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Ярка 
развідняецца 
дзень...

... у велізарным 
кіраўніцтве Вудлэнда.

ідэальны дзень для 
невялікага ранішняга 
крадзяжу.

Ага!

Вам трэба было 
захоўваць гэта 

на больш высокай 
паліцы, хоць гэта 
ўсё роўна мяне б 

не затрымала.



А табе трэба 
менш шумець у 

наступны раз, калі 
ўрываешся ў маю 

хату.

АААЙ!

Хіба табе ніхто не 
тлумачыў, што сэнс 
таго, калі крадзешся 

ў тым, што ты 
крадзешся?

і як ты збіраўся 
адчыніць накрыўку 

слоіка?

Паглядзіце 
сюды!

Я злавіў аднаго, 
Бозлі! Я злавіў 

аднаго!

Гэты ўзлез на самы 
верх да слоіка!

Пакой маленькі, Буфкін, 
напэўна табе ня трэба 
так громка галасіць.



Так, гэта ж Эдзі Пад-
ножны... прама з Фермы, 

вырашыў скарыстаць  сваю 
спробу здабыць ячныя 

зерні. Мышыная паліцыя 
папярэдзіла мяне, што 
ты дасягнуў узросту.

Папярэдзіла? 
Здраднікі!

Як ты дабраўся 
сюды, Эдзі?

Пракаціўся на спіне 
апошняй начной 

пасыльнай птушкі.

Ну, сёння жа ты і вернешся 
той жа дарогай. Зрабі справа

здачу ў мышынай паліцыі, 
калі вернешся дадому. А 
потым сядзі спакойна.

Несумленна, 
Бозлі!

У цябе была твая адна спроба 
дабіцца славы і пашаны, так-
сама як і ў твайго бацькі, калі 

яму было 18. і ў яго бацькі 
да яго.

Паспрабуеш яшчэ раз, 
і я буду вымушаны 

прад’явіць табе афіцыйнае 
абвінавачанне.

Забяры яго адсюль, 
Буфкін. Пераканайся, 

што ён сёння жа 
дабярэцца дадому.

Так 
точна, бочна, 

стратачна!



Бозлі? Мммм?

Я не разумею. 
Ты адпусціў гэтага 
хлопчыка проста з 
папярэджаннем?

Ага. А 
што?

Ты прыцягваеш мяне кожны раз, 
калі ловіш на паяданні мух, а гэта 
толькі дробязнае правапарушэнне, 
але спроба ўкрасці магічную рэч з 
кіраўніцтва справамі  гэта цяжкае 

і моцнае злачынства.

Гэта асаблівая сітуацыя. 
Кожны хлопец у Смолтаўне 

спрабуе ўкрасці чарадзейныя 
ячныя зерні, калі ён дасягае 

паўналецця.

Гэта чакана ад іх. 
Традыцыйны абрад 
пасвячэння, які мае 

сваю гісторыю... Але 
гэта доўгі расказ.

У мяне 
ёсць час.

Чорт цябе дзяры, 
а чаму б і не?

Уладкоўвайся 
зручней, Мухалоў, і я 
раскажу табе казку.



«Даўнымдаўно ў родных землях, калі 
большасць верыла, што ў іх ёсць шанц 

перамагчы арміі Ворага, якія ўварваліся 
на землі, каралеўства ліліпутаў было ся-
род тых, хто наважна жадаў унесці свой 

уклад».

«Вось яны сабралі невялікае падраздзяленне 
добраахвотнікаў, назвалі яго першым экспеды-

цыйным і вызваленчым корпусам Ліліпутыі... 
і адправілі, з адпаведнай пампезнасцю і 

пышнасцю, на дапамогу ў вайне».

Будзьце 
ўважлівымі!

Абавязкова кожны 
дзень пераапра-

найце шкарпэткі! І 
трымайцеся пада-
лей ад замежных 

дзяўчынак!

Дай нам вы-
падак гана-
рыцца та-
бой, сын!

Нявесты з ячнага зерня



«Яны адважна перасеклі 
велізарныя і дзікія моры, 
да далёкіх земляў, якія 

яны ніколі не наведвалі».

Зямля 
за бор-

там!

«Па прыбыцці, іх чакаў 
вялікі сюрпрыз».

Кроў Ода*!

*Од  смяротны, па адных легендах  звычайны чалавек, а па іншых  увасабленне бога Одына ў смяротным целе.

Гэта зямля 
гігантаў!

«Быў сабраны тэрміновы 
сход афіцэраў».

Адзін салдат тутэйшых 
земляў можа знішчыць цэлы 
натоўп нас пад сваім ботам.

Мы ня зможам тут да-
памагчы, паварочвайце 
войскі, капітан. Мы вяр-

таемся дадому.

«Але калі яны вярнуліся назад да свайго 
карабля, яны выявілі, што дом знянацку 

аддаліўся яшчэ болей».

Наш карабель! 
Ён затоплены  
...і спалены!

Захапіце гэтага 
варожага салдата, 
капітан. Я жадаю 

дапытаць яго.



Прачнуўся 
нарэшце.

Зараз мы 
можам па-
гутарыць.

«Палкоўнік Вудэршэнкс шмат 
гадзін дапытваў палоннага».

Наш разведваль-
ны атрад выявіў 
карабель і спаліў 

яго. Мой сяр-
жант пакінуў мяне 

тут, пакуль яны 
пайшлі шукаць 
мініяцюрную 

каманду.

і ён адправіў пасланца ў штаб, каб 
паведаміць, што дзесьці тут ёсць 
зямля маленькага народа, якую 

будзе даволі проста захапіць. Гэта 
можна зрабіць сіламі аднаго атрада.

Можна мне 
цяпер трохі 

вады?

Хутка.

«Праз 
некалькі 
гадзін».

Мы ня можам 
адпраўляцца 
дадому і ня мо-
жам заставацца 
тут. іншыя вола-
ты рана ці позна 
вярнуцца назад.

У такім выпад-
ку нам трэба 
знайсці, куды 
яшчэ пайсці.

Пастаўце 
войскі, 
капітан.

«і экспедыцыйны корпус Ліліпутыі стаў атра-
дам бадзяжных уцекачоў. Проста яшчэ адна 

групка ў дзіўным велізарным свеце».

Колькі часу пройдзе, 
пакуль мы зноў убачым 

нашу Радзіму, ты як 
лічыш?

Сама меней гады. Мабыць 
ніколі. Нават калі б у нас быў 

карабель, мы б не змаглі 
зараз вярнуцца.

Была б рызыка, што мы 
прывядзем гэтых пачвар 
да нашай Радзімы, калі б 

мы паспрабавалі.



«Доўгія месяцы яны вандравалі, 
бралі ежу ў мясцовых жыхароў і 
трымаліся падалей ад вайны».

Мы пакідаем гэта 
месца. Войскі Вора-
га хутка будуць тут.

Але куды вы мо-
жаце пайсці, дзе 

яго армія ня зможа 
прасачыць за вамі?

Мы чулі пра браму ў новы 
чароўны свет. Бяспечнае 

сховішча.

Перадайце свайму 
палкоўніку, што мы і вас 
запрашаем. Але не зацяг-

вайце, мы выходзім сёння.

«і ня сталі яны марудзіць. Яны 
далучыліся да адной з груп Казачных, 
якія пракладалі шлях да новага свету».

і яны прыйшлі сюды і заснавалі 
Смолтаўн на Ферме?

Ага, але была адна 
вялікая праблема, 
якая амаль адразу 
стала відавочнай.

«Экспедыцыйны корпус Ліліпутыі складаўся з адных мужчын».

Як вы збіраецеся 
назваць ваш 
новы дом?

Я лічу, што мы 
спыніліся на 
Смолтаўне.

Я галасаваў за 
Смолвіль, але ўсе 

астатнія вырашылі, 
што гэта недарэчна.



«Там не было жанчынліліпутаў, таму
 першае пакаленне Смолтаўна рызыкавала 

стаць апошнім». Лілі і я 
ўжо зараз 

ажаніліся б.
Мая Мэры шмат разоў 
спрабавала зацягнуць 

мяне ў павуціну шлюбу. 
Зараз я б жадаў, каб яна 

злавіла мяне.

Але ў Смолтаўне 
ёсць жанчыны, Бозлі. 
Мноства. Я сам бачыў.

Хто тут распавядае 
гісторыю, Мух? 

Ты ці я?

Прабач. 
Калі ласка, 
працягвай.

«Прайшлі гады без жанчын у няшчасным 
селішчы Смолтаўна... пакуль не з’явілася 
Пярсцяначка, якая таксама ратавалася 

са сваёй далёкай Радзімы».

Вітаю. Урад Фэйблтаўна 
сказаў, што я застануся тут, 

таму што мы... хммм... 
аднаго памеру.

Божай 
мой!

Дзяўчынка? 
Сапраўдная 
дзяўчынка?

Гэта ня проста 
дзяўчынка, хло-
пец. Гэта самая 

сараўдная жанчына!

Ды яшчэ і 
раскошная!



«і, зразумела, гэта толькі пагоршыла сітуацыю».

Выдатны 
дзень, міс 

Пярсцяначка.

Вы выглядаеце, як 
трускаўны пірог. Мабыць 
я магу пазней запрасіць 

Вас...

«Без жанчын было дрэнна. Але 
толькі адна жанчына...»

«і кожны мужчына ведаў, што толькі 
адзін з іх зможа заваяваць яе... ну, 

гэта было нясцерпна».

Хтонебудзь 
ведае, чаму яны 

б’юцца?

Паспрабуй 
здагадацца.

За каго ўсе 
б’юцца?

«Усе былі няшчасныя, але самай няшчаснай была 
наша каралева балю».

«Трэба было штонебудзь рабіць, перш чым гэтыя кулачныя 
бойкі не ператварыліся ў смяротныя дуэлі, а сінякі  

ў кровапусканне».

Я прапаную наняць вядзьмарак і чараўнікоў 
Фэйблтаўна, каб  зачараваць усіх у 

Смолтаўне... вырасціць нас да такіх жа 
памераў, як і звычайныя людзі.

Але...

Ці з гэтага моманту памен-
шыць да нашага памеру 

жанчын, якія прыбываюць 
у родных землях.

Мы ня 
можам 

дазволіць 
сабе гэтага!

і мы ніколі ня 
сталі б распара
джацца пра та-
кое, нават калі 

б маглі.



«Магчымае вырашэнне іх спрэчкі 
з’явілася нечакана».

Так мая названая маці 
пасадзіла гэту костачку 
ці ячнае зерне ў вазон.

«Да таго часу кожны ведаў гісторыю 
Пярсцяначкі, як яна з’явілася на свет».

і вырас 
цюльпан, а з яго 
распусцілася я.

«і тая ж старая добрая вядзьмарка, 
якая дала жанчыне ячнае зерне, каб тая 

вырасціла сабе дачку, таксама ратавала-
ся ад Ворага і нават жыла ў Фэйблтаўне».

О так, начальнік Воўк, 
быў ў мяне поўны 

слоік гэтых чароўных 
зярняткаў... па самыя 

берагі.

Але я не ўзяла іх 
з сабой. Вельмі шмат 

яшчэ несці трэба было.

Думаю, 
што слоік 

можа быць яшчэ 
дзесьці там у 
маёй старой 

хаце.

«Чутка пашырылася... як і заўсёды... і хутка 
дайшла да Фермы, да вушэй  Джоні Булхорна, 
маладога, адважнага і задзірлівага хлопца».

У мяне ёсць 
ідэя.

Што такое, 
Джоні?



Я вяртаюся ў родныя 
землі, дастаць слоік з 
чарадзейнымі ячнымі 

зернямі.

У мяне ёсць падра-
бязныя ўказанні, як 
дабрацца да хаты 

вядзьмаркі.

Камандор Эроў з 
паветранага патруля 

Фермы выклікаўся мне 
дапамагчы.

Поспехаў, 
сябр!

Трымайся пада-
лей ад волатаў. Цурайся Ліліпутыі. 

Не рызыкуй 
правесці туды за 
сабой волатаў.

і галоўнае, 
будзь асцярожны,  

Джоні.

«і пасля яшчэ некалькіх пажаданняў і 
бязвіннага пацалунку ад Пярсцяначкі, 
двое адважных казачных адправіліся 

ў сваё вялікае падарожжа».

Уперад да 
раніцы?

Штосьці накшталт 
гэтага.



«Яны вярнуліся назад у родныя землі 
праз браму «Оўк Холоўс». Гэта адбылося 

прыкладна за сорак гадоў да таго, як 
вядзьмакі Ворага знайшлі і знышчылі браму».

«і, як яны і жадалі, яны 
перажылі шмат прыгод».

«Яны былі 
на валасок 
ад згубы».

«Сустрэліся з бязлітасным 
надвор’ем».

«і з мноствах іншых цяжкасцяў».

Дык ты і на зубок 
мне ня ляжаш.

Падыйдзі бліжэй і 
пагрызі цалю выдатнай 

мілдэнданскай сталі.

Што тут 
здарылася?

Госць жадаў 
падзяліць з намі 
трапезу, але ня 
змог застацца.

Ба! Ён усё 
роўна быў вельмі 

маленькі, ім не 
наясіся.



«і яны заўсёды пазбягалі якога
небудзь кантакту з акупацыйнымі 

войскамі Ворага».

«Прайшло некалькі месяцаў. Але ніхто асабліва не 
хваляваўся. У тыя дні адлегласці былі большыя».

Цікава, дзе 
сёння  Джоні. іду ў заклад, жыве ў 

роскашы ў якімнебудзь 
аддаленым замку фей. 

Заручаны з надзвычайна 
прыгожай дачкой караля 

эльфаў.

«Калі тэрмін наблізіўся да шасці месяцаў, 
мы сталі трохі хвалявацца».

Штонебудзь 
чутна, спадарыня 

Снежка? З Фермы? Не, пакуль 
нічога, спадар Воўк.

«А калі прайшоў год, а потым яшчэ адзін, мы правялі памінальную службу. 
Яна прайшла на Ферме, таму я ня змог прыйсці».

Мы сабраліся тут па 
прычыне журботнай 
падзеі, каб ушана-
ваць памяць дзвух 

героя нашага народу.



«Аднак мы памыляліся. Яны былі жывыя. Але пройдзе 
некаторы час, перш чым мы даведаемся пра гэта».

Гэта ён, Эроў? Мы, 
нарэшце, прыбылі?

Здаецца, 
што так, 
Джоні.

Але, здаецца, тут 
больш ніхто не жыве.

Добра.

У такім вы-
падку ніхто не 

перашкодзіць нам 
забраць скарбы.

і якія гэта 
могуць быць 

скарбы?

Тут пуста.

Скарбаў няма?

Яны зніклі! 
Усе зніклі!

Яны даўно ўсё 
забралі!

Вой!

Вось цяпер 
гэта дзіўна. 

Нячаста ўбачыш 
размаўлялую 
гарчычніцу.



Не гарчычніца 
размаўляе, ёлупні, 

а я. Э... А... 
я ведаў гэта.

Мяне завуць Піт. 
Піт Гарчычны.

Эммм... 
Джоні.

Рады сустрэчы, 
Джоні. Пажмем 

рукі!

Ты сказаў, што ведаеш, што 
здарылася са скарбамі, якія 

захоўваліся тут?

Асабліва са слоікам 
з чарадзейнымі  
ячнымі зернямі.

О, без
умоўна.

Ужо гады прайшлі, як 
прыйшлі салдаты і ўсё 

забралі.

Забралі ўсё ў нейкую вялікую 
крэпасць на ўзгорках... разам 
з кожнай чарадзейнай рэччу 

ў гэтых землях.

Нам, звычайным жыхарам, 
болей не дазволена вало-
даць чарадзейнымі рэчамі.

Я здзіўлены, што ты 
гэтага ня ведаеш.

Мы ня з гэтых 
месцаў.



«Карацей кажучы  Джоні і Эроў ўзялі Піта з сабой у шлях за 
ячнымі зернямі, і яны вярнуліся з імі на Ферму».

Вось яна, хлопцы! 
Як я і казаў!

«Піт спачатку адмовіўся пакідаць 
сваю зручную гарчычніцу, але, 

нарэшце, згадзіўся, калі яны 
сказалі яму, што шмат такіх жа 
акуратных і зручных гаршчкоў 

можна знайсці ў новым свеце».

Йаху! 
Я збіраюся таксама 
штонебудзь за-

браць з сабой!

Тсссс!

Меркавалася, 
што гэта са-

крэтная апера-
цыя.

Што гэта 
значыць?

Мы 
павінны быць 
скрытнымі.

Цікава, якую звяругу
пачвару яны пасадзілі, каб 

абараняць гэта месца?

Ёсць монстр
вартаўнік?

А я хіба пра гэта 
не ўзгадваў?

Святыя 
ўгоднікі!

Пасля ўсяго, што 
мы перажылі, 
Эроў! Глядзі!

Цішэй, вы абодва! 
Хто ведае, што можа 

хадзіць тут побач.



Вы, хлопцы, 
прыйшлі сюды, каб 
абрабаваць мяне?

Айяй!

Войей! Цяпер 
мы вырачаны!

Не! Сумленна! Мы 
проста зайшлі 

павітацца!

Гэтыя скарбы 
ўсе вашы, спадар 

Мядзведзь?

Толькі ў тым сэнсе, 
што мяне паставілі 
сюды, указам мяс-
цовага імперскага 
губернатара, каб 

абараняць іх.

Што вы 
спадзяваліся 
знайсці тут?

Слоік з 
чарадзейнымі 

ячнымі зернямі.

Ааа, гэтыя. Яны 
там, на трэцяй 

паліцы.

Вы збіраецеся 
даць нам за-

браць іх?

Вы 
збіраецеся 
з’есці нас?

Ніколі я вас ня з’ем. 
Я абвык да лепшай 
кулінарыі, чым вы 

можаце сабе ўразіць.

На самой справе я магутны вядзьмар... 
ну, цяпер я былы кароль. Мяркуецца, што 

я ператвару парушальнікаў у жаб, ці 
парцалянавыя статуэткі, ці...

Я не жадаю 
быць ніякай 

жабай!

Жабы 
ядуць 
жукоў!



«На здзіўленне, пасля прыемнай паўдзённай гутаркі, 
яны знайшлі слоік з ячнымі зернямі».

і як мы збіраемся данесці 
гэта ў наш свет?

Добрае 
пытанне.

Я лічу, я змагу панесці 
яго, а заадно і вас траіх.

Ты ідзеш 
з намі?

Калі можна ўгаварыць 
камандара Эроў пазычыць 

мне на пару дзён яго крылы.

У мяне няма ніякага жадання 
служыць акупантам, але на 
гэтай працы яны, прынамсі, 

ня вельмі мяне чапалі.

і да гэтага моманту мне 
не было куды пайсці, я 
лічыў, што яны захапілі 

ўжо ўсе землі.

Гэта не павінна 
быць вельмі балю-
ча, камандор Эроў.

Божа 
мой.



«Цяпер ты ўжо 
зразумеў канец 
гэтай гісторыі».

«Джоні і Эроў паляцелі 
дадому і ўзялі з сабой 

новых сяброў».

«Калі яны вярнуліся, 
іх цёпла сустрэлі».

Сардэчна 
запрашаем 

дадому,  Джоні! Гарчычны Піт, так 
мяне завуць. Рады 

сустрэчы!

«і гэтай жа вясной паспеў 
вялікі ўраджай ячных 

дзяўчынак».



«Пяць пар ажаніліся ў гэты дзень. А 
потым было яшчэ шмат вяселляў».

«Чарадзейный мядзведзь аддаў Эроў яго крылы і 
некалькі стагоддзяў пражыў на Ферме, перш чым 

пажадаў перасяліцца ў горад».

«Ён ператварыўся ў спадара Грандурса, 
які жыве на дзясятым паверсе».

«Піт знайшоў сабе іншую 
ўтульную пакінутую 

гарчычніцу і пераехаў туды».

«А юнак Джоні Булхорн з 
гэтага дня стаў вядомым 

як  Джон  Ячнае зерне».

«З ім адбылося яшчэ шмат 
падзей, якія можна паведавіць 

у наступны раз».



Пасля першага ўраджаю 
ў Смолтаўне з’явілася 

больш чым дастаткова 
жанчын, каб рабіць больш 

хлопчыкаў і дзяўчынак 
звычайным спосабам.

Такім чынам слоік з астатнімі 
ячнымі зернямі перанеслі сюды, 

каб захоўваць яго з усімі 
астатнімі чарадзейнымі рэчамі.

Але хлопцы ёсць хлопцы. і хутка 
гэта стала традыцыяй Смолтаўна 

 кожнаму маладому чалавеку 
трэба пракрасціся сюды і хоць раз 
паспрабаваць захапіць сабе ячную 
нявесту, перш чым вярнуцца дадо-

му і ажаніцца з дзяўчынкай 
па суседству.

Навошта?

Лічу, гэтаму ёсць шмат прычын. 
Жаданне павялічыць статус у 

супольнасці, зымітаваўшы тое, 
што зрабіў  Джон «Ячневае зерне».

і існуе меркаванне, 
што ячныя дзяўчынкі значна 
прыгажэй за звычайную нар-
мальную дзяўчынку  хоць іх 

памеру, хоць нашага.

Акей, Мух, ты атрымаў 
сваю гісторыю. Нам абод-

вум ёсць, чым заняцца.

Дзякуй, шэрыф. Ведаеце, 
вы зусім не такі агідны, як 
усе кажуць... Эээ, я цяпер 

вяртаюся да працы.

Далей: 
Марк Букінгем і Стыў Лэйалоа вяртаюцца, да новай гісторыі, 

у якой галоўную ролю задае таямнічая жанчына ў чырвоным.
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