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Што адбывалася дагэтуль: 
У загараднай Нью-Ёркскай суполцы, вядомай як 

Ферма мноства звяроў і казачных істот, не падоб-
ных на чалавека, планавалі рэвалюцыю супраць 
чалавекападобных жыхароў Фэйблтаўна ў Нью-

Ёрку. Пачатак рэвалюцыі выплюхнуўся адкрытым 
гвалтам - смерцю парасяці Коліна. Рэйнард бачыў 
тое, што яму ня трэба было бачыць, і цяпер на яго 

палюе шмат драпежных казачных істот. А зараз, як 
ліча Рэйнард, Беласнежцы пагражае небяспека.

Узялі ўсё, 
што вам трэба, 

спадарыня 
Чырвань?

Гэтага 
мне 

павінна 
хапіць.

Пайшлі.
Вось зараз 

пачынаецца 
стральба, 
так,  Дан?

Піраты 
загараднага Нью-Ёрка

Сцэнар: Біл Уілінгхэм
Аловак: Марк Букінгем

Туш: Сців Лэйалоа
Лэтэрынг: Тод Кляйн

Колер і сепарыраванне:  Даніэль Возо
Вокладка:  Джэймс  Джын
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трэцяя Частка Жывёльнай Фермы



Зірні фактам у 
твар, малышка. Мы 

выпусцілі яго. Ліс Рэй-
нард праскочыў праз 

тваю сетку.

Ну і што? Ён ня мог 
пайсці далёка. Куды 

ён пойдзе?

Папярэдзіць каго-не-
будзь. Паведаміць лаяль-

ным казачным пра тое, 
што ён убачыў, што мы 

рабілі мінулай ноччу.

Адзіныя казачныя, якія чагосьці вартыя... 
адзіныя, якія могуць спыніць нас зараз... 
усе знаходзяцца ў горадзе, а ўся сувязь 

паміж гэтым месцам і горадам была 
абрэзана.

Што зробіць 
Рэйнард, 

прабяжыць 
усю дарогу 

туды?

Не, але ён можа 
паслаць аднаго 

з лятучых казачных 
з паведамленнем.

Ты пра гэта 
падумала, 

Злаці?

Безумоўна так, татка. 
Таму я паклікала сюды іх.

Слухайце мяне ўважліва, 
таварышы. Я жадаю, каб вы 

ўсталявалі абсалютную пера-
вагу ў паветры над нашай тэ-
рыторыяй. Поўная ізаляцыя.  

Нічога не пракрадаецца ні 
сюды, ні адсюль.

Вядома.



Гэта абсалютна неабходна? Наша рэвалюцыя 
пачынаецца з таго, каб зрабіць Ферму яшчэ 

больш падобнай на турму, чым яна была раней? 
І ўсе гэтыя забойствы без суда…

Не губляй 
самавалодання, 

Мамка-мядзведзіца.

У цябе будзе досыць 
паказных працэсаў, перш чым 

гэта скончыцца. У гэты час 
нагадваю табе прымаўку пра 

амлет і пабітыя яйкі.

Усё, хопіць, Злаці. Мы ўжо шмат гадзін 
блукаем тут і мы ўсе стаміліся. Пазней будзе 
шмат часу для контрабвінавачанняў і крытыкі.

Любая лятучая 
казачная істота, 
якая паспрабуе 
пакінуць Ферму, 
павінна спыніць 

існаванне. Разліч вай 
на нас.

Працягвайце шукаць 
Рэйнарда, але арганізуйце 
змены паляўнічых такім 
чынам, каб усе мы маглі 

трохі паспаць.



Як я бачу, 
паляванне 
працягва-

ецца.

Асцярожна, Бела, 
ястраб кружіць 

зверху.

Аднак усё будзе 
добра, пакуль мы 

застаемся ў сховішчы.

Выдатна. Найлепшы 
спосаб застацца 

незаўважанымі – гэта 
знайсці, дзе скурчыцца 

і паспаць.

Мы яшчэ ня можам гэта 
зрабіць, мілка, у гэтых 

лясах нас шукаюць і іншыя.

“Мілка”?

Шкада, што ў цябе 
няма з сабой гарма-
ты, каб абараніць нас 

ад усіх ільвоў, тыграў і 
мядзведзяў... ох.

Мілка?

Тсссссс! Ты што, спрабуеш 
нас забіць?

Чаму б проста 
не пачаць раўці: 

«Мы тут! Прыходзьце 
нас з’есці!»



З якой 
нагоды ты пачаў 
называць мяне 

«мілкай»?

З такой, што я не прачынаюся тупым 
і сляпым кожны дзень свайго жыцця. 
Кожны крэтын убачыць, што ты вельмі 
гарачая штучка. і хто мае больш праў, 

чым я, каб абвясціць 
цябе сексапільнай*.

*У амерыканскім гутарковым слова “сексапільная” у 
адносінах да жанчыны гучыць як і слова “ліс” – fox. 

Такім чынам Рэйнард жартуе.

і для пратакола, 
я яшчэ не «пачаў», 
але жыву надзеяй.

Пакажы мне тое, за чым ты 
выцягнуў мяне сюды, пакуль я не 

згубіла адну са сваіх туфляў у тваім 
нахабным азадку.

Добра. Гэта 
проста сюды, 

ваша экзальта-
ваная вялікасць.



Што 
здарылася?

А ты як 
думаеш?

Заранка 
мярцвяк.

мммм.



Як я і спадзяваўся, 
так глыбока ў 

нашых землях няма 
паляўнічых птушак. 
Яны ўсе шукаюць па 
межах, мяркуючы, 

што мы паспрабуем 
збегчы.

А зараз вяртаюся да нашай размовы. 
У сваю абарону скажу, з моманту танца 
на дзень памяці, усе ведаюць, што ты 

забаўлялася з Бозлі Воўкам.

Я дакладна гэта 
не рабіла!

Тсссс! 
Мы ўцекачы, 

памятаеш? Ты ж 
ведаеш, што значыць 

гэта слова?

і зноў 
да тэмы.

Калі ты ўжо ня супраць вялікіх 
злых ваўкоў, пытаннем часу за-

стаецца, пакуль ты рушыш на 
пару прыступак па сафістычнай 

лесвіцы да...

Два пункты: слова «сафістычны» 
не існуе, і адзінае, што застаецца 

пытаннем часу, гэта калі я 
памкнуся цябе прыдушыць.

...Рэйнарда Т. 
Лісу, эсквайру.

Ага, 
а як жа.

Вось мы 
і прыйшлі. 
Паглядзі 
на гэта. Знайшоў 

мінулай ноччу, 
пакуль ратаваў 

сваё жыццё 
ўцёкамі.



Нарэшце.

Што гэта 
такое?

Зброя. 
А канкрэтней такая, 

якая была мадыфікавана 
для выкарыстання 

не чалавечымі 
казачнымі.

У гэтым выпадку, 
я падазраю, што яно прыз-
начана быць прыладай для 
выкарыстання камандай.

Прышпільваеш гэту штуку да 
спадара чарапахі, для пера-
мяшчэння па полі бою, і да-
дайце аднаго спадара зайца 
для абслугоўвання прылады.

Але на-
вошта?

Хіба гэта 
не відавочна, 

прынцэса?



Працягвайце балбатаць, 
сакавітыя закускі. Дайце 
мне падыйсці блізка... 

вельмі блізка.

Пра што 
яны наогул 

думалі?

Мабыць пра тое, што лепш 
слаўна загінуць у бітве, чым 

працягваць жыць...

у... нюх... 
чым працяг-
ваць... нюх 

нюх

Слухай, высокасць. Жадаеш 
высветліць, што адбываецца? 

Тады працягвай ісці да тых 
узгоркаў, уніз праз лог вялікіх 

спячых, і ўверх па ўзгорках 
за ёй. Знайдзі там далёкую 

пячору. Ты не мінуеш яе.

У чым 
справа?

Я лічу, 
проста 

невялікая 
праблема 
з тыграм.

Вось лайно.

А 
божухна!

Вынось свой чароўны 
азадак, Беласнежка, 

а я пакуль паспрабую 
адцягнуць Шархана.

У любым 
выпадку мы 
зноў сустрэ-

немся, прыга-
жуня.



За мной!
За мной!

Эй ты, 
вялікі тупень! 

Яна табе 
не патрэбна!

Ты асмеліўся?

Божа мой!



Ого!

Я і забылася 
фуф... як гэты 
краявід фуф... 

фуф... заўсёды 
фуф... фуф...

...уражвае мяне.





Угэты час ў 
вялікім горадзе…

Божа мой.

Бозлі, 
тэлефоннай 
сувязі няма.

і я лічу, што 
яны ў бядзе!

Заранка 
мярцвяк!

Таркочаш, 
хлопец.

Прытармазі, 
Пастушок. Адсапіся.
Зноў увайдзі і пачні 

нанава.

Добра, ну, прамая лінія 
сувязі паміж намі і Фермай 

ня дзейнічае.

і што ж? Яна ўвесь час 
адсякаецца, па той ці 

іншай прычыне.

Вядома, але я думаў пра тое, што ўчора 
сказаў рыцар-клятвапарушальнік. Я баюся, 
што на самой справе ён казаў пра штосьці 
жудаснае і пагражальнае нам, уключаючы 
спадарыню Чырвань і спадарыню Снежку.



Таму я спрабаваў 
патэлефанаваць, каб 
пераканаць сябе, што 

ўсё ў парадку, але 
лінія ня дзейнічае.

Як і звычай-
на, таму нам і 

даводзіцца так ча-
ста выкарыстоўваць 
птушак-пасланцаў.

Дакладна, так што гэта было маім наступ-
ным крокам. Заранка быў гатоў да наступна-
га лёту, і ён чартоўскі надзейны. Але зараз ён 
мярцвяк! Яго забілі гэтай раніцай, амаль у той 

самы момант, калі ён даляцеў да Фермы.

Як ты, чорт 
цябе дзяры, 

гэта спазнаў?

Я папрасіў 
ведзьму з Чарналесся 

накласці на яго 
сачыльную змову, 

перш чым ён паляцеў.

Ты ў сваім 
розуме? Ты 

ня можаш санк-
цыянаваць такія 

выдаткі!

Я турбаваўся! 
і, пэўна, справядліва. 

Там адбываецца 
нешта дрэннае.

Добра, хлопец. 
Ты мяне пераканаў. 
Я паехаць туды не 
магу, але я дапа-
магу табе сабраць 

атрад.

Вось гэта 
справа!



А неўзабаве пасля, 
за сотні міль…

Ты сур’ёзна спадзява-
лася ўцячы ад мяне, 
чалавечая закуска?

Шархан!

Ты асмелілася 
ўразіць, што адзін 
балбатун на чаты-
рох лапах зможа 
ўтрымаць мяне 

надоўга?

А бо-
жухна! Праўду 

кажучы, я 
амаль страціў 

твой след. 
Табе ня трэба 
было спыняц-
ца памачыц-

ца там.



УФ!

ОЙ!

АЙ!

УФ!

Як 
гэта...

што мне 
рабіць?

Сучка!

Зараджаны! Божа, 
калі ласка, хай ён 
будзе зараджаны!

ісусу, чаму я 
не падумала 
праверыць?



...пералам-
лю твае 
косткі!

Літасці! Калі 
ласка!

Ты 
зласлівы 
мудак!





Плаксуха.
ідзем 
далей.

А?

Гэй?

Паразі мяне 
маланка.



Чаравік 

любы 

чаравік

Велунд 
Каваль

Беласнежка? 
Гэта ты?

Цудоўна 
сустрэць цябе 

тут.Чым абавя-
заны такому 

задавальненню?



Далей:
Паказныя суды і публічныя 

пакаранні смерцю!

Што ты 
тут робіш? Хто гэта 

зрабіў?
Чаму ты 

пакінуў Фер-
му і нікога не 
папярэдзіў?

Я пакінуў? Праўда?

Не магу прыдумаць, 
чаму я гэта зрабіў, але 

калі ты так кажаш…

Адыдзі ад зняво-
ленага, сястра.

А?

Ружа? 
Якога 

д’ябла..?

Ты ўладкавала нам вясёлень-
кую пагоню, сястрыца, але як 
кажуць, добра ўсё, што добра 

скончваецца.

Спыні пхаць 
гаворкі, Ружа. і 
зрабі тое, дзеля 

чаго мы тут.

Беласнежка, загадам кіроўнай рады 
рэвалюцыйных улад я змяшчаю цябе пад 
варту за злачынствы супраць казачных 

істот.


