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што 
здарылася, 

колін?

коратка:
мне зрубілі галаву і насадзілі 
на кол, а вось тваю істотна 

разнеслі з магутнай вінтоўкі.

тады дзе 
мы зараз?

тут ты мяне падлавіла, бела,
 мая дарагая і салодзенькая. аднак, 

мяркуючы па адсутнасці дэкара-
цый, выкажу думку, што мы ў лімбе, 
ці яшчэ нейкім пакоі чакання перад 

замагільным жыццём.

так... ммм...
значыць мы 

мёртвыя?

ну, улічваючы мой стан, я на 
гэта спадзяюся, але я не зусім 

упэўнены наконт цябе. у цябе вы-
гляд «усё яшчэ чапляючайся за 

свой апошні слабы ўздых».

што ж мне 
тады рабіць?

не ведаю, а 
прачнуцца не 
спрабавала?

Сабаччае змярканне 
Сцэнар: 

Біл 
Уілінгхэм

Аловак: 
Марк 

Букінгем

Туш: 
Сців 

Лэйалоа

Лэтэрынг: 
Тод 

Кляйн

Колер 
і сепары-
раванне:  
Даніэль 

Возо

Вокладка:  
Джэймс  

Джын

Ас. 
рэдактара: 

Марыя 
Хохнэр

Рэдактар: 
Шэлі 
Бонд

Паданні 
створаны 
Б. Уілін г
хэмам

пятая Частка 
Жывёльнай Фермы

Пераклад на беларускую мову: Артур барадачоў
афармленне: сяргей козыраў



…ккккко?... Сардэчна 
запрашаем 

назад, Бела.

…ккккокі?...

Колькі што? 
Колькі часу прайшло з 
таго моманту, як цябе 

падстрэлілі, ты гэта 
маеш на ўвазе?

Ты была ў коме больш 
шасці тыдняў. Мы ўсе па 

чарзе сачылі за табой. Кароль 
Коль толькітолькі перадаў 

мне цябе гэтай раніцай.

Я не лічу, што 
табе варта спрабаваць 
зараз размаўляць. Калі 
абяцаеш паводзіць сябе 

спакойна і ціха, буду рады 
паведаміць табе пра тое, 

што адбылося.

…шцццееее?...

Але толькі 
некалькі 
хвілінак.

Потым 
мне трэба 

паведаміць 
доктару Свіное 
Сэрца, што ты 
вярнулася да 

нас.



«Аднак зразумей, што большую частку я 
даведаўся з другіх рук, таму што мне ўсё 

яшчэ не дазволена знаходзіцца на Ферме».

Назад, трасца 
вам у бок!

«Разладжаная рэвалюцыя 
пагражалася выбухнуць 

зноў у хаосе, які неадклад-
на рушыў услед за тым, 

як цябе падстрэлілі».

«Але Пастушок, Сінебарод і твой былы муж 
хутка авалодалі сітуацыяй».

Супакоіцеся, вы пракля-
тыя, або я прыстрэлю вас 
усіх там, дзе вы стаіце!

І ты, хлопец, не трубі 
больш у свой пракляты го-
ран, а то я магу забыцца, 

што ты на нашым боку.

«Як я зразумеў, нават малпа Пастушка 
чымсьці дапамагла, хоць не магу ўразіць як».

Здавайся, маленькая 
курыца! Ты ня зможаш 

выратавацца ад нашага 
імклівага і немінучага 

правасуддзя.

Але я невінаватая! 
Мяне падставілі! Сэрцам 
я заўсёды была з вамі, 

хлопцы! Сумленна!



«Калі ўсталявалася падабенства 
парадку лаяльныя казачныя выйшлі 

на пошукі Златавалоскі».

Ты лічыш сапраўды 
ёсць шанц, што яна 

ўсё яшчэ непадалёк?

У яе было 
больш гадзіны, 

каб збегчы.

«Яны знайшлі яе зброю, дзе яна яе кінула, 
але да таго часу яна ўжо даўно знікла».

Яна ня можа 
хавацца ад нас 
вечна. Куды яна 
магла пайсці?

Сапраўды, не назад жа 
у родныя землі. Я чуў, Вораг 
жадае ўбачыць яе мёртвай 

ня менш, чым мы.

«і ўцёкі 
Златавалоскі 
былі меншымі 
з іх праблем».

Я галодны.

«ім ўсё яшчэ трэба было 
вырашыць, што рабіць са 

здраднікамиказачнымі і што 
рабіць з пабуджаным цмокам 

і трыма гігантамі».

Было 
дастаткова 

складана 
хаваць іх ад 
звычайных 

нават і тады, 
пакуль яны 

спалі.

і гэта ўсё, што я збіраўся 
табе расказаць на гэты 
момант, таму што мне 

сапраўды трэба паведаміць, 
што ты нарэшце прачнулася.

і падазраю, 
табе трэба трохі 
некаматознага 

адпачынку.

ШПІТАЛЬ 

МАЛЬТЫЙСКІХ 

РЫЦАРАЎ



Прайшло 
            два тыдні.

Адзін госць за раз, 
і гэта канчатковае 

вырашэнне ці я 
забараню ўсім вам.

Калі вы так 
настойваеце, 

доктар.

ШПІТАЛЬ 
МАЛЬТЫЙСКІХ 

РЫЦАРАЎ

Добрай раніцы, 
Бозлі. Зараз твая 

чарга ў якасці 
сядзелкі?

Кожны трэці 
дзень, жадаеш 
ты гэтага ці не.

Як табе 
пераход назад 
да сапраўднай 

ежы?

Калі гэта рэдзенькая каша 
лічыцца за «сапраўдную ежу», 

тады хай проста ўставяць 
назад гэтыя ўнутрывенныя 

трубкі.

Я пабачу, ці 
змогуць яны 

зрабіць лепей. А 
акрамя дрэннай 
кухні, як ты сябе 

адчуваеш?

Сумую да вар’яцтва. 
Дапамажы мне збегчы 
адсюль, і я твая навекі.

Прабач, Снежкападка, 
але я на іх баку. Пакуль у 
цябе нязменны стан. Але 

цябе яшчэ чакае доўгі шлях, 
перш чым ты афіцыйна 

акрыяеш.

Тады, прынамсі, 
раскажы мне апошнія 
навіны. Ад тэлебачан-
ня звычайных цэлымі 

днямі адмірае ўсё, што 
засталася ад маіх 

мазгоў.

Ну, пачаўся 
вайсковы 
трыбунал.



Устаньце 
ў чаргу! Не 

размаўляць!

Памятайце, 
калі вы жадаеце 

прад’явіць доказы 
для змякчэння, част-

ковага апраўдання 
ці нават зняцця ўсіх 
абвінавачанняў, вам 
трэба ўпамянуць пра 

гэта, калі вы 
будзеце ў 

пачатку чаргі.

Наступны?
Кароль Луі 

з групы казачных 
істот Кіплінга.

Абвінавачанні?

Актыўнае спрыянне рэвалюцыянерам, 
але не завадатар, удзельничаў 

у паляванні на Беласнежку.

Вы аспрэчваеце 
гэтыя абвінавачанні 
ці настойваеце на 

фармальным судзе?



Не, 
я думаю, 
што не.

У такім выпадку 
я прысуджаю вам 20 гадоў 
катаржнай працы, з магчы-
масцю зніжэння пры ўмове 

вашых добрых паводзін.

Наступны.

Ліс Рэйнард. Абвінавачанняў няма. 
Актыўна супрацівіўся рэвалюцыянерам 

і такім чынам выратаваў жыццё 
Беласнежкі.

За гэта суполка 
казачных перад вамі 
ў неаплатным даўгу.

Я спадзяюся, вы прабачыце нас 
за тое, што мы адкладваем якое

небудзь фармальнае прызнан-
не вашых натхнёных гераічных 
дзеянняў да другога выпадку.

Ніякіх 
праблем, я рады 

дапамагчы.

Наступны.
Парася Поўзі. Завадатар 
рэвалюцыі. Суўдзельнік 

забойства парася Коліна, 
выкрадання і заняволення 
Велунда Каваля і спробы 
забойства Беласнежкі.

У сваю аба-
рону, жадаю 

заявіць, што...

Пакіньце гэта 
на пасля.

Парася Поўзі 
затрымліваецца для 
фармальнага суда і 
разгляду магчымай 

смяротнай кары.

Адвядзіце парася 
пад варту.

Наступны.



Час плыве...
як яму і патрэбна.

Дык што вы 
жадаеце на Раство, 
спадарыня Снежка?

Як наконт 
білета адсюль 
у адзін канец?

Трымай.

Сур’ёзна? Першай 
справай 
заўтра 

раніцай.

Нам трэба 
адсвяткаваць. 

Хтонебудзь з вас 
пранес шампан-
скае цераз гэтых 

штурмавікоў?

Віншую, сяброўка. Ты 
нарэшце вырвалася.

Без варыянтаў. 
Доктар Свіное Сэрца 
заўважае ўсё, а гэта 
сытая cядзелка зусім 

жахлівая.

Але ў адсутнасці 
вадкасці для ўзняцця 

духу, ты можаш, 
прынамсі, папесціць 

сябе асалодай і 
злараднасцю.

Як так?
На Ферме дзень смяротнай 

кары. Завадатары рэвалюцыі 
павінны атрыміваць расплату 

за свае злачынствы, 
якраз калі мы гутарым.



Парася  Дан, вы таксама 
былі вінаватым у цяжкіх 

злачынствах супраць усіх 
казачных істот, пакаранне 

за гэта – смерць.

Джэк Кетч*, 
прывядзі 
прысуд у 

выкананне.

і паспрабуй са 
мной лепей, чым 
з маім кузэнам, 
некампетэнтны 

ты мяснік.

Пабачым, ці 
зможаш ты 

зрабіць гэта за 
дзесяць удараў 

ці менш.
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Наступнай раніцай…

Як казачныя на 
Ферме ўспрынялі 

гэта?

Прыкладна так добра, 
як можна было чакаць, 
улічваючы дрэнныя дні, 

якія папярэднічалі гэтаму 
і зрабілі гэта неабходным.

Трэба час, 
перш чым там усё 
прыйдзе ў норму.

Калі прыйдзе 
наогул.

Гэта адбудзецца, Бела. 
Адна з прывілеяў амаль 

бессмяротнасці гэта тое, 
што мы вучымся прымаць 
і прыстасоўвацца амаль 

да ўсяго... з часам.

Мабыць так, што больш ці менш 
падцягвае нас да адной тэмы, 

якую кожны з нас спрабаваў 
абыходзіць вакол мяне.

і што 
ж гэта 
будзе?



Я ведаю, 
вы абаранялі мяне, 

пакуль я не акрыяла 
дастаткова, і я шаную 
гэта, Бозлі, але зараз 
час расказаць мне пра 

Ружу Чырвань.

Калі мая сястра 
ўзыдзе на плаху? 

Ці гэта ўжо 
адбылося?

Пра што ты, 
чорт цябе дзяры, 

балбочаш?

Сардэчна 
запрашаем 

назад, Бела.

Як ты сябе 
адчуваеш?

Калі ты 
вернешся 
на працу?

Яна была адным 
з завадатараў, 
нават калі яна 
далучылася 
позна, яна...

Ты 
жартуеш?

Мне 
трэба зноў 

пераглядзець 
маю рэнту…

Ты сапраўды ня ведаеш, 
што там адбылося? 

Што яна зрабіла?



Я разважала. 
Яна тады  вельмі 

выразна дала гэта 
зразумець. Што, 

на тваю думку, па-
трабуе дадатковых 

тлумачэнняў?

Сардэчна запрашаем 
дадому, спадарыня 
Снежка. Мы вельмі 
засумавалі па вам 
за гэтыя месяцы.

Ты што, 
зусім ня ведаеш, 

што яна выратавала 
табе жыццё?

Прабач?

Усё ўсплыла на яе слуханні.

Рэвалюцыянеры 
толькі што забілі Коліна, 

а пасля цалкам адрэзалі цябе 
ад знешніх кантактаў, для яе 
было відавочным... калі не 
для цябе... што вы абедзве 

былі наступнымі.

Фактычна 
ты б наўрад 

перажыла ноч.

Такім чынам Ружа пераканала 
рэвалюцыянераў, што яна ім сімпатызуе. 

Яна з нехаццю згадзілася далучыцца да іх. 
Але толькі з умовай, што яны не заб’юць 

цябе адразу ж.

Ну акей, 
яна сказала 

штосьці такое, 
адзін раз, але 

я лічыла...

Яна дастаткова цягнула 
час, каб адна з вас знайшла 
спосаб выбрацца з вашага 
цяжкага становішча... што 
ты, у рэшце рэшт, і зрабіла.

Паразі мяне 
маланка за маю 
дурасць, Бозлі. 
Я і ня думала...



Ну, слова гонару, 
дык гэта ж сам эсквайр Велунд 

Каваль, вярнуўся з Фермы ў 
першы цёплы дзень вясны.  Дзве 

нечаканыя радасці адразу.

Прывітанні,  Джон. 
Сумна казаць, але 

гэта нечакана 
для ўсіх.

Беласнежка, выклікала мяне сюды 
хутчэй за ўсё, каб звольніць за тое, як я 

напартачыў, калі кіраваў Фермай.

Ох, Божа, нейкія 
цёмныя справушкі, 
што былі ў мінулым 

годзе. Жудасныя дні.

Раскажы 
мне пра 

гэта.



Я цябе 
не абвінавачваю 
ў тым, што там 

здарылася, 
Велунд.

КІРАЎНІЦТВА 
СПРАВАМІ 
Б.СНЕЖКА

Да таго часу мы 
не былі сапсаваныя 

сучаснай сацыяльнай 
філасофіяй звычайных, якая 

датычацца гэтых рэчаў. 
Адказнасць цалкам 

ляжыць на злачынцах, 
а не на іх ахвярах.

Для мяне 
палёгка чуць 

гэта, Бела.

Але, нягледзячы 
на гэта, ты павінен 
разумець, что ты 
ніякім чынам ня 
можаш аднавіць 

кіраванне Фермай...

Так, я ведаў, 
што так ці інакш са 
мной было сконча-

на ў тую ноч, калі яны 
ўпершыню прыйшлі за 
мной. Табе патрэбен 

бос, які зможа працяг-
ваць выклікаць 

у іх павагу.

Прабач, 
Велунд.

Да нічога. 
Па праўдзе кажучы, 

я ўжо разважаў наконт 
таго, каб пераехаць у 
горад, упершыню за... 
колькі? Зараз гэта ўжо 

поўнае стагоддзе?



Я адобрываю, калі гэта 
тваё вырашэнне, але мне 
цікава, ці магу я спачат-
ку папрасіць цябе выка-

наць новую задачу?

Так?

Давай трохі пройдземся. Ку-
дынебудзь, дзе мы зможам 

пагаварыць вока на вока.

Штурхай.

Гэтыя пячоры 
за горадам усё яшчэ 

запоўнены агнястрэль-
най зброяй звычайных, 
правільна? Падумаеш 
наконт таго, каб пра-
цягваць перарабляць 
яе для выкарыстання 

не чалавекападобнымі 
казачнымі?

А? Але я 
думаў, што ты не 
падтрымліваеш…

Не, я не падтрымліваю ні 
рэвалюцыі, ні іх метады. Але іх 
ідэя стварэння сучаснай зброі, 
якую мы можам выкарыстаць 
супраць Ворага – яна добрая.

Мы будзем 
дурнямі, калі не 
скарыстаем яе.

Ты жадаеш 
уварвацца ў 

родныя землі?

Безумоўна. 
Ня сёння, не ў гэтым 

годзе, і, напэўна, 
нават не ў гэтым 

дзесяцігоддзі... але 
калінебудзь так.



Вораг мае перавагу ў жывой моцы. 
У яго сотня ведзьмаў ці вядзьмакоў 

на кожнага такога ў нас. Нам неабходна 
перавага ў зброе.

Ну дык што, ты працягнеш 
даваць яе нам? Зразумела ў гэты 
раз без закоўвання ў ланцугі. Ты 

зможаш працаваць у такім тэмпе, 
які табе падыходзіць.

Я паразва-
жаю над 
гэтым.

Дзякуй. 
Паехалі сюды.

Калі ты на сёння паселіш 
мяне ў адным з госцевых 
пакояў Вудлэнда, то мы 

зможам працягнуць заўтра.

Пакуль што ў мяне 
для цябе ёсць невялікі сюрпрыз, 

хоць я ня ўпэўнены, ці добры ён...  
ці наадварот.

Так? 
Што гэта?

Ружа Чырвань прыехала з Фермы 
разам са мной. Яна прарабіла там 

цудоўную працу, але я лічу, ты 
ўжо гатовая сустрэцца з ёй 

твар у твар.

Яна чакае 
ў машыне, калі 
ты яшчэ не жа-

даеш яе бачыць.



Давай. 
Яна чакае цябе 
ў капліцы. Гэта 
маленькае па-
мяшканне за...

Я ведаю 
дарогу.

Ну вось і я. 
Вяртанне блуднай 

і ўсё такое.

Заходзь. 
Эммм, я…, 

ээ…

Відавочна, 
надышоў час для 

яшчэ аднаго з 
бясконцай чарады 

няўдалых момантаў 
паміж адчужанымі 

сёстрамі.

Я спадзяюся, што не. 
Прынамсі, я спадзяюся, 

аднойчы мы зможам гэта 
здолець, і мабыць вярнуц-
ца да таго, што ў нас было 

даўнымдаўно.

Ты сапраўды так 
лічыш? Гэта наогул 

магчыма?

Так. Таму што я 
даўно прабачыла 
цябе за тое, што 

ты зрабіла.
Аа? Як жа гэта 
высакародна 
з твайго боку.



А што калі я 
цябе яшчэ не 
прабачыла?

За што?

Што я калінебудзь 
табе рабіла, каб за-

служыць такія доўгія 
гады яўнай пагарды? Хіба гэта 

не відавочна, 
нават для такой 

няпамятлівай 
як ты?

Бачна, табе 
прыйдзецца мне 
растлумачыць.

Паглядзі на сябе! 
Ты жывая!

Я стаяла побач 
з табой, калі пало-
ву тваёй мазгаўні 

размазала па маёй 
маркітаванай 

футболцы.

Твае чэрап і мазгі былі ўсе... 
і ўсё роўна ты ачулася! Як 

гэта наогул магчыма?
Я ня 

ведаю.

Я, на жаль, ведаю. 
Мільёны звычайных 

абажаюць цябе. 
Сотні мільёнаў.

Яны працягваюць рабіць 
свае жудасныя анімацыйныя 
фільмы і пісаць свае бяскон-
цавыя дзіцячыя гісторыі пра 

цябе. Такім чынам ты ня 
можаш памерці!

Яны ніколі 
не дазво-
ляць табе!



А хто памятае пра мяне? Ніводны з цэлага 
мільёна! Раней жа былі Беласнежка і Ружа 

Чырвань. Цяпер гэта перыяд «проста Бела
снежка». Зусім адна! Не патрэбна ніякая 

сястра, і не пажадана, вялікі вам дзякуй!

Калі б гэта я прыняла ту 
кулю, я б была беззва-

ротна мёртвая.

і якім чынам 
гэта мая 

віна?

«Калі мы былі маленькія ў лясной 
хатцы, мы пакляліся, што заўсёды 

будзем разам».

«Ты і я супраць усяго 
света… памятаеш?»

Але як толькі з’явіўся твой 
прыгажунька цудоўны прынц, 

ты паехала з ім і нават 
не азірнулася.

Гэта было ня так. 
Я паслала за 
табой, каб ты 
жыла з намі.

З часам.

А якое ж маё вялікае 
злачынства? Я вельмі доўга 
пасылала за табой? Таму ты 
спакусіла яго і загубіла мой 

шлюб… усё, каб пакараць 
мяне?



Бінга. Добра. У такім 
выпадку ты ўжо даўно 

адпомсціла. Чаму ж 
пасля ўсіх гэтых гадоў, 

твае кіпцікі ўсё яшчэ 
выпушчаныя?

Таму што ты 
ўсё яшчэ папулярная, 
а я стамілася жыць 

у тваім цені.

Тады зрабі 
з гэтым што

небудзь.

Ужо. Я працавала 
на Ферме, перш за 

ўсё, каб загасіць свой 
абавязак па грамад-

скай працы...

Які скончыўся 
ўжо ня менш, 

чым шэсць 
месяцаў таму.

А потым, таму што 
гэта трымала мяне 

ўдалечыне ад цябе. Сюр-
прыз... папершае, я выявіла, 

што ў мяне гэта нядрэнна 
атрымліваецца, а потым і 
што гэта мне падабаецца.

Таму ўсё, 
што застаец  ца – гэта 

аформіць дамоўленасць. 
Табе патрэбен новы 

кіруючы Фермай.

Ты?

А чаму не? Велунда 
знялі, а я магу выконваць 

працу. Ты кіруеш гарадскім 
Фэйблтаўнам, я Фермай. 

Такім чынам, 
нарэшце, мы 
зноў будзем 

нароўні.



«У якасці маёй першай афіцыйнай задачы я ўжо 
знайшла вырашэнне нашай праблемы з гігантамі 

і цмокамі. Яны не жадаюць спаць далей сотні 
гадоў бесперапынна, і хто можа іх вінаваціць? Але 
ў іх сапраўднай форме мы ніколі ня зможам іх ха-
ваць, і проста пракарміць іх пагражае збядненнем 
Фермы да рубінкі. Такім чынам, нам трэба чымсьці 

ахвяраваць у кароткатэрміновай перспектыве, 
каб прадухіліць катастрофу ў будучыні».

Акей, слухай-
це хлопчыкі, мы 

збіраемся зрабіць 
вось што.

Вы, хлопцы, 
ведаеце, што 

такое «закляц-
це заўсёднай 

трансфармайцыі»?

«Усё, што табе трэба зрабіць 
 гэта санкцыяніраваць выкарыстанне 
бюджэтаў для дадатковых выдаткаў 
абодвух Фэйблтаўнаў да канца гэта-
га года, і магчыма наступнага. Мы 
павінны купіць вельмі дарагі набор 

заклінанняў».



I дастаткова хутка…

Спадарыні і спадары... 
асабліва нязначныя госці...

паколькі арыгіналы мёртвыя, 
сустракайце «трох маленькіх 

парасят», частка другая.

Джоні,  Доні і Лоні, 
раней вядомыя 

як гіганты.

Дык дзе 
наш новы 
катэдж?

Цудоўна 
зроблена, 

Ружа.

Выдатна.

Ты 
зрабіла 

гэта.

Звычайным патрэбны 
тры маленькія парасяці, каб 

адпавядаць іх любімай гісторыі. 
І ніводны з іх не паклапаціцца 

аб тым, што гэта іншыя парасяты, 
з іншымі імёнамі.

А што 
наконт 

Кларатэ, 
цмока?

Цяпер Клара мой новы 
лепшы сябра і баявік.

Баявік? Як?

Пакажы ім, 
салодкая.

Мы вырашылі 
не чапаць адну з 

яе самых карысных 
цмачыных якасцяў. 

Больш ніякіх 
рэвалюцый тут.

Чароўна.

«і пазней, калі яна змагла далікатна 
выслізнуць… тады яна больш не магла 

стрымліваць іх… Беласнежка знайшла ціхае, 
утульнае месца і дала волю слязам. Яна 

аплаквала забойствы і жудасы мінулага года 
на Ферме. і яна плакала па сваёй сястры, якую 

яна згубіла ня так шмат гадоў таму і, 
магчыма, зноў знайшла. Але больш за ўсё 

яна аплаквала страту сапраўднага 
разумнага сябра па імені парася Колін».


