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Ну і дзе ты 
хаваешся, 
маленькая 
прынцэса?

Выходзь, 
выходзь, дзе б 

ты ні была!



Табе... трэба 
было... скары-
стаць... срэбра.

Што?
Што?

Прабач? Срэбраныя кулі. Ад 
гэтых са сталі і свінцу 
па-д’ябальску балю-
ча, але яны ня могуць 
забіць мяне ці нанесці 
сапраўдную шкоду.

Ну, гэта несумленна. Я выкарыстоўваю 
лепшыя паляўнічыя патроны «30-378 

Вэзэрбі». імі можна забіць беглага слана 
з аднаго стрэлу, і яны павінны былі ператва-

рыць твае вантробы ў пудынг.

Мае косткі, сасуды і кішкі ўжо 
зноў зацягваюцца. Зусім хутка 

ты трапіш ка мне ў пашчу.

Ня 
хлусіш?

Ну, тады трымай 
закусь.



Я далёка ня невук, 
Воўк. Калі я правільна 
ўзгадваю сведкі пра 
ваўкалакаў, срэбра 

не адзінае, што можа 
цябе знішчыць.

Агонь 
таксама 

сдзейнічае, 
так?

Такім чынам я 
зраблю слаўнае 

вогнішча... з 
табой у цэнтры.

Безумоўна, я буду час ад 
часу рабіць перапынкі на 
тое, каб усадзіцьу цябе 
кулю, каб ты заставаўся 
добрым і бездапамож-
ным, пакуль я працую.

Як табе 
гэта?



А як табе 
гэта!

Што 
такое..?

Мне 
кепс-

кавата.
Я ду-

маю, я...
О 

Божа!

О 
Божа!



Я згубіла мае 
акуляры!

Чаму я ад-
чуваю сябе 

так...

...Бела! Вось 
ты дзе!

Чаму 
ў мяне 
мокрыя 
валасы?

Гэта ты 
зрабіла?

Што... ты... 
зрабіла?



АРРРП Адчапіся! Чаму 
ты не памёрла?

Мая 
стрэльба.

Вось ты і трапіла 
ў рукі Злаці, 

Бела.

Прыстрэліць 
цябе зараз... 

бугллл

Не, ня 
зараз!

Больш 
ніколі!



Падай!

Не ўказвай 
мне, што 
рабіць!

Усё яшчэ 
стаю, сучка. 

Бе бе бе.



...Упс...



Ба-
чыш?

Ба-
чыш?

Вытрымаю ўсё, 
што ты можаш 

зрабіць!





Яна 
звалілася 
са скалы?

Бозлі!

З табой 
усё добра?

На дадзены момант 
не, але хутка ўсё будзе 
добра. Але што са Зла-
тавалоскай? У гэты раз 

яна ж памёрла?

Так. Пэўна.
Спадзяюся, 

што так. Сярод 
звычайных яна 
карыстаецца 

папулярнасцю. 
Яны не дадуць 

ёй памерці 
проста так.

Што мы 
будзем 
рабіць 
зараз?

Спаць. 
Прыблізна 

дванаццаць 
гадзін.

Потым 
пойдзем 
дадому.



На наступны 
    дзень...

Добрай раніцы, 
міс Мафет.

Як вашы 
справы ў такі 

цудоўны 
дзень?

Я цяпер 
спадарыня 

Вэб.

Сапраўды? Прабачце мяне, але 
мне трэба даведацца столькі 
мясцовых навін і плётак... Мае 

запазнелыя віншаванні.

А што гэта 
ў вас там? Гэта? Проста труп. 

Нічога такога, пра 
што б вам трэба 

было хвалявацца.

Добрага вам 
дня, спада-

рыня Вэб.



Добрай раніцы, 
Грымбл. Кіраўніцтва 

справамі ўжо 
працуе?

А?
Э?

Ага.

Гэй, а што гэнта 
тама ў вас, ваш-

сокасць?

Калі жадаеш даве-
дацца, лепш ідзі за 
мной. Я не магу гэта 

тлумачыць зноў і 
зноў.

Прачныся 
і спявай, 
братка.

Прабач, не дайшоў 
сюды ўчора. Ніякіх 

экстранных сітуацый 
не было, пакуль я 

адсутнічаў?



Не-а, у 
Буфкінтаўне 
ўсё добра.

Прабач? Што 
ты сказаў?

Я змяніў назву, 
пакуль быў за 

галоўнага.

ідзі 
працуй, 
малпа. Добрай раніцы, 

пастушок. Патэ-
лефануй мэру і 
скажы, каб хут-
чэй спускаўся 

сюды.

Ніякім чынам! 
Кароль Коль ніколі 

не спускаецца 
сюды.

Што 
гэта?

Труп Сінебарода. 
Я забіў яго ўчора. і зараз 
я збіраюся ўтапіць яго ў 

магічным калодзежы, каб 
схаваць доказы.

Я падазраю, што 
кароль Коль па-

жадае даведацца 
чаму. Пакліч яго. 

Убачыш.

Я не ўпэўнены, што 
вам трэба тапіць 

цела, вашсокасць.

Напэўна так, але 
ж я маю намер 

зрабіць гэта. Пой-
дзем, дапаможаш 

мне?

Вось, 
добры 

хлопец.



Праз гадзіну.

Жудасна! Агідна!

На самой справе не, 
кароль Коль. Яго не-
абходна было забіць.

А вы ведалі, што ён захоўваў тактычна і 
стратэгічна важныя чарнакніжныя артэ-

факты. А гэта відавочна парушае законы 
Фэйблтаўна.

У яго там чортаў арсе-
нал, у гэтым яго па-

лацы... і я толькі пачаў 
шукаць яго патайнікі.

Ня ў гэтым справа! А што 
здарылася з адпаведнымі 
працэдурамі? Нельга про-
ста ўзяць і самому забіць 
нашага самага выдатнага 
штогадовага фундатара!

Аа, дык вы пра гэта 
хвалюецеся? Ну, сэр, у 
мяне для вас добрыя 

навіны.

Безумоўна, ён быў 
упэўнены, што пражыве 
вечна. і вось Сінебарод 

памёр, не пакінуўшы 
тэстаменту. Такім чы-
нам усё яго багацце 
пераходзіць прама 

да Фэйблтаўна.

Гэта ж 
такім чынам 

дзейнічае, так?

Сапраўды? Няма 
тэстаменту? 
Сапраўды?



і ён быў вельмі бага-
тым... значна больш, 
чым хто-небудзь мог 
уразіць. Вам болей не 
давядзецца кланяцца 
і рабалепстваваць, каб 
атрымаць ад яго што-

гадовую падачку.

Вы атрымае-
це ўсё... кожны 
пені... зараз жа.

Вох ты, гэта...
цудоўна!

і ўсё роўна, павінна было 
адбыцца афіцыйнае слу-
ханне, зразумела толькі 
для фармальнасці. Але 

лепш за ўсё зрабіць так, 
як трэба.

У такім выпадку 
я лічу, нам трэ-
ба яго правесці 
зараз, пакуль 
Бела і Бозлі не 

вярнуліся.

Вы ж ведаеце, як 
ім падабаецца 

расцягваць... яны 
ўсё ўскладняюць 
без неабходнасці.

Вяртаюцца? 
Праўда? У цябе 

ёсць навіны ад іх?

Так, сэр, яны патэлефанавалі 
ля дзесяці хвілін таму. Зараз 

яны захраснулі ў нейкім лагеры 
лесасекаў, але яны плануюць як 
мага хутчэй трапіць на самалёт 

сюды.

Аднак, які 
цудоўны 

дзень!

Чароўна!



Пазней, гэтым 
    днём...

Дзякуем вас за тое, што 
скарысталіся паслугамі 

нашай авіякампаніі ў 
гэты вечар, і дазвольце 
нам стаць першымі, хто 
павітае вас у аэрапорце 
«Ла-Гардзія» у горадзе 

Нью-Ёрку.

Спачатку я 
збіраюся плюх-
нуцца ў гарачую 

ванную на 
тыдзень. А я спачатку 

збіраюся ад-
шукаць  Джэка 
і звіхнуць яму 

шыю.

Бозлі, перш чым мы 
сустрэнемся з усімі 

астатнімі, дазволь мне 
даведацца пра адну рэч. Я 
пра тое, што ты рассказаў 

мне той ноччу.

Калі ты хвалюешся, 
што я збіраюся пра-
цягваць «праследа-

ваць» цябе... ня трэба.



Я лёгка магу пера-
ехаць у лес, калі ты 

так хвалюешся.

Не, гэта ня тое, што 
я маю на ўвазе, і ня 
тое, чаго я жадаю.

Нам давялося 
там абапірацца 
адзін на адна-

го, мы даручылі 
адзін аднаму 

жыццё, і ў рэшце 
рэшт, мы сапраўды 

выратавалі адзін 
аднаго. Ва ўсялякім 
выпадку, зараз мы 

з табой бліжэй, 
чым былі калі-

небудзь.

Акей, цяпер я 
разгублены. 
Навошта ты 
ўсё гэта ка-
жаш, Бела?

Я ня з тых жанчын, якіх 
спакушае той, хто з хітрасцю 

заваблівае мяне танчыць з 
ім, заяўляючы, што гэта 

дапаможа раскрыць забой-
ства маёй сястры.

Але калі нейкі слаўны хлопец 
запросіць мяне на абед, ці ў 

кіно, прыкладна на наступным 
тыдні ці каля таго... і калі ён 

гатовы рухацца вельмі 
павольна...

Ну, я 
сапраўды ня 
буду супраць 
таго, каб ча-
сам правесці 
вечар сярод 
звычайных.

Трасца мне 
ў бок.



Жыццё 
працягваецца.

Цяпер ты працуеш на мяне, 
Хобс, калі, зразумела, ты не 

жадаеш пераехаць на Ферму, як 
нечалавекаваты казачны, чыя 

чары на выгляд амаль на схіле.

Я прысвяціў 
сваё жыццё 

служэнню, сэр, 
а вы патомны 
джэнтльмэн.

Добра. Прыемна гэта 
чуць. Сардэчна запра-

шаю на борт. У гэты раз 
ты заскочыў у цягнік 

пераможцаў. Якія 
будуць вашы 

ўказанні, 
сэр?

Па-першае, мне 
трэба загрэбсці ба-

гацце твайго былога 
гаспадара.

Як гэта магчыма, сэр? 
Хіба гэта цяпер не гра-
мадская ўласнасць?

Правільна, а гэта 
значыць, што мне 
трэба ўзначаліць 

супольнасць.

Як доўга кароль Коль 
быў мэрам... стагоддзі, 
так?  Дык чаму за гэты 
час ніводнага разу не 

праводзілася перыядыч-
ных выбараў?

Здаецца, 
я пачынаю 

разумець, сэр.

У такім выпадку, вось тваё 
першае заданне. У цябе ж 

ёсць допуск у бібліятэку, так? 
Адпраўляйся ў кіраўніцтва 

справамі і пачні даследаваць 
выбарчае права Фэйблтаўна.



Не, не, ніякіх лекаў. 
Ня трэба міс Снежка. 

Вам трэба выконваць 
практыкаванні штодзень, 

але не перастарайцеся.

Акрамя гэтага, ешце, 
калі вы галодная, спіце, 

калі стоміцеся, і ешце 
содавыя крэкеры, каб 

супакоіць жывот.

Дзякуй, доктар Свіное 
Сэрца, да пабачэння.

Я лічу, трэба 
вас павіншаваць. 

Прыходзьце да мяне 
праз некалькі тыдняў 

на агляд.

Бозлі? А ну цягні сваю 
дупу да мяне, вералом-
ная жывёліна, і каб праз 
пяць хвілін быў! Мне да 
аднаго месца, што ты 
заняты! Рухай сюды ці 
не вяртайся ўвогуле!



Праз чатыры 
хвіліны і пяцьдзесят 
чатыры секунды...

...вырвала раніцай, 
ўчора раніцай і заўчора!

Божа мой, 
ты цяжарная? 

Я стану татам?

Ня смей 
радавацца гэтаму! 
Ты сказаў мне, што 

нічога не было! 
Ты сказаў, што ты 
спаў знадворку!

Як я мог ведаць? Я 
нічога ня памятаю з таго 

часу, калі мы былі пад 
чарамі. Ты таксама? Як 
мяне можна ў гэтым 

вінаваціць?

Мабыць ты якраз і 
спакусіла мяне! Ты 
пра гэта думала?

Ты схлусіў мне! У цябе 
ж адменны нюх, якім ты 
заўсёды выхваляешся. 

Такім чынам ты даведаўся 
пра ўсё адразу, як мы 

ачуліся, але ты ўтаіў гэта!

Я сказаў табе тое, 
што табе трэба было 

ведаць, каб заставац-
ца спакойнай і сканцэ-
траванай у небяспечнай 

сітуацыі.

і што мы 
будзем 
рабіць 
цяпер?

Калі ла-
ска, пакінь 

мяне.
Я жадаю 
пабыць 
адна.

ДДалей: 
      пачатак новай   
      гісторыі
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