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Не трындоліш? 
Яны збеглі разам? 

Беласнежка і 
шэрыф?

Агась. 
Заўчора. 
Знянацку.

Зразумела, я чуў, што яны 
былі... ты ведаеш... яны 

ўпотай клосьцяцца, цяпер 
ужо больш за год, але...

Так, з таго 
часу, як яна 

пакінула 
бальніцу.

Не, нават да гэтага. 
З дня памяці... не 

апошняга, а пазале-
тась... калі Ружа Чыр-

вань апынулася ня 
мёртвая.

Я чуў, 
яны збеглі, 
каб употай 
ажаніцца.

Я амаль магу зразумець 
Бозлі, ён аддаўся сваім 
жывёльным імкненням, 
але спадарыня Снежка? 
Яна ж такая ледзяная.

Марожан-
ка? Ням.

Жартуеш? Яна 
шыкоўная.

Я б прадаў 
сваю душу за 

ноч з ёй.

Акей, мабыць не 
сваю душу, але б 
тваю прадаў бы 

безумоўна.

Яшчэ 
хто-небудзь 

галодны?



У лес Гісторыя 
пра каханне
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Эммм?

Якога 
лясуна?



А?

Што ты 
робіш, 
Бозлі? Час 

прачынацца, 
Бела, у нас 
праблемы.

Папісяй, памыйся і 
апранайся... што б 
ты там не абвыкла 
рабіць раніцай. Нам 
трэба выходзіць, 

неадкладна.

Дзе мы, і чаму 
я ў палатцы?

Я ня 
ведаю...

...але здаецца, мы 
тут жывем ужо 
два ці тры дні.



у гэты самы 
момант, на іншым 
канцы кантынента...

Расступіцеся, 
я па службо-
вым справам 
Фэйблтаўна.

Я папярэджваю 
вас. Чаму вы 

не адказваеце 
мне?

А Божа, вы ня 
казачныя!

Вы звычай-
ныя пацукі!



Я ўважліва агледзіў усе 
нашы рэчы, перад тым, 

як разбудзіць цябе.

У нас абодвух ёсць  пагашаныя 
карашкі білетаў на самалёт Нью-

Ёрк - Сіэтл у адзін бок, такім чынам 
я лічу, што мы дзесьці ў Каскадных 

горах... але гэта могуць быць 
і Алімпійскія горы.

Усё наша начыненне 
новае і была куплена ў 
краме ў Сіэтле пад на-

звай «Начыненне для ад-
пачынку». Наша адзежа 

таксама.

Дык што, мы прыляцелі 
сюды, не ўзялі з сабой 

нічога... ніякага багажу... 
і вырашылі дзеля забаўкі 

пайсці ў паход?

Разам?

Здаецца, 
што так.

Гэта абсурд! Я б 
ніколі такога не 

зрабіла!

Зразумела, што не. 
Але мы, відавочна, 

былі ў нейкім 
трансе... пад чарамі, 

якія прымусілі нас 
накіравацца сюды і 
гуляць у Рэйнджара 

Рыка*.

*Рэйнджар Рык (Ranger Rick) - перыядычны амерыканскі часопіс для дзяцей, 
які паведамляе пра дзікую прыроду ў розных яе праявах.



Але, пачынаючы 
з гэтага моман-
ту, мы з гэтым 
скончылі, Бела.

Пакінем гэтыя рэчы. Мабыць 
нам трохі пашанцуе, і той, хто 

сачыць за намі, вырашыць, 
што мы проста пайшлі пагу-

ляць, і хутка вернемся.

і куды гэта 
мы ідзем?

У тваіх рэчах я знайшоў ключы ад 
пракатнай машыны. Яна прыпарка-

вана дзесьці паблізу.

Як ты можаш 
быць упэўнены 

ў гэтым?

Таму што ты ўсё 
яшчэ ня можаш ісці 
дастаткова хутка.

і нават у трансе мы 
б не змаглі панесці 

ўсё гэта рыззё вельмі 
далёка ад нашага 

транспарта.

Ну і хто 
налажыў на нас 

заклінанне?

Ня мею ніводнай 
думкі. Але ўсе 

інстынкты кажуць 
мне, што за ўсім 

гэтым стаіць Джэк.

Калі так, гэта, хутчэй 
за ўсё, толькі адзін 
з яго розыгрышаў і 
нічога сапраўды не-

бяспечнага няма.

Тады чаму мы 
знянацку збягаем 

у паніцы?

На выпадак, 
калі гэта не 
бязкрыўдны 
розыгрыш.



у гэты час...

Буфкін 
знайшоў гэтых 

дваіх у кіраўніцтве 
справамі.

А гэтага падабралі 
на даху, у пентхаўсе 

мэра.

Я загадаў 
Грымблу, 

Буфкіну і Муха-
лову пашукаць, 
ці ёсць у будын-

ку яшчэ такія.

Што ўвогуле 
мышыная 

паліцыя робіць 
тут, па-за 
Фермай.

Я ня ведаю, яны пакуль 
нічога ня кажуць.

Напэўна, гэта нейкая се-
зонная навала грызуноў?

Відавочна гэта патрабуе 
неадкладнага расследа-

вання.

Якраз так і 
сказаў ка-
роль Коль. 
Але Бозлі і 

Белы няма...

Я займуся 
гэтым.



Чаму ты?  Для гэтай 
справы патрэбны хтосьці 
з даведзеным статусам 

у грамадстве...

...хтосьці, хто 
ўлажыў шмат у 

наш даўгачасовы 
росквіт.

Наўрад гэта тая праца, 
якую мы можам дару-

чыць толькі што прыбы-
ламу прастачыне.

Так, пачакай хвілінку, 
Сінебарод, мы можам 
аспрэчыць мае іншыя 

заслугі, але я зноў 
Прынц.

Я выкупіў свой 
тытул у  Джэка, на 
наступны дзень, 
пасля таго, як ён 
выйграў анлайн-

аўкцыён.

Аднак...

Мабыць тэхнічна гэта і праўда, але калі 
тытул ужо аднойчы купілі і прадалі 
некалькі разоў, як нейкі тавар, то ён 

страчвае свой статус.

Эммм...  Хай будзе так, таму 
што расследаванне ўключае 

цеснае супрацоўніцтва з 
Фермай, і паколькі Выдатны 

Прынц з поспехам правёў там 
працэс па вайсковых злачын-
ствах, кароль Коль жадае, каб 

гэтым займаўся Прынц.

Гэта сур’ёзная 
памылка. Ён вас пад-

вядзе. Рана ці позна ён 
усіх падводзіць.



Ну вось 
і яна.

Нарэшце. Мае 
ногі ўжо амаль 
саслаблі. Мне 

трэба адпачыць.

Ня вельмі 
доўга, 
Бела.

Гэта сітуацыя з 
кожнай хвілінай 
падабаецца мне 
ўсё менш і менш. 

Нам трэба выбрац-
ца адсюль як мага 

хутчэй.

Тады ты 
кіруй.

Я ня ведаю 
як.

Тады навучыся. 
Прыйшоў час табе 
далучыцца да нас 

у 20-ым стагоддзі, 
Бозлі.

Зараз 21-е 
стагоддзе.

Ах, так. Я забылася. 
Яны так хутка пра-

лятаюць.



Пракол!

Трымайся!

Божа!

Божа!

Божа!

Трымайся, Бела! 
Ты яшчэ можаш 
выратаваць нас, 

калі зможаш 
утрымаць 

кантроль над 
машынай!

Ты можаш!



У цябе добра 
атрымліваецца! Мы 

яшчэ можам выбрац-
ца! Цаляй у густыя 

зараснікі!

Спрабуй не ўрэзацца 
ў дрэвы ў лоб, але 

скарыстоўвай кантакт 
з імі, каб запаволіць 

нас!

Усё атры-
малася!





Мілка, 
я дома. Усё яшчэ забаўна, 

калі ты кажаш гэта.

Не ўставай, мне 
трэба папрацаваць 

у маім кабінеце.

Мне не падабаецца, што ў цябе 
ёсць патаемны зачынены кабінет 

у маёй кватэры. Я ня памятаю, 
каб я згаджалася на тое, каб 

дазволіць табе мець тут дадат-
ковы пакой, калі дазволіла 

табе ўехаць.

Мая дабрачыннасць у 
адносінах да валачашчых 

былых мужыкоў мае 
свае межы.

Ледзь пазней, 
Церні, даражэнькая, 
джэнтльмэну трэба 

яго асабовая 
прастора.

Я буду пазней, каб 
выканаць усе твае 
загады, прынцэса.



Цяпер, калі мы ўдалечыні ад 
дапытлівых вачэй і вушэй, мабыць 

вы трое растлумачыце, чаму вы былі 
настолькі няспрытнымі, што 

вас злавілі.

Гэта ня наша 
віна, Выдатны 

Прынц.

Вы не прывезлі дастаткова 
нашых, каб мы змаглі 

сабраць усю інфармацыю, 
якая вам патрэбна. Мы 
вельмі шмат працавалі.

Мы вымушаны былі 
рызыкаваць, каб ула-

жыцца ў графік.

Можаце 
размаўляць грам-
чэй? Я ледзь чую 
вас. Што здары-

лася з сяржантам 
Вілфрэдам?

Ён не рапартаваў ужо 
некалькі дзён. Я пачынаю 

турбавацца.

Я не. Ён і капрал 
Рэкс адны з лепшых 

сярод нас.

Вы трое, адпачніце. Ніякіх 
заданняў некаторы час. Нам 
трэба прыкрыць дзейнасць, 

цяпер, калі яны нас адшукалі.

Мне трэба 
абдумаць наш 
наступны крок.



Бела?

Бела, 
ты ў па-
радку?

Ачуйся. Мы 
жывыя?

Больш ці менш. 
Нам пашанцава-
ла. Здаецца, што 
машына прыняла 
на сябе большую 

частку ўдару.

Пашанцавала, чорт.  Дзякуй 
звычайным і іх цудоўнай 
канструктарскай думцы. 

Машыны зараз робяць так, 
каб яны прымалі на сябе 

ўсе пашкоджанні.

Прынамсі я, 
здаецца, цэлая.

Я таксама, 
акрамя гэтага.

О Божа. Гэта 
дрэнны пера-

лом? Ён

Усё будзе 
добра за 
секунду.

Ён вылечыцца, як 
толькі ператваруся 
ў ваўка... калі перад 

гэтым управіць 
костку.

Мне патрэбна 
твая дапа-

мога.



Падрыхтуйся. Гэта 
ня будзе файна, Бела, 
але табе трэба стаць 
бязлітаснай да ўсяго, 

акрамя таго, што трэба 
зрабіць справу 

да канца.

Цягні моцна. Калі ласка, ня торгай, 
і як толькі пачнеш, не спыняйся, па-
куль костка не ўстане на месца. На-

ват калі я буду галасіць як рэзаны. Я, 
прынамсі, паспрабую ня кідацца.

Гатова?

Лічу, 
што так.

Лічу, што ўсё. 
Можаш адпусціць.

Дзякуй.

Дай мне трохі 
адпачыць, потым 

пойдзем.



Але ты моцна 
паранены. Нам 
доўга ня варта 

нікуды ісці.

і ўсё роўна мы вымушаны. 
Нам трэба як мага далей 
адарвацца ад стралка.

Якога 
стралка?

Мы зляцелі са 
скалы ня проста з-за 

праколатай шыны. 
Быў стрэл, але гук 

з’явіўся пасля 
праколу.

Безумоўна, ты не 
магла яго пачуць 
з-за свайго кры-
ку ў гэты момант. 
Мае ж вушы больш 

чуллівыя.

На самой справе, 
паездка са скалы 

ўніз нам крыху да-
памагла. Яна хут-
ка схавала нас ад 
зоны пападання...
выратавала нас ад 

другога стрэлу.

Але ўжо некаторы 
час, ён... кім бы ён ня 
быў... рухаўся назад 
у нашым накірунку.

Такім чынам трэба 
рухацца хутка, як 

толькі я ператвару-
ся ў ваўка. Уначы ці 

ўдзень, я магу хутка 
прабегчы шмат міль з 
пасажырам на спіне.

А зараз дапамажы 
мне распрануцца. 

Табе, разам са сваімі 
рэчамі, трэба будзе 

несці тое, што заста-
нецца ад маёй адзе-
жы, калі ты жадаеш, 

каб мне было што 
апрануць пасля таго, 

як я ператваруся 
назад.



Ух ты!

Трымайся 
моцна, Бела. 

Ты ніякім чынам 
ня можаш мне 
пашкодзіць.



Алё?

Так, добрыя навіны. 
Праца, нарэшце, зробле-
на. Я скінула іх машыну 
са скалы дзве гадзіны 

таму.

Не, я не магла ня даць 
ім дабрацца да ма-

шыны. Я патрапіла два 
маркітаваныя дні, каб 

знайсці каго-небудзь, хто 
змог прадаць мне гармату 

без маркітаванага трох-
дзённага тэрміну чакання.

Сёння я дабралася да 
іх лагеру, але яны ўжо 

пакінулі яго.

Ну, гэта не мая віна, 
калі б ты скарыстаў 

больш даўгадзейнае 
заклінанне, яны б 

яшчэ былі там, чака-
ючы пакуль я ўвайду і 

застрэлю іх амаль 
ва ўпор.

Так, я спушчуся да 
месца, дзе яны разбіліся, 

каб пераканацца, што 
яны мёртвыя. Я ўжо зай-

малася гэтым, калі ты 
патэлефанаваў.

Зараз павесь 
трубку і дай мне 

зрабіць сваю 
працу.



А ў Фэйбл-
таўне.....

Воууууу.



Вох, 
Божачкі! Цішэй. Мне трэба паспаць 

некалькі гадзін, пакуль 
усё яшчэ дастаткова 

цёмна, каб схаваць нас. 
Ты таксама паспі.

Але я толькі што 
штосьці зразу-

мела, Воўк. Была 
толькі адна па-

латка і адзін 
спальны мяшок.

і што?

Мы спалі разам?

Ня думаю, што я ўвогуле 
спаў у палатцы. Я ўбачыў 

некалькі ланцужкоў воўчых 
слядоў каля лагера... якраз 

мой памер лапы.

Мяркуючы па ўсяму гэта-
му, я прымаў ваўчыную 
форму і бегаў дзікім... 

магчыма нават і дзікім у 
сне. Хай гэта не хвалюе 

цябе, прынцэса, у нас за-
раз ёсць іншыя рэчы, пра 

якія варта турбавацца.

Гэта не мая віна, калі 
я вельмі хвалююся 
пра тое, што маг-
ло адбыцца паміж 

намі пад гэтым 
заклінаннем. Ты 
прычына гэтаму.



Гэта ты 
прызнаўся ў 

цяге да мяне.

Пасля таго ты 
хутка мяне не 

прызнала. Цяпер 
мы можам крыху 

паспаць?

Чаму?

Таму што я стаміўся, 
і заўтра нас чакае 

доўгі шлях. Не, я мела на ўвазе, 
чаму я? Адкуль 

такая цікавасць?

і вось знянацку ў цябе 
з’явіўся настрой па-
гутарыць пра гэта? 

Твой выбар часу мяне 
здзіўляе.

Я не магу спаць. Мне зда-
ецца, што я ўсё яшчэ няр-

вуюся пасля сённяшніх 
падзей.  Дык чаму пасля 
гэтулькіх сотняў гадоў 

цябе знянацку пацягнула 
да мяне?

Не знянацку. Я 
дзейнічаю імпульсіўна. 
Табе б ужо варта гэта 

ведаць.

Ты 
адхіляешся. Не, я адказваю на 

тваё пытанне, але 
на свой лад. Зараз 

памаўчы, калі жада-
еш пачуць гэта.

Далей: 
казка Воўка


