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Змяшчаю цябе 
пад варту за 

злачынствы супраць 
усіх казачных.

Што адбывалася дагэтуль: 
Узброенная рэвалюцыя віхурай нясецца 

па Ферме Фэйблтаўна, і Ружа Чырвань  да-
лучылася да рэвалюцыянераў. Беласнеж-
ка, усё яшчэ лаяльная да старых урадаў, 
праводзіць ноч і наступны дзень у бягах 

разам з лісам Рэйнардам. Шархан, ненаед-
ны бенгальскі тыгр, які сышоў са старонак 
Кнігі Джунгляў, высачыў іх на перасечанай 
мясцовасці, хутка пазбавіўся ад ліса і по-
тым спрабаваў забіць Белу. Але скончы-
лася гэта тым, што яна забіла Шархана і 

следам знайшла зніклага Велунда Каваля, 
зняволенага ў аддаленай пячоры за логам 
вялікіх спячых. І адразу прыбывае група 

рэвалюцыянераў, узначаленая не кім 
іншым,  як Ружай Чырвань.
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Ружа, что ты, 
каб цябе чорт 
узяў, робіш?

Хіба хто-небудзь казаў 
пра яе арышт? Прыстрэль 

прыгнятальніка!

Мы так 
не дамаўляліся, 

Златавалоска. Маёй 
умовай далучыцца да 
вас было тое, што вы 
дазволіце Беласнеж-
цы жыць... прынамсі 
настолькі доўга, каб 
яна паўстала перад 

судом.



У нас зараз няма часу судзіць 
Белу. і мы ня можам пакінуць яе 
на волі, каб яна працягвала се-
яць закалоту паміж лаялісцкіх 

пазадкаў. Угані ёй кулю ў галаву, 
каб мы змаглі працягваць 

нашу добрую справу.

Ці калі ў цябе 
не хапае духу, адыдзі, 

і я гэта зраблю.

Забудзься, 
дзяўчынка. У нас 

дамова.

Так. і яна ўсё яшчэ існуе. 
Але Злаці мае рацыю наконт 
таго, што ў нас зараз няма 

на гэта часу.

Згодна. Нам яшчэ трэба 
замацаваць наша кіраванне на 

Ферме, і больш таго правесці захоп 
гарадскога Фэйблтаўна.

Мы пасадзім Беласнежку на ланцуг, 
тут, разам з Велундам Кавалём, і 
яна зможа дапамагчы яму скон-

чыць пераробку зброі.

Цудоўны кампраміс, таварыш Дан. 
Мы пасадзім яе працаваць на карысць 
рэвалюцыі. Калі яна папрацуе добра, 
мы ўлічым гэта пазней, калі прыйдзе 

час судзіць яе.



З гэтым усе 
згодны?

Пераканайся, што забіў 
глыбока. Калі яна зноў 
сбяжыць, пакоцяцца 

галовы.

Ружа, як ты 
можаш быць 
залучана ў 

гэтым?

Як я магу 
ня быць? Беды ў ка-
зачных сапраўдныя, 
і даўно патрабуюць 

кампенсацыі.

«Рэвалюцыю было не пазбегнуць, 
Бела. і хоць раз я планую быць 
на правільным баку таго, што 

адбываецца».

«Хадземце, народ. 
Нам трэба падрыхтавацца 

да паўдзённага сходу 
пралетарыяту».



Гадзінамі 
пазней

Пагналі!

Можна я 
павяду?

Можна я 
павяду?

Можна я 
павяду?

Не.

Я сказаў 
не!

Забі 
зяпу!

Чаму я 
не магу 
кіраваць 

машынай?
Таму што ёй кірую 

я. Таму што ты 
малпа. Таму што 

я так сказаў.

Варыянт 
выбірай 

сам.

Але я добры 
кіроўца, спытайце 

кожнага.

Можа 
хто-небудзь  
забіць яму 

зяпу?

Дазваляю 
паспраба-

ваць.

Прыстрэль 
яго, калі 
жадаеш.

Гэта ўжо пачалося як на 
рэдкасць лайновая выра-

тавальная аперацыя.



Добрай раніцы. 
Як спалася?

Я лічу, што 
нядрэнна.

Як доўга я 
была ў ад-
ключцы?

Дзесьці шэсць гадзін, 
але я ня ўпэўнены. Тут 

мне не дазваляюць 
мець гадзіннік.

Гатоў 
паведаваміць мне, 
што з табой здары-

лася, Велунд?

Асабліва і паведамляць няма чаго.
 Аднойчы ноччу я пайшоў спаць у свой 
ложак у фермерскай хатцы і прачнуўся 

тут, закаваным і прымушаным 
перарабляць гэту зброю.

Прымушаным 
якім чынам?

Нейкае 
магічнае за-
кляцце ў гэ-
тым ланцугу 
вакол маёй 
шчыкалаткі.

Яно ня толькі 
не дазваляе мне 

паспрабаваць 
збегчы, але і пры-
мушае выконваць 
тую працу, якая ім 

патрэбна.



А што адбудзецца, калі ў іх будзе 
дастаткова зброі, пераробленай такім чынам, 

каб трусы і гусакі, і кураняты маглі з яе страляць? 
Яны ўварвуцца ў родныя землі?

Я таксама так лічу. Над чым ты 
зараз працуеш?

Раблю ключ, каб 
вызваліць цябе 
ад кайданаў.

Як? 
Я думала...

Я не магу 
рабіць нічога, каб 
вызваліць сябе, 
але забарона не 

распаўсюджваецца 
на цябе.

Гэтыя свірныя чараўнікі-
аматары не падумалі 

пра тое, што трэба па-
дрыхтаваць заклінанне 

належным чынам.

Гэта павінна 
спрацавацца.



Цудоўна.
А зараз як мы 

выпусцім цябе?

Прабач, але я 
не магу зрабіць 

нічога, ні словам 
ні справай, каб 

дапамагчы вызва -
ліць мяне.

Ну добра, але хіба 
ты павінен перашкад-
жаць мне спрабаваць?

Ня думаю.

Для пачатку добра. Ці 
развеецца гэта закляцце, 

калі я вызвалю цябе 
ад тваіх кайданаў?

Прабач, але я не магу 
зрабіць нічога, ні словам 

ні справай, каб дапамагчы 
вызваліць мяне.

Лайно.

Добра, трымайся 
Велунд. У цябе ў гэтай 

бязладзіцы павінна 
быць штосьці, што 

я змагу скары-
стаць, каб адкрыць 

замок ці зняць з 
цябе гэту пракля-

тую штуку.



Я правісеў на хвасце 
Шархана так доўга, 

колькі змог, што 
насамрэч зусім не 

было доўга.

Але я яго не цікавіў. 
Як толькі ён строс 

мяне, ён зноў 
адправіўся за 
Беласнежкай.

У яго 
атрыма-
лася? Яна 
мёртвая?

Я ня ведаю, 
высакародны ка-
роль. Мой дзённы 

запас храбрасці ўжо 
быў страчаны, калі я 
спрабаваў адцягнуць 

хана. Пасля гэта-
га, калі тыгр пайшоў 
у адным кірунку, я 

вырашыў, што разум-
ным будзе пайсці 

ў іншым.

Колькі нашых 
застаюцца 
лаяльнымі? Няшмат. 

Група браткі і група 
джунгляў на іншым боку, 

разам з некаторымі 
іншымі. Але большасць 
усё яшчэ стаіць на ро-

станях, чакаючы як 
усё павернецца.

Паспрабуй зноў знайсці Белас-
нежку. Калі яна жывая, мы будзем 

працягваць спрабаваць. Калі не, 
лепшае, што мы можам паспраба-
ваць зрабіць – гэта збегчы з гэтых 
земляў падчас іх дзённай зборні.

План ня вельмі, 
але калі гэта ўсё, 
што мы можам…



Адчыніце, 
у імя 

рэвалюцыі!

Што табе патрэбна, 
братка Трус? Навошта 
ўвесь гэты грукат у 

мае дзверы? Добрай раніцы, Біл. 
Вялікае рэвалюцыйнае 

кіраванне запрашае 
цябе паўдзельнічаць у 

вялікім сходзе ў 
цэнтры вёскі апоўдні.

Наведванне 
абавязковае.

Казлы
Граф

Адчыняй, 
хлопчык-з-

пальчык, у імя 
рэвалюцыі!

Мабыць ён зноў 
дома ў спадарыні 

Цалёвачкі. Я чуў яны 
зноў сустракаюцца.

Значыць, 
Беласнежка не 
такая безаба-
ронная, якой 
здавалася. Добра, 

для яе.



Ой. Ты спрабуеш 
пазбавіць 
мяне нагі?

Прабач, я ніколі ня 
ўмела добра кары-
стацца прыладамі.

Мне б дапа-
магло, калі б 

гэта закляцце 
не прымуша-
ла цябе дры-

жаць.

Закляцце тут не прычым, 
гэта простае пачуццё 

самазахавання.

Дай мне перадых-
нуць. Я спрабую, 

як магу.

Акей... гэта ня 
дзейнічае. Я здаюся. 
Чаму б мне не пашу-
каць што-небудзь, 
чым я магу адам-

кнуць замок?

Прабач, 
але я 

не магу...



Ага. Я ведаю. 
Забі зяпу.

Чаму б табе не 
паспрабаваць 
гэты ключ, які 
ляжыць тут.

А?

Ці ты ўжо 
спрабавала, 
беласнежны 

трус?

Рэйнард, 
а я меркавала, 

калі ж ты з’явішся.

Гэты ключ Велунд 
зрабіў, каб адамкнуць 

мае кайданы. Ён ня 
дзейничае на яго.

Чаму не? 
Замок выглядае 

такім жа.

Хммм… Ну… 
Ня ведаю.

Лічыш, гэта можа 
спрацаваць на тваіх 
кайданах таксама?



Прабач, але я не магу зрабіць нічога, 
ні словам ні справай, каб дапамагчы 

вызваліць мяне.

Божа мой, ты хітры 
вырадак, ты знайшоў 

шчыліну, якая дазволіла 
табе зрабіць свой ключ 

для вызвалення.

Прабач, 
але...

Калі ласка, 
перастань 

казаць гэта.

Лічы ўсе 
мае пытанні 

рытарычнымі, 
пакуль я ня 

выцягну цябе 
з гэтых 

праклятых...

Вось 
і яно.

Гэта пазай-
мала ў цябе 
даволі шмат 
часу, дурная 

жанчына.

Ты сапраўды збіралася 
паспрабаваць кожную прыладу, 

якая тут ёсць, пакуль да цябе 
б дайшло паспрабаваць ключ, 

які я пакінуў ляжаць непасрэдна 
перад тваім носам?



Табе дазволены адзін грубый 
каментарый, па прычыне зразу-
мелай злосці ад такога доўгага 
зняволення. Але не захапляйся.

Дзеткі, 
гэта сапраўды 
ня лепшы час 
для спрэчак.

Ліс мае рацыю. Нам трэба 
рухацца хутка, перш чым гэта 
дурная звярыная рэвалюцыя 

не пайшла далей.

У цябе 
ёсць план, 
прынцэса?

Магчыма.

Велунд, зараз ты 
можаш адказваць 

на пытанні?

Так.

Тады мне патрэбна 
ведаць тры рэчы. Пер-
шая, колькі працоўнай 

зброі зараз ёсць у 
гэтых ідыётаў?

Шмат. У кожнага казачнага, 
які можа выкарыстоўваць 
не мадыфікаваную зброю, 

ёсць адна.

А што наконт 
прасунутай сувязі? 

Што ёсць у іх і што ёсць 
у цябе тут для працы?



У іх асабліва нічога няма. 
Як і ўсе салдаты-аматары на працягу 
ўсёй гісторыі, яны зрабілі памылку – 

паставіўшы набыццё зброі 
перш за сувязь.

У нас тут ёсць усе віды 
электронікі, і мне была 

дадзена інструкцыя брацца 
за іх мадыфікацыю толькі 

пасля таго, як я скончу 
працу над усёй зброяй. 

Што табе патрэбна?

Мы да гэтага па-
дыдзем. Наступ-
нае, раскажы мне 

пра вялікіх спячых? 
Чаму яны спяць 

так доўга?

Ты пытаеш мяне, якія 
закляцці прымушаюць 
іх заставацца спячымі, 
ці чаму гэта ў нашых 

інтарэсах трымаць такіх 
няўяўна немагчымых 
істот спячымі і далей 
ад дапытлівых вачэй?

«Насамрэч ні тое, ні іншае. 
Я пытаю, што патрэбна, 

каб іх разбудзіць».

«Рэйнард, мне трэба, каб ты як мага хутчэй пракраўся 
назад у вёску і разнес слова, што ўсім казачным, усё яшчэ 

лаяльным да нас, на карысць ім жа, лепш выбрацца 
з Фермы да вялікага дзённага сходу».



Сябры! Вольныя 
казачныя істоты!

Нарэшце прыйшоў час! Неўзабаве... як толькі мы 
зможам арганізаваць транспартаванне... мы будзем 

рухацца ў кірунку Фэйблтаўна ў Нью-Ёрку. Калі мы 
будзем яго кантраляваць, мы пачнем адкрытую 

падрыхтоўку для ўварвання і вызвалення 
нашых родных земляў!

Час надышоў! Наш лёс 
чакае толькі тых з нас, 

хто пацягнецца і 
запатрабуе яго!

Гэй, што 
гэта? Хтосьці ідзе!

«Гэта Беласнежка!»

Толькі скажы,  Дан, 
і я ўлажу яе адным 

стрэлам.

Не страляць, 
Богам прашу! 

У яе белы флаг!



Усім кінуць 
зброю і разысціся!

Ваша, як вы 
яе называеце, 

рэвалюцыя 
скончана!

Што?

Чаму 
гэта мы 
павінны?

Але ў нас супраць 
цябе абсалютная 

перавага!

Вы тупая буза! 
Я Беласнежка! Я кірую 
Фэйблтаўнам, і ніхто 

ніколі ня мае нада мною 
абсалютнай перавагі!

Знічтожыць 
свіран!



Божа 
мой!

Нас 
адпярдолілі!

Калі са мной 
што-небудзь здарыц-
ца, спалі Ферму, усіх 

яе жыхароў і кожнага, 
хто паспрабуе ўцячы.

Што нам 
рабіць?

А што мы 
можам? Мая 

сястра нас 
абгуляла!

Выцягвайце 
братоў. Зараз.

Яны ўжо ў дарозе!



А зараз кажу 
апошні раз, 

кіньце зброю і 
разыйдзіцеся!

Усё скончана! 
Вы прайгралі! 
Ідзіце дадо-

му!





Ты ня можаш ехаць 
хутчэй? Спадарыня Снежка і 
спадарыня Чырвань могуць 

быць у жудаснай бядзе!
Нам наогул ня варта 
было спыняцца там!

Акрамя таго, што нам 
трэба было даведацца, куды 

ехаць, пасля таго як ты, 
Пастушок, завез нас 
незразумела куды.

Гэта не мая віна. 
Я гарадскі жыхар. Хто 

можа ўсачыць за ўсімі 
гэтымі аддаленымі 
сельскімі дарогамі?

Сядзі спакойна і сачы за 
сваёй малпай. Ты выму-
шаеш мяне нервавацца.

і лепш яму не 
абасраць маю новую 

скураную абіўку.

Пабачце! 
Там штосьці 

гарыць!

ПРЫВАТНАЯ 
ДАРОГА

І гэтыя пракля-
тыя тры браты 

прачнуліся! Што ад-
бываец-

ца?



Ох, глядзіце, 
кавалерыя, нарэшце, 

прыбыла.

Што тут 
здарылася? 

Вы ў парадку?

Мы... Эээ... 
Прыйшлі вас 

ратаваць.

Раслабцеся, 
хлопчыкі, у нас 
былі некаторыя 

праблемы, але ўсё 
ўжо скончана.

Мая сястра 
і астатнія біндосы 

арыштаваны.

Ага, 
здаецца, я 
зноў была 
дрэннай 

дзяўчынай.

Аднак, будзьце 
асцярожнымі, адзін з 

завадатараў гэтага фіяска 
выслізнуў, скарыстаўшыся 

сумятнёй.

Златавалоска.
Яна ўсё яшчэ можа 
быць дзесьці тут.



Далей:
Снежкапад!

У апошні раз, калі 
я яе бачыла, яна 
была ўзброена.

Дакучлівая 
курвіска.

Бела!


