, таму што 
цяпер няма шляху назад. Тым, хто 
баязліва адседжваецца, давяд-

зецца, нарэшце, абіраць бок...

...ці сутыкнуцца 
з вынікамі.

А калі ты хоць 
раз прыцягнеш свой 
валасаты азадак у 

бібліятэку, ты пазна-
еш, што паведамленне, 
якое я паслала... якім 

чынам я яго паслала... 
былі асабліва 

дарэчныя.

Нас выкінулі 
на гэты востраў на 

дастаткова доўгі час. 
Кожная жорсткасць, якая 

адбудзецца ў выніку, 
будзе наступствам 

нашага несправядлівага 
зняволення.

Зямля Златавалосцы: 
гэта ніякі ня востраў, 

дзетка.

Вывучы-ка 
канцэпцыю 

“метафары”, Бу.

А ты наўрад ці захрасла тут як мы, 
Злаці. Ты можаш пераехаць у горад, 

калі пажадаеш.

Няўжо ты яшчэ 
не зразумела? Пасля 
ўсіх маіх лекцый пра 
дактрыну? Калі адзін 

з нас заняволены, 
зняволены ўсе.

Так, я магу пераехаць, 
але я выбрала застацца 
тут з вамі. Ваша змаган-
не - гэта маё змаганне.



Ты думаеш, 
я падзяліла пас-
целю з тваім сы-
нам, толькі таму, 

што гэта ака-
залася “проста 

правільна”?

Не, гэта 
толькі таму, што 

ў татачкавага 
медзведзяняці Бу 

здаравенны...

Я раблю гэта, таму што гэта важная 
і магутная палітычная заява. Яна сімвалізуе, 
што мы ўсе роўныя. Няма перасяжных відаў. 
Мядзведзь,чалавек і вожык, ня мае значэння 
— нават пры выбары ў самых нашых інтымных 
сферах жыцця... інакш мы ўсе прыгнятальнікі.

А можа быць ты 
проста заахвоцілася 

да забароненага плода?
Рэйнард!

Спецыясіст!

Чаму вы, 
дбайныя палітыкі, 

настойваеце на жыцці 
цалкам у сваім 

сімвалічным свеце?

Што ты тут 
робіш?

Мяне прыцягнуў 
пах свежазабітай 

свінінкі.

Ох, божа мой, я пакінуў 
сваю картку для запісу 
ачкоў у іншых портках, 

але хіба бедны Колін ня быў 
на вашым баку? Што 

здарылася? Ужо ўступілі 
ў няўхільную стадыю 

контры падчас хвалебнай 
рэвалюцыі?



Колін быў 
слабы.

Ён праваліў сваю 
найважную місію ў 
стане ворага. Тыя, 
хто недастаткова 
моцныя, нічым не 
адрозніваюцца ад 
здраднікаў нашай 

справы.

І я баюся, што 
ты занадта шмат 

бачыў.

Лайно!

Што ты робіш, 
дурная дзяўчына?

Усе пачуюць 
стрэл.

і што? Акупа-
цыйныя ўрады 

аднымі гаворкамі 
не разбурыш.

Ты даў яму 
пайсці, стары 
мядзведзь.

Цяпер мы 
павінны высачыць 

яго, перш чым 
ён загаворыць 
з кім-небудзь.

Уздымайце 
пралетарыят! 

Хутка!



А ў гэты самы 
час…

Усё яшчэ лічыш, 
што гэта немаг-
чыма, спадарыня 

Чырвань?

Ух ты.



Ледзь пазней тым 
жа днём…

Ён ужо 
працверазеў?

Як па ім 
скажаш?

Знайду гэту чортаву 
лятучую малпу, я яе...

Не вінаваць Буфкіна, 
у яго меркаванне, эм... ну малпы. 

Мне трэба было лепш за ім 
прыглядаць, Бозлі.

Ну, прынамсі, рыцар-
клятвапарушальнік яшчэ 

не пачаў праракаць. 
Пакуль ён гэта не пачне, 

з намі ўсё будзе 
нармальна, так?

II 
SIO...

Вось 
лайно.



Будзе вялікае абурэнне ў 
валоданні. дзеці поўначы 

памкнуцца знішчыць 
дзяцей поўдня.

Чорт дзяры, 
гэта што 
за лухта?

Ён прад-
казвае гра-
мадзянскую 

вайну? Ці наўрад, 
гэта будучыня.

Ня наша ўжо 
сапраўды. Калі ён там з сабой скончыў? 

Дзесьці ў трынаццатым 
стагоддзі, так? Такім чынам 

для яго гэта быццам будучы-
ня, Пастушок.

Ня думаю, 
што атрым-
ваецца так.

і сястра падніме меч 
супраць сястры.

Эй, ён кажа пра спада-
рыню Снежку і спада-

рыню Чырвань?

Калі так, то ён 
яшчэ жуе старыя 

навіны.

Гэтыя два стагоддзі чапля-
юцца за глотку адзін адна-
му. Гэты хлопец яшчэ адзін 

лайновы аракул.



Неўзабаве пасля 
гэтага…

Нарэшце! 
Вось і ты!

Я ўсюды цябе 
шукала. дзе ты была 

ўвесь дзень?

Павер, Бела,ой, 
ты ня хочаш 

улезці ў гэты 
бой.

Вось я разумнічка. 
Я паэтка.

Якога лесуна 
ты шукаеш?

Мае 
ключы.

Калі быць 
дакладнай, ключы 

ад майго грузавіка. 
Не магу іх нідзе 

знайсці.

і ня 
знойдзеш.



Што ты маеш 
на ўвазе?

Сястра, паспрабуй хоць 
раз у сваім жыцці пазы-
чыць вынік, калі ня мо-
жаш сумленна дайсці 

да яго сама.

Дай-ка здагадаюся: ты шукаеш ключы ад грузавіка, 
каб з’ехаць куды-небудзь, дзе можна патэлефана-
ваць, таму што адзіны тэлефон, які знаходзіцца на 

паверсе ніжэй, выяўна ня дзейнічае.

Так, усё ломіцца.
Бяз Велунда, каб рамантаваць, 

гэта мястэчка коціцца 
наўпрост у балота.

Бач зразумей. 
ты і дапраўды мо-

жаш быць настолькі 
наіўнай?

Не магла б ты 
спыніцца чапляцца 
да мяне і сказаць 
тое, што жадаеш, 
калі, зразумела, 
табе ёсць, што 

сказаць?

Акей, як наконт 
гэтага? Тэлефон ня 
дзейнічае, таму што 
яны перарэзлі лінію.

Ключы ад грузавіка зніклі, 
таму што яны забралі іх.

Чаму? 
З якой гэта 

ласкі?



Таму што смерць Коліна не была 
асобным дзеяннем ненармальнага адзінотніка. 

Таму што яны ня могуць дазволіць нам пайсці ці 
паклікаць на дапамогу. Напрамілы Бог, расчыні 

свае маркітаваныя вочы, Бела.

На самой справе забудзься, 
што я гэта сказала. Табе хут-
чэй за ўсё будзе бяспечней не 
заўважаць, што адбываецца. 
Зрабі сабе паслугу і працяг-
вай прыкідацца дурнічкай 

яшчэ некалькі дзён.

Для цябе 
гэта будзе да 
дурасці лёгка.

Што ты 
задумала?

Сыходжу, мяне ня будзе 
некаторы час. Не ўздымай 

шум у пошуках мяне.

Ды пачакай яшчэ адну 
праклятую хвіліну! 

Вярніся назад!

Не магу, мілая. 
Трэба бегчы. Мяне 
чакаюць. Помні, 

што я табе сказала.

Пайшлі, 
хлопчыкі, я 
ўся ваша.



Рассыпцеся 
веерам і 

пашуміце.
Братка трус, вядзеш гэту групу ў гэтым кіраванні, 

братка мядзведзь, абыходзіш колам са сваёй 
камандай з іншага боку. У нас павінна 

атрымацца захапіць яго ў абцугі.

Базавая 
тактыка.

Паспрабуйце выманіць яго сюды, на 
адкрытую прастору, дзе мы зможам 

акуратна яго прыстрэліць.

Дану гэта 
не падабаецца, 

Злаці.

Калі б ты не настаяла выставіць 
яго галаву на агляд…

Што зроблена, 
тое зроблена, 

Поўзі. Ты ня мо-
жаш запхнуць 
лайно назад 

у гусака.

Ты і  Дан 
адказваеце за 
палітыку, і гэта 

добра.

Але пакуль Мамку і Папку 
мядзведзяў слухаюць най-

больш драпежніцкія эле-
менты з казачных, а я цяг-
ну за нітачкі мядзведзяў, я 
галоўная моц рэвалюцыі.



Цяпер праграма 
дзеянняў у маіх 

руках.
Але мы не гатовы! Мы 

толькі пачалі пераробку 
зброі, а ўварванне ня можа 

пачацца, пакуль гэта 
ня зроблена!

да чорта 
праклятае ўварванне. 
Я ніколі ні трошачкі не 
цікавілася вяртаннем 

родных зямель.

Тады навошта гэта 
ўсё? Чаму ты ўвогуле 

з намі, калі ты не 
падтрымліваеш..?

Таму што, калі вы ўсе пойдзеце з гэтага 
свету ў свой донкінхоцкі паход, камусьці трэба 

будзе застацца кіраваць Фэйблтаўнам... 
абедзвюма суполкамі, тут і ў горадзе.

і ты збіраешся 
стаць гэтым 

«кімсьці»?

Бачыш каго-
небудзь больш 

годнага?

Вы двое ня можаце заняцца чымсьці 
карысным? Гэта размовы дарослых. 

ідзіце сачыце за мяжой лесу.

Злаці думае, 
што яна ўсё ведае... Калі 
скарыстаць лейку і адзін 

з аптэкарскіх таўкачыкаў, 
каб запхаць яго ў...

Безумоўна, але 
спачатку трэба 
ўсыпіць гусака.



Я бачыў яго дзесьці 
тут, я ўпэўнены!

А я ўпэўнены, 
што табе трэба 
звярнуцца да 

афтальмолага.

Каа, ты яго 
бачыў?

Пакуль не, стары кароль, 
але я ўпэўнены, што рана 
ці позна ён трапіць у мае 

кольцы.
Я паслаў цэлую кучу бандэрлогаў 
прачэсваць лес. Калі ты вылічваеш 

злавіць яго першым, тады табе лепш 
рухацца хутчэй.



Нюх

Нюх

Шархан. Багіра.

Пашанцавала?

Ён побач. 
Я ўпэўнены, што 

ўлавіў яго пах усяго 
толькі хвіліну назад.

Жадаеш, 
я дапамагу табе 
пашукаць тут?

Хіба запрашае магутны султан 
селяніна, каб той падзяліў з ім 
трапезу? Бягі сваёй дарогай, 

маленькая пантэра.



Гаў-
гавушкі! Думаеш, я не заўважыла 

цябе там, Рэйнард?

Я пакажу гэтаму арыста-
кратычнаму азадку хану, 

дзе ракі зімуюць.

Матулькі!

А ну 
вярніся!



Расступіся.

Не звяр-
тайце 

на мяне 
ўвагу.

Як ты 
смееш?

Гэта было 
амаль вельмі 

проста.



Збірайцеся, 
дзеткі.

Нарэшце надышоў славуты 
дзень. Прыйшоў заклік.

Узбройвай-
цеся!

Выдатна!

Даўно 
пара!

Клас!

Чаравік 

любы 

чаравік

Час ад-
пальваць, 
малышка!

Пашмаляць 
па гэтым 

прыгнятальніцкім 
дупам!

Акей, а ну прызнавайцеся. Хто 
спёр мае патроны «Магнум» 
з тэфлонавым пакрыццём? Ты што, забылася? 

Яны ў заплечніку для 
васкрэснай школы.



Далей: 

піраты загараднага Нью-Ёрка

Што за 
чартаўня 

тут 
чыніцца?

Усе паводзяць 
сябе як вар’яты. 

Бяссэнсіца нейкая.

А?
Бела, упусці 
мяне! Хутчэй!

Рэйнард? Чаму 
ты крадзешся пад 

маім акном?

Хутчэй, 
пакуль 

мяне хто-
небудзь не 
заўважыў.

Табе 
трэба 

абірацца 
адсюль, 

дзяўчынка. 
Табе тут 
больш 

не бяспечна.

Ружа пляла такую 
ж таямнічую лухту. 
Што адбываецца?

Няма часу. Трэба рухацца, ці прайграем, 
малышка. Некаторыя з нас усё яшчэ адданыя 
табе, і мне трэба даставіць цябе да іх, перш 

чым дрэнныя хлопцы кінуць паляваць на 
мяне і ўспомняць, што ім яшчэ трэба 

заняцца табой.

Не бяры з сабой 
нічога. Хай гэта 

выглядае так, быц-
цам ты збіраешся 
вярнуцца назад.


