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высоўваемся, 

капрал.

і давайце скончым 
з гэтай непрыемнай 

справай, перш чым хто-
небудзь вернецца 
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Вясна ў 
Фэйблтаўне, і ў 

свеце ўсё добра.

Кніжны НОДА
Дабрыдзень, шэрыф. 

 Дабрыдзень, спадарыня 
Снежка.  Добра зноў 

бачыць вас тут.

АНТЫКВАРЫЯ Льюіса

куток 
коміксаў

Зайдзіце 
ў наш

Новае 
на гэтым 

тыдні:

Так хутка 
стамілася ад 

маёй кампаніі?
Кампанія - гэта адно, 
спадар Воўк. Меся-

цы сталага навісання 
дзесьці побач - 

зусім іншае.

Я жадаю 
вярнуць усё на-

зад да звычайна-
га. Цябе - ў твой 

офіс, а мяне -
ў мой.

Табе лёгка, з офісам, 
памерамі, ды хто нао-
гул ведае, які ён вялікі. 
Большасць калідораў 

і адгалінаванняў не 
даследаваны нават 

да гэтага часу.



Ты ўпэнена, 
што гатова зрабіць 

гэта, Бела? Ты сказаў, што спыніш 
цацкацца са мной тады, калі 

я змагу тры разы прайсці 
вуліцу Булфінч туды і на-

зад, самастойна, без майго 
інваліднага крэсла.

Дык вось, будзь што 
будзе, але гэта той 
самы дзень, пасля 
якога, разразі мяне 
маланка, я прымушу 

цябе стрымаць 
абяцанне.

Мы калі-
небудзь 
гэтым 

займемся.
А я ў гэты час за-

чынены ў каробцы, 
у параўнанні з якой 

нават шафа здаецца 
раскошнай.

Небарака Бозлі. 
Ты ўсё яшчэ мо-
жаш наведваць 
мяне раз у ты-

дзень для рэгу-
лярнага брыфінгу 

па бяспецы.

і калі мы ўжо 
загаварылі пра гэта, 

чаму б табе зараз 
не ўвесці мяне ў курс 
справы, пакуль я за-
храсла, наразаючы 

колы?

Паведамляць асабліва 
няма чаго. Здаецца, 

што ніхто з казачных, 
якія жывуць за мяжой 
у звычайным свеце, 

нічога ня робяць.

Гэта па па-
ведамленнях 

тваіх так званых 
«турыстаў»?



Вучні, 
падыдзіце.

ЗАМАК ІФ 
Акадэмія фехтавання

Кветкавая крама
       Штука зеляніны

Так точна, мэм, але я 
нагадваю, што з усяго 

трыма палявымі агентамі 
на ўвесь свет, я наўрад 

магу гарантаваць...

Забудзься, Бозлі. 
Мы не ператворым 

гэта ў чарговую се-
рыю скаргаў пра твой 

працоўны бюджэт.

Сёння ў мяне 
для вас асаблівая 

закусь.

Дэманстрацыя 
прасунутага фехтавання ад 
двух прызнаных экспертаў 

гэтага мастацтва.

Аднаго з іх вы ўжо добра 
ведаеце. Лорд Сінебарод ужо 
шмат гадоў шчодра дарыць 
нам свой час у якасці аднаго 
з запрошаных інструктараў.



Мабыць зменім гэтыя 
цацкі на сапраўдныя 

клінкі, калі вы так адда-
еце перавагу, ваша вы-

сокасць... і будзем біцца 
да першай крыві?

Але вы яшчэ 
ніколі ня бачылі 

сапраўднай 
дэманстрацыі 
яго ўмеласці...

таму што раней ніколі 
ў нас ня быў даступны 
апанент, вартага ўсіх 

яго сіл... такога 
раней не было.

Пакажам гэ-
тым дзеткам 
сапраўднае 

шоў?

Сёння нам пашанцавала быць 
ганараванымі візіту іншага 

знакамітага маэстра клінкоў, 
Выдатнага Прынца...

...які цяпер 
стала жыве ў 
Фэйблтаўне.

Такім чы-
нам будзьце 

ўважлівымі. і на-
вучыцеся чаму-

небудзь.

Вох не, жаклівы лорд. 
Гэта ўжо вельмі дра-
матычна для лёгкай 

паўдзённай валтузні.

Рапіры пакуль 
будуць у самы 

раз.

Вы гатовы, 
джэнтльмэ-

ны?

Заўсёды.

Так.

Тады па-
чынайце.



Таверна Брэнсток
Крыштальныя 

чаравічкі

Як я разумею, 
вам не падабаюц-

ца шпіёнскія заданні, 
сяржант Вілфрэд?

Гасцініца 
Жоўтая

Не, мне гэта абса-
лютна не падабаец-
ца.  Джэнтльмэны не 

павінны чытаць 
чужую пошту.

Але паколькі мы ня 
можам выбіраць, якія 
заданні мы павінны 

выконваць...

Прынамсі 
мы выбіраемся 

з Фермы.

Я б лепш застаўся на 
Ферме, патруліруючы 

межы Смолтаўна. 
Кожны раз, калі нас 
пасылаюць у горад, 

гэта сканчаецца тым, 
што адзін Гулівер 

шпіёніць за іншым.

Стоп!

Дотык 
па мэце!

Першае ачко 
лорду Сінебароду!



Гасцініца 
Жоўтая

Але ж гэта для добрых мэт, 
правільна, сяржант? Яны такія 

ж казачныя, як і мы. Адна 
вялікая шчаслівая сям’я?

Наўрад.

Казачныя ці звычай-
ныя, яны ўсё ж Гуліверы, 
і нам бы лепей ня быць 
уцягнутымі ў іх інтрыгі.

Каму «нам», ліліпутам? 
Я звычайная мыш-палёўка, 

якую заклікалі ў вашу 
мышыную паліцыю.

Конную паліцыю, 
капрал Рэкс.

Добра, 
але гэта 

ваш народ 
прыдумаў 
мянушку, 
ня мой.

А хіба ня вы 
мне толькі што 

казалі, што няма 
ніякага «вашага 
народа»і «май-

го народа»? Што 
здарылася з «усе 

мы казачныя»?

Прынамсі навядзенне 
было дакладнае. Гэта 
яго дзённік, вы стойце 

ў дазоры, пакуль 
я чытаю.

Сінебарод і яго прыслужнік 
павінны быць яшчэ дастатко-
ва доўга заняты ў бяспечным 

аддаленні ў фехтавальнай 
студыі.

Сінебарод
Дзённік
Том ММ

Так. Але вы ведаеце, ці ёсць 
у яго кошка? Ці сабака? Ці 

яшчэ што горш? Я не.

Няма ачка!

Дотык Выдатна-
га Прынца быў 

не па мэце!



Справы на 
Ферме больш ці 
меш вярнуліся 

да нормы.

«Твая сястра, здаецца, 
нядрэнна спраўляецца 

з кіраваннем».

Не,  Джэк. Ты ня 
можаш прыехаць 
сюды ўбачыцца 

са мной.

Таму што мы з табой 
больш ня пара.

Сіласнага збожжа 
на наступны год у нас 

больш, чым трэба, 
Ружа, але у нас 
будзе не хапаць 
зімавой пшаніцы 

і цукровай кукурузы.

Таму што ты 
ня быў вельмі 

добрым хлопцам...

...акрамя таго, што 
ты дапамагаў мне да 
смерці раздражняць 

маю сястру.

З малочна-яечнай 
гаспадаркай усё 
добра... акрамя 

казінага малака.

*Джекалоп - у амерыканскім англійскім так 
называюць рагатага зайца, таксама ёсць 
падабенства з імем  Джэк.

Па мэце!

Сінебарод вядзе, 
два нуль!



Але маё жыццё больш ня 
круціцца вакол таго, што можа 

вар’яваць Беласнежку. Яно 
круціцца вакол таго, што лепей 
для мяне. і зразумей гэта,  Джэ-

калоп*, мы абуджалі адзін у 
адным толькі самае горшае.

«Цяпер, 
выйдучы, 

нарэшце, з 
пад твай-

го ценю, Ружа 
расквітнела».

Казлы зноў 
ваявалі з 

пошчакамі**.

**Адсылка да вядомай казкі, 
дзе пошчак не даваў казлам прайсці 

па мосце да лужка са смачнай травой.

Ты ведаеш 
«Ціхуанскае 

таксі»?

Толькі не 
перабірай са скрытай 

рэкламай.

Агась, але ў 
гэтым жыцці ты 
ніколі не пачуеш, 

як я яго іграю.

Усё, што скажаш, бос. 
Златавалоска ўсё яшчэ 
ў бягах, а сляды зусім 

астылі.

Тут, на дамашнім 
фронце, ўсё таксама 
ў парадку, акрамя...

Так? Што 
гэта?

Я ня ўпэўнены, што гэта 
трапляе пад азначэнне 
«афіцыйнай справы» ці 

гэта можна кваліфікаваць 
толькі як плётку, але...

Можаш ужо 
проста ска-
заць гэта?

Дотык!
Тры нуль на карысць 

Сінебарода.
Чатыры 

нуль!



«Выдатны Прынц пераехаў 
да жонкі нумар тры, Ружы 
Церні. Але пакуль што, як 
кажуць мае крыніцы, у 

адзін з гасцёвых пакояў».

Я дадаў некалькі 
рэчаў у твой спіс 
набыткаў, Церні, 

таму ў гэты раз мне 
спатрэбіцца больш 

грошай.

Не, наша Спячая 
Прыгажуня была 

жонкай нумар два. 
Спачатку я, потым 

Церні, потым 
Папялушка.

Добра. У любым 
выпадку ён, здаец-
ца, вырашыў зноў 
сустракацца з ёй.

Сустракацца 
з яе велізарным 

банкаўскім рахун-
кам - гэта больш 

верагодна.

Дык і не мая гэта справа, да таго 
часу, пакуль гэта трымае яго падалей 
ад мяне. Калі яна зможа ўжыцца з ім, 
больш магчымасцей для іх абодвух.

Гэта добрая пазіцыя, 
Бела... утрымлівацца 
ад далейшых сувязяў 
з гэтым  Дон Жуанам.

Што, зразумела, пакідае 
цябе свабоднай для таго, 
каб прымаць заляцанні ад 
джэнтльмэнаў больш да-
датнага характару... хоць і 

менш вытанчанных, чым 
ты прывыкнула.

Божа мой, ды пакінеш ты 
гэта раз і назаўсёды? Як я 
яшчэ магу табе растлума-
чыць, што мне не цікава? 
Буфет быў пусты. Няма 

костак для сабакі*.

*Цытата з вядомай англіскай 
дзіцячай песенькі OLD MOTHER HUBBARD.

Я і ня ведаю, прынцэса. 
Але спрабуй, пакуль не пад-
бярэш таго, хто сапраўды 

пераканае цябе... упс, 
я меў на ўвазе сябе.



Стоп!

Усё. Лорд Сінебарод 
перамагае ў гэтай 

сутычцы. Пяць нуль.

Ха! Чыстая 
перамога! Мае віншаванні, 

Сінебарод.

Ты, зразумела, быў 
нядрэнны. Проста ты 

даўно не практываўся. 
Цяжка трэнавац-

ца з тваімі нядаўнімі 
раз’ездамі.

Выдатна 
трымаўся. 
Няма чаго 
сароміцца.

Зразу-
мела. 
Добра.

Цяпер, калі вы 
мяне прабачыце...

Я лічу, яго 
высокасць перажы-
ве гэта, праз нека-

торы час.

Пойдзем, Хобс. 
Ужо позна і я жадаю 
прыняць ванную да 

вячэры.

Вельмі 
добра, 

сэр.



Ты б сказаў свайму 
лёкаю Хобсу, што яму ня 
трэба апранаць свае чары 

аблічча кожны раз, калі 
я яго бачу.

Я не фанатычная 
відеацэнтрыстка.

і я наўрад палахлівая лань, 
якая губляе памяць пры 

выглядзе самца гобліна з 
яго сапраўднага боку.

Златавалоска, 
сапраўдны бок Хобса 
прыўлашчыў Вораг, 
таксама як і твой, 

і мой.

Ты ведаеш, 
пра што я.

Так, і я ведаю пра ўсё больш 
непрыкрытыя прапановы, якія ты робіш 
Хобсу кожны раз, калі яму даводзіцца 

наведвацца ў твае пакоі.

Ён 
паведаміў 

табе?



Ён паведаміў мне ўсё, і яму 
ня вельмі ўтульна ад тваіх 

паводзін у апошні час.

Не цікавіцца 
жанчынамі, 

хех?

Прынамсі чалавечымі 
жанчынамі, таму, калі ласка, 

пакінь яго ў супакоі. У яго 
ёсць свае абавязкі.

Але мне сумна. Зачы-
нена ў гэтым тужлівым 

месцы, за некалькі 
месяцаў вы абодва... 
адзіныя людзі, якіх 

я бачыла.

Мне трэба адцягнуцца. 
Я абвыкла да большай 

разнастайнасці ў маім... не, 
ты, безумоўна, добры і ўсё 

такое, але...

Тут нічога ня зробіш, у 
іншым месцы табе небя-

спечна. Зараз кожны 
казачны ў гэтай краіне 

шукае цябе.

А Божуна! Златавалоска! 
Тут?!



Ну, дык калі ты збіраешся падзяліцца сваім 
планам, як даставіць мяне ў бяспечнае 

месца... і што больш варта... ва сколькі мне 
гэта абыдзецца? Я падазраю, што дара-

жэй, чым проста адсмактаць.

Выбіраемся адгэ-
туль, капрал Рэкс. Пра 
гэта трэба зараз жа 

паведаміць.

Нашмат 
даражэй.

Дастаткова, каб кампен-
саваць жудасную рызы-
ку, якую прымаю на сябе, 

хаваючы цябе.
Хм?!

Я сказаў, гэта будзе 
каштаваць табе дастат-

кова, каб кампенса-
ваць...

Ды ня ты! Я штосьці 
бачыла! Мыш!

Не турбуйся, каханая. 
Я абараню цябе ад 

вялікай злой мышы.



Гэта ня проста мыш, 
дурань! Па-мойму на 
ёй быў вершнік! Гэта 
праклятая мышыная 

паліцыя!

Дапамажы злавіць яе, 
ці забей яе, інакш нас 

абодвух павесяць!

Але - -!

Вось яны!

імчыся як 
вецер, Рэкс!

У пекла 
вецер!



Я хутчэй за вецер 
у самы горшы са 

сваіх дзён.

Сюды!
Уф!

Уставай, 
боўдзіла! 
Яны сыхо-

дзяць!

Гэта ты 
кажаш. Я 
нічога ня 

бачыў.



Вось наш 
выхад.

Я бачу.

У нас атрымалася, 
сяржант! Уррра нам!

Рэкс!

Сыходзь адсюль, 
бос, са мной усё 

скончана.

Але...

Чорт 
дзяры, 
выкон-

вай свой 
абавя-

зак.

і што тут 
у нас?

Аднак 
цікава.



Бачыш сядло? Гэта былі 
шпіёны мышінай паліцыі, 

дакладна. Але на каго 
яны шпіёнілі?

Беласнежку ці Бозлі. 
У любым выпад-
ку, мы трупы, як 

толькі напарнік гэтай 
жывёліны дабярэц-

ца да аднаго з іх, каб 
паведаміць пра тое, 

што ён бачыў.

Дык што 
нам рабіць, 

сэр?

Шпіён цяпер пешаход. Яму трэба 
час, каб дабрацца да аднаго з іх. 

Мне проста неабходна падабрацца 
да іх першым.

Адразу пасля таго, як я 
вазьму штосьці дрэн-
нае з маіх асабістых 
зброевых запасаў.

Апранайся, Злата-
валоска. Цяпер 

надыйшоў час аплаціць 
табе свой абавязак... 

хутчэй, чым я планаваў, 
і менш вытанчана, але не 
заўсёды атрымліваецца 

зрабіць ўсё з толкам і 
расстаноўкай.



Акей, 
мы тут.

Цяпер раскажы нам, што 
гэта настолькі вартае, што 
ты выцягнуў нас абодвух з 
пасцеляў, задоўга да нар-
мальнага працоўнага часу?

Вы будзеце рады, што 
я зрабіў, спадарыня 
Снежка. Паглядзіце 

на гэта.

Акей, цяпер мне 
цікава. Што гэта?

Тое, што  Джэк спрабаваў 
прадаць мне мінулай 

ноччу ў Брэнстоке.

Ён сцвярджае, што 
гэта высокамагічна і 
ён можа паставіць 

цэлую скрынку.

Прамое парушэнне патраба-
вання здаваць усе важныя 

магічныя артэфакты ў агуль-
нае валоданне і на бяспеч-

нае захоўванне ў кіраўніцтва 
справамі.

пачакайце, пакуль 
не ўбачыце, што яно 

робіць.

Гэй, мабыць табе 
ня трэба...



...гэта 
рабіць.

Сучы...

Цяпер лепей? Тады 
слухайце мяне. Вось 

вашы загады на некалькі 
наступных дзён...

Ледзь 
пазней...

і памятайце, калі вы 
якімсьці цудам змо-

жаце ацалець, ва ўсім 
вінаваты  Джэк.

Кіраўніцтва 
бяспекі 
Б.Воўк

і яшчэ 
пазней...

Спадарыня Снежка, якая 
прыемная нечаканасць 
бачыць цябе, праходзь.

Не ўзгадваю, каб у нас 
была прызначана сустрэ-
ча, усё ў парадку? Мая-
чыць нейкі новы крызіс?

Не, усё ў парад-
ку, сэр. Настолькі 
ў парадку, што я 
вырашыла ўзяць 

водпуск.



У мяне зараз 
павінна набрацца 
некалькі сотняў 
дзён водпуску.

Ну так, але... ты ніколі ня 
брала водпускаў, гэта... эм, 
куды ты плануеш паехаць?

Я пакуль дакладна ня ведаю, 
мабыць паспрабую пагуляць у 

Лас-Вегасе ці паляжаць на 
пляжы ў Канкуне.

Не - яшчэ лепей, туды, дзе мяне 
не дастаць па тэлефоне. Хутчэй 

за ўсё я паеду ў паход куды-
небудзь далёка-далёка.

Я сказала Пастушку кансультавац-
ца ў вас, калі здарыцца штосьці 
важнае, пакуль мяне ня будзе.

Кансультавацца ў 
мяне? Чаму ў мяне? 
Мы так не працуем. 

Чаму ня ў Бозлі Воўка?

Вой, я вам не сказала? 
Ён таксама едзе. У яго 

таксама водпуск.

Так атрымалася, 
што мы адчайна 
жадаем паехаць 

разам.



Вось твой 
білет і су-
тачныя.

Ты будзеш на тым жа рэйсе, што 
і яны, але не хвалюйся... я купіў 

табе моцныя чары, і акрамя таго ім 
не дазволена штосьці заўважаць 

сама меней некалькі дзён.

Ты ня зможаш пранесці зброю на 
самалёт... нават у правераным 

багажы... таму табе давядзецца 
купіць яе ў пункце прызначэння.

і калі мне іх 
забіваць?

Не раней, чым 
яны ад’едуць ад 

цывілізацыі. Пераканайся, 
што іх целы ніколі 

ня знойдуць.

і, Златавалоска, 
у гэты раз не завалі 

справу.
Далей: 
Пункт 

прызначэння.


