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Ля падножжа Каскадных гор...

Сярод майго народа... ну, тых, хто 
быў маім народам, і толькі з боку 

маці... першыя выяўленні рамантыч-
ных пачуццяў звычайна з’яўляюцца, 
калі мы сустракаем таго, хто па ней-

кай прычыне, проста пахне для нас 
правільна... хто вызначаецца 

ад усіх іншых.

Адна з прычын, 
па якой ты перажыла 

нашу першую сустрэчу, 
гэта тое, што твой пах 
здаўся мне нечакана 

прыемным.

Ты кпіш з мяне? Я тады была 
брудная, пасля тыдняў ўцёкаў 

ад легіёнаў Ворага, а потым тры 
дні ў адным з яго караванаў па-
лонных. Я была пакрыта брудам 

і ня бачыла ваннай ці флакон 
духоў ужо...

і ўсё ж.

Але мяне тады не цікавілі 
чалавечыя дзяўчыны. Мне 
спатрэбілася самому пра-
жыць у чалавечай скуры 

некалькі стагоддзяў, каб у 
мяне з’явіліся пачуцці.

Значыць, я 
твой першы 

эксперымент 
з набытым 

густам?

Не зусім.



Ты жанчына, 
якую я не магу 

ігнараваць.
Што гэта 

значыць? Гучыць 
трохі зняважліва.

Пакуль я жыў у горадзе, 
мне даводзілася паліць як 
цыркавой малпе, проста 

каб прытупіць мае пачуцці 
настолькі, каб спраўляцца 
з перагружваннем масай 

інфармацыі.

Я 
заўважыла.

і нават з гэтым мне 
даводзілася шмат старацца, 
каб у думках адфільтраваць 
мільёны дакучлівых гукаў і 

пахаў... кожную машыну, якая 
выкідвае выхлапныя газы, 

кожнага чалавека, са сваімі 
прыроднымі пахамі, а ў пры-
дачу з рознымі адэкалонамі і 
іншымі духамі, якімі яны сябе 

акрапляюць.

Кожны кавалак ежы, 
пададзены ў дваццаці тыся-
чах дамах і рэстаранах і ўсё 

смецце, якое яны робяць.

Я б звар’яцеў, калі 
б ня змог блакаваць 

усё гэта.
і як гэта злучана 
са мной, Бозлі?

Ты і толькі ты менавіта 
тая, каго я не магу бла-
каваць, ня мае значэння 
наколькі моцна я спра-

бую...  і павер мне, я 
спрабаваў.

Я ведаю, дзе ты, 
кожную секунду 
кожнага дня. Я 
ведаю добрыя 
ці дрэнныя сны 

сняцца табе.

Я ведаю, які ў цябе настрой, 
дзякуючы драбнюткім зме-

нам у тваім прыродным паху, 
незалежна ад таго, колькі 

ты мыешся...

...ці якія штуч-
ныя пахі ты 
вырашаеш 
наносіць.

Я ведаю, калі ты 
шчаслівая, што адбы-
ваецца вельмі рэдка, 
калі ты сумуеш і калі 
ты адчуваеш сябе да 
роспачы самотнай... 

што бывые вельмі 
часта.

Лічу, нам трэба 
зараз спыніць 
размову пра 

гэта.

Я ведаю, што ты 
зайздросціш кожны раз, калі 
табе даводзіцца размаўляць 
з Прыгажуняй, таму што яе 

шлюб паспяховы, улічваючы 
ўсе чыннікі... настолькі 

адданы яе звер.

Прашу, калі 
ласка

і ты адчуваеш сябе 
вінаватай за непрыязнасць 
да яе шчасця, і тое, як гэта 
вымушае цябе зрывацца на 
яе, нават калі ты злуешся і 

не на яе.

Спыніся. Гэта... гэта 
вельмі вусцішна... быццам 

ты сачыў за мной усе 
гэтыя гады.

Я б спыніўся, 
калі б мог.

Успомні, у першыя 
гады выгнання я 
спрабаваў жыць 
асобна ад цябе і 

іншых казачных. Але 
ты настаяла на тым, 

каб я прыйшоў у новы 
свет і далучыўся да 
твайго вялікага экс-

перыменту.

Усё ж... Табе трэба навучыцца 
не задаваць пытанні, 
адказы на якія ты не 

жадаеш слухаць.



Дзе маё 
снеданне?

Увогуле, дзе 
ты ёсць?

Гэта зусім 
на цябе не 
падобна.

Хобс?

Твайго дварэцкага тут 
няма, Сінебарод. Я адаслаў 
яго... даў яму адпачнуць, 

з твайго дазволу.
Мы адны, ніхто 

не перашкодзіць 
нашай агульнай 

справе.

і што гэта за справа, 
Выдатны Прынц? Мячы на світанні, 

жахлівы лорд.

Хіба ня так трады-
цыйна праводзяцца 

такія рэчы?

Якія рэчы? 
Ты звар’яцеў? 

Гэта лухта!

Не спрабуй пакінуць гэты 
пакой, ці я пратыкну цябе на-
скрозь. Не спрабуй выхапіць 

якую-небудзь схаваную гар-
мату ці іншую зброю, якая 
дасць табе перавагу, ці я 
пратыкну цябе наскрозь.

Хопіць 
казаць гэта!

Твой адзіны шанц 
перажыць наступныя 
некалькі хвілін - гэта 

ўзяць меч і забіць мяне, 
таму што я якраз маю 

намер забіць цябе.

Але чаму? 
Што я зрабіў?

Ёсць столькі 
мностваў выдат-

ных прычын спыніць 
тваё мізэрнае 

існаванне, цяжка 
выбіраць.

Але, улічваючы ўсё 
астатняе, я збіраюся 
забіць цябе ў якасці 

паслугі для Белы. Я так 
дрэнна абыходзіўся з 
ёй на працягу ўсіх гэ-

тых гадоў, прыйшоў час 
зрабіць што-небудзь, 
каб загладзіць віну.

Забіць мяне? і што 
гэта дасць? Я ніколі 
нічога ёй не рабіў!

Не прыкідвайся. Я 
праглядзеў твой 

дзённік... ну, не адкры-
та, мой шпіён паведаміў 

мне. Я ведаю, што ты 
плануеш забіць Бозлі.



і па прычынах, якія не 
паддаюцца разуменню, 

здаецца, Беле падабаецца 
шалудзівы звер... чорт, ды 

яна можа і сапраўды 
закахалася ў яго.

Але?..

О, не судзі па тым, як яна 
абыходзіцца з ім. Яна была 
так бязлітасна здраджана 
кожным, каго яна калісьці 

кахала, што ня можа не зры-
вацца і агрызацца на новае 

каханне.

Успомні, я ж таксама прымаў 
удзел у якасці прымаючага 
боку яе любоўных пачуццяў. 

Гэта падобна на партыю ў 
нажавым бою.

Я быў зусім ня горшай 
партыяй... ты б бачыў яе ма-
чаху. Але ж маё здрадніцтва, 
здаецца, было праславутай 

апошняй кропляй. Гэта ня 
часта заўважна, але 
я шкадую пра гэта.

Але якой бы ні была 
прычына, яна жадае 
старога пса, такім 
чынам, нават калі я 
асабіста знаходжу 

яго агідным, я не магу 
дазволіць табе 

забіць яго.

З якога гэта часу нахабны 
ашуканец як ты знянацку вы-
рашае дзейнічаць так выса-
кародна? Як ты не ўдавіўся 
ад такой крывадушнасці?

Глядзі на гэта так: 
з кімсьці як я высакарод-
ныя парывы адбываюц-

ца настолькі рэдка, што я 
наўрад змагу дазволіць сабе 

праігнараваць іх, калі яны 
ўсё ж адбываюцца.

А цяпер, лічу, ты жада-
еш, каб я гаварыў, проста 
каб пацягнуць час. Бяры 

зброю, Сінебарод, і давай 
прыступім да нашай 

сумнай справы.

Добра! Я закалю цябе, 
калі ты настойваеш!

Настой-
ваю.

Памятаеш, як лёг-
ка я пабіў цябе ў 
нашым апошнім 
фехтавальным 

раўндзе?

Выдатна. Але да-
вай паглядзім, як у 
гэты раз выявіцца 
розніца, што гэта 
сапраўдныя клінкі 

і сапраўдная 
небяспека?

Тады аба-
раняйся!



Я стамілася, 
Бозлі. Мае ногі 
таго і глядзі 
адмовяць.

Калі ты ператварышся 
назад у ваўка, я б маг-
ла зноў паехаць на табе 

і мы б пакрылі больш 
адлегласці.

Хутка, але 
яшчэ не.

Паспрабуй 
пратрымацца 

яшчэ трохі. 
Мы не жа-

даем пайсці 
зусім далё-

ка ад нашага 
пераследніка.

Чаму не? Хіба 
ня ў гэтым сэнс 

таго, каб ўцячы?

Не заўсёды, калі мы 
проста ўцячом, мы, 

хутчэй за ўсё, зможам 
схавацца ў гэты раз. 
Але рызыкуючы тым,  
што ў наступны раз 
яна будзе выбіраць, 
калі і дзе выцяць ў 

наступны раз.

Лепш знайсці 
добрае месца 
тут і скончыць 

з гэтым.

«Яна»?

Ты сказаў 
«яна»?

Так, я нарэшце ўлавіў 
душок нашага ворага. Яна 
сапраўды жанчына, і маг-

чыма з казачных. Чуеш 
гэты гук... слабы, але 

надыходны?

Бензапіла? Ты 
казаў, што ў гэ-
тых мясцах ёсць 

лесапільні.

Падобны гук, але гэта 
не бензапіла. Лічу, што 

гэта матацыкл.

Яна набліжаецца, 
але, здаецца, у нас 

тут,нарэшце, якраз, тое 
месца, каб добра яе 

павітаць.

Ты ж ведаеш, 
хто гэта, так? Гэта 

павінна быць Злата-
валоска!

Я так і лічу. Калі толькі 
ты ня ведаеш пра іншых збе-

глых казачных жаночага полу, 
зброевых фанатках з маніяй 
да забойства і з асаблівым 

пункцікам супраць цябе?

Паглядзі, наколькі 
далёка ты зможаш 
запаўзці пад гэтыя 

камяні.  Для наступнай 
часткі табе патрэбна 
бяспечнае сховішча.

Што ты збіраешся 
зрабіць? Скарыстаю-

ся талентам, які 
дастаўся мне па 
сямейнай лініі ад 
таты... той, якім 

мне не даводзілася 
карыстацца ўжо 

вельмі доўга.

Час для порцыі 
старога добрага 
дунуць - плю-

нуць.



Оу!

Цяпер ты мой, 
мёртвы прынц.

Ніякай 
літасці!

і ня трэба!

Алё?

Кіраўніцтва 
справамі.

Не, 
Беласнежкі 

няма, яна не 
ў горадзе.

Не, Бозлі 
таксама 

няма.

Не, кароль 
Коль ніколі 

сюды не 
спускаецца.

Не, Пастушок 
моцна спіць.

Хто за 
галоўнага?

Напэўна я.

Зараз я кірую 
Фэйблтаўнам.

Чаму не? 
Я добрая 
малпа.

Я цяпер ужо амаль 
не кідаюся сваім 

лайном.



Гэта 
лухта!

Няма патрэ-
бы праліваць 

крыў...

...калі рассыпа-
нае золата такое 

прывабнае!
Сыходзь зараз і 
я адсыплю табе 
столькі, колькі 

ты зможаш 
панесці!

Абізгал! 
Галава твая ня 
вельмі хутка 

дзейнічае, так?

Я маю намер забраць 
ўсё тваё багацце... як 
толькі ўстараню цябе 

з дарогі.

Высакарод-
ныя парывы 
дзейнічаюць 
толькі такім 

чынам.

Бозлі?

Куды гэта ты 
пайшоў?



Якога гака?!



Нам трэ-
ба спыніць 

гэта!

Ужо хутка.

Не, ты 
не разумееш!

Ты ня зможаш 
такім чынам вы-
ратаваць Бозлі! 

Я ўжо...
А можаш 

забіць зяпу, 
калі ласка?

Паспрабуй 
памерці хоць 

з кропляй 
годнасці.

Бозлі?
Скончы-

лася?

Так, цяпер 
можаш 
выйсці.

Я 
скончыў.

Гэта 
было...

Як ты...

Як я ўжо згадваў, 
вінаваць майго 

бацьку.

Думаю, я ніколі ра-
ней не згадваў, што 
я дзіця змешанага 

шлюбу.

Мой тата быў 
Паўночным 

ветрам...
...і тое, як ён сустрэў 
маю маці і як у яго 
узгарэліся пачуцці 

да яе... ну, гэта 
доўгая і цікавая 

гісторыя на 
іншы раз.



Як і ўсе астатнія я чула 
гісторыю пра трох парасят, 

але я ніколі не ўяўляла, што ты 
сапраўды можаш зрабіць.

Тады я быў яшчэ 
падрастаючым шчаню-
ком. Сумняваюся, што 
нават цагельная хатка 

змагла б зараз устаяць.

Ты дастаў 
яе?

Златавалоска 
мёртвая?

На жаль не, 
але не таму, што 

недастаткова 
спрабаваў.

Забіць яе такім чынам 
было наўрад ці магчы-
ма, гэта і не было маёй 

галоўнай мэтай.

Я з поспехам 
выканаў дзве рэчы, 
на якія спадзяваўся.

і гэта...?

Па-першае, я стварыў 
след, які ўказвае на 
нас. Нават ідыёт яго 

не прапусціць. Цяпер у 
Златавалоскі не павінна 

ўзнікнуць праблем з 
находжаннем нас.

і што больш варта,
 я паказаў мясцо-

вым вятрам, хто тут 
галоўны.

Цяпер яны 
падпарадкоў-
ваюцца мне... 
прынамсі нейкі 

час.

Дастаткова для таго, каб яны 
дулі так, каб заўсёды трымаць 
Златавалоску з падветранага 
боку ад нас... даносячы яе пах 
да мяне, незалежна ад таго, 
па якой дарозе яна пойдзе.

Цяпер кожную 
секунду я ведаю, 

дзе яна, аж да 
моманту, калі 
яна з’явіцца.

Значыць, у гэты 
раз мы ўчынім 

ёй пастку?

Угу.

Якая роля 
ў мяне?

Хавацца, сядзець 
ціха і ня блытац-

ца ў мяне пад 
нагамі...

Калі ўсё 
пойдзе па 

плане.

і проста на ўсякі вы-
падак, давай абмяр-
куем, што табе трэба 
падрыхтаваць, калі 
ўсё пойдзе ня так, 

як я чакаю.



Усё!

Я здаюся!
Ты пера-

мог!

Ты ня 
слухаў.

Варыянта 
здацца не 

было!

Але я 
малю 
цябе!

Вырадак! Ты 
забіў мяне!

Але я так-
сама пера-
мог... па-
свайму.

Я спрабаваў 
сказаць табе, 

але ты ня 
слухаў.

Ці бачыш... я ўжо забіў 
Ваўка, і тваю прынцэ-

су таксама.

Усё ўжо 
зроблена.

Вох ты 
ж!

Можаш 
паказацца.

Я ведаю, 
што ты 
побач.



Як пажа-
даеш.

Далей: 
Уцячы з забойствам
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