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Сакавік. Паўночны Сасквачэн.

Зіма сюды прыходзіць
     рана і застаецца
     надоўга.

Тут да па-
вароту ўжо 
недалёка.

Як толькі праедзем 
возера Ла-Плонж, вы-

едзем на 155-ую шашу, 
а там - на поўдзень, і 
снедаць ужо будзем у 

Прынц-Альберце.

А да абеду ў 
Саскатуне, калі ня 

трапім у затор. Я ня вядаю ніводнай 
з такіх назваў. Калі 

мы даедзем да 
Фэйблтаўна?

Прама з лесу



Гэта значна далей, 
але ты будзеш там 
на наступны дзень.

Мы пасадзім цябе на 
самалёт у Саскатуне.

Самалёт? 
Вы маеце на 

ўвазе лятучую 
машыну? Я што, 
сапраўды буду 

лятаць?

Безумоўна, 
не хвалюйся. Гэта 

дастаткова бяспеч-
на. Усе карыстаюц-

ца самалётамі.

Яны маюць рацыю. Гэта 
сапраўды зямля дзіваў.

Ты і паловы ня веда-
еш. Людзі могуць гу-
тарыць адзін з адным 
з розных частак свету, 
і гэта каштуе танней, 

чым адзін абед.

А ў кожнай хаце ёсць 
каробка, з якой грае 

музыка, і іншая каробка, 
якая збірае інфармацыю. 

Таксама ёсць кароб-
ка для... ну, я лічу, гэта 
можна апісаць як бя-

сконцае лялечнае шоў.

Чаго б ты ні 
пажадала, каме-
дыю ці трагедыю, 
проста націскваеш 

на кнопку.

Дзіўна.

і ўсё гэта ня толькі для 
шляхты. Нават у простых 
людзей ёсць такія штукі.

і ўсё ж мы 
называем яго 

звычайным 
светам.



Асцярожна!

Якога 
лясуна?

Гобліны?

Як?

Потым 
будзем мер-
каваць, як.

Ужо шмат гадоў 
прайшло з таго 

моманту, калі мне 
даводзілася 

апускаць дубіну на 
галаву гобла... і, 
праўду кажучы, я 

сумаваў.

Пойдзем, 
малодшанькі.

Прыйшоў час 
табе даведацца, 
якой раней была 
сямейная справа.

Я за табой, 
татка.



А пакуль на крайняй 
Поўначы да вясны яшчэ 
тыдні і месяцы, яна ўжо 
зрабіла першыя нясме-
лыя крокі ў Нью-Ёрку.

Эм?
Тут ёсць 

хто?

Ёсць хто?



Калі тут 
хтосьці ёсць, 

лепей скажыце.

Гэта я, 
Бела.

Колін!

Ты мяне 
ледзь да 
смерці не 
напужаў.

Што ты тут робіш 
пасярод ночы?

Я не жадаў 
будзіць цябе.

Ты закапаў 
мне крывёй 
усю канапу.

Прабач, не магу 
нічога зрабіць, 
але яна павінна 
знікнуць разам 

са мной.

і як гэта 
быць... эм?

Быць мёртвым? 
Ня так і кепска. 
Улічваючы ўсе 

абставіны.



Як справы ў 
Фэйблтаўне і на 
Ферме? Як па-

жываюць новыя 
парасяты?

Лічу, добра. 
Ружа цяпер 

кіруе Фермай. 
Таму я ня часта 

туды езджу.

Ну, будзеш, 
калі народзяцца 

дзеці.

Дзеці? 
Некалькі?

Ведаеш... 
ім ня будзе 
дазволена 
заставацца 

тут.

Што ты 
маеш на ўвазе? 
Чаму ім нельга 

будзе?

Мы ня можам 
гутарыць пра гэта 

зараз, Бела. Я ня ве-
даю, як доўга я магу 
заставацца тут, і мне 

трэба папярэдзіць 
цябе.

Пра што?
Справы хутка 

пойдуць дрэнна. 
Вельмі дрэнна. Ня 
толькі для цябе, 

але для ўсяго 
Фэйблтаўна.

Мабыць нават і 
для звычайных, 
калі ты ня змо-

жаш спыніць 
гэта.

Я не разумею, 
што здарыцца?



«Здарацца 
жудасныя 

рэчы.»



вы ўсе спатрэбіцеся, 
каб спыніць гэта...  

каб выжыць. Спыніць што? Чаму 
ты такі загадкавы? Рас-
кажы мне якія-небудзь 

падрабязнасці.

Я ня ведаю нічога. 
Я паведаміў табе 
ўсё, што ведаю.

Нязнач-
ны з цябе 
памочнік.

Я б і сам жадаў расказаць табе 
болей. Я рады, што ты здолела, 

Бела. Я рады бачыць цябе. 
Ты ачуняла. Не зусім. У 

мяне бываюць 
вострыя болі і 

галавакружэнні.

Таму гэта праклятая 
палка будзе патрэбна 
мне да канца жыцця.

Усё ж гэта лепей, чым 
знявечаная галава на 

шасце з вострай палкі.

Гэта так. Мне 
пара 
ісці.

Калі прач-
нешся, па-

спрабуй 
успомніць, 
што я табе 

сказаў.

Якога 
лясуна..?

Колін?



Уууэээ
Добрай 
раніцы, 

Мухалоў.

Добрай раніцы, 
Грымбл. Пасту-

шок ужо адчыніў 
офіс?

Не-а. 
Табе трэба 

прайсці 
самому.

Яны ўсё яшчэ 
ў падзямеллі 
Сінебарода. 
Яны там на 

ўсю ноч.

Вось, што мы 
знайшлі пасля 
маёй апошняй 
справаздачы, 

сэр.



Пяць тысяч залатых манет 
Боксана, дваццаць дзве сотні 

разменных залатых зліткаў 
па пацьдзесят унцый, шэсць 

поўных куфараў срэбра з 
ізумруднага горада. і гэта 

трэба яшчэ пералічыць.

Таксама ёсць асобныя 
куфары для дыяментаў, 

рубінаў і ізумрудаў. 
Цэлы пакой апрацаваных 

каштоўнасцяў.

і спіс працягваецца. 
Чорт, сэр, Мы і зараз 
знаходзім патаем-

ныя сховішча.

Гэта месца - 
лабірынт.

Цудоўна, хіба 
ня так?

і паглядзі ўсе гэтыя 
рахункі ў банках звы-
чайных, якія ў яго былі 
пад рознымі імёнамі.

Адважуся сказаць, 
што наш позні спа-

дар Сінебарод (атры-
мае спачын яго 

душа) мог купіць і 
прадаць кожнага ў 

Фэйблтаўне.

Спадар мэр, 
мне трэба 

пагутарыць 
з вамі.

Безумоўна, Бозлі, 
безумоўна. Але ня 

зараз, я вельмі 
заняты.

Ня пойдзе, 
спадар мэр. Вы 
ўжо ня першы 

тыдзень хавае-
цеся ад мяне.

Ну добра. 
Я магу ўдзяліць 
табе пару хвілін. 

Потым назад 
да справы.



Ведаў я старую, 
што з’ела муху.

і я ведаю, 
навошта яна яе 

праглынула.

Таму што 
мухі - до-

брая закусь.

Люстэрка, люстэрка, што 
на падлозе, ці шукаеш ты 

маю жонку?

Яна ўсё яшчэ закінута 
ў іншай краіне, пад 

чужым небам. Убачыць 
яе - за мяжой 

маіх магчымасцяў. 
Прабач, мух...

Але ты працягваеш 
шукаць, так?

Безумоўна, 
сябра. Кожны 

дзень.



Вы спусцілі Выдатнаму 
прынцу з рук забойства 

Сінебарода?

Я такога 
не рабіў.

Я аргіназаваў афіцыйнае 
слуханне, дзе яму 

прад’явілі вінавачанне ў 
здзяйсненні злачынства - 
наўмыснага забойства.

Аднак пры адсутнасці якіх-
небудзь доказаў у процівагу 
яго абароны, я ня меў іншай 

магчымасці, акрамя як прызнаць 
яго невінаватасць.

і ўсё гэта было зроблена ў крайнім 
паспеху, каб вы як мага хутчэй маглі 
перайсці да больш важных спраў па 

падліку здабычы ад яго.
Акуратней, 

Воўк.

Я збіраўся дастаць 
Сінебарода законна. Я 

падрыхтоўваў супраць яго 
справу, якая б даказала, 
што ён яшчэ доўга пасля 
падпісання ўсеагульнай 
амністыі працягваў вы-

магаць грошы ў казачных, 
якіх ён ратаваў.

Справа, якую ты 
рыхтуеш ужо колькі 

гадоў, не знаходзячы 
ніякіх дапушчальных 

доказаў?

Праца 
ў межах 

закона зай-
мае час.

Вось і добра, 
сэканомле-

ны яшчэ гады 
тваіх далей-

шых высілкаў.

Прымі гэта
 і рухайся 

далей.

Спадарыня Снежка 
паведаміла мне, 

што ты дастатко-
ва кампетэнтны ў 
сваіх абавязках. 

Не прымушай мяне 
сумнявацца ў яе 

меркаваннях.



Выглядаеш 
лайнова. Гэта меды-

цынскае за-
ключэнне?

Толькі нагляд, 
спадарыня 

Снежка.

Я дрэнна спала мінулай 
ноччу, дурныя сны.

Жадаеш мне 
што-небудзь 
расказаць?

Сказала б, калі б па-
мятавала. Усё невы-
разна, мабыць, гэта 
проста кавалак ня-
свежай свініны, што 

я з’ела ўчора.

Можаш апрануц-
ца. Цяжарнасць 

праходзіць 
добра.

Не, нічога добрага 
ў гэтым няма. Яна 

разбурыць мне жыц-
цё, маё становішча 

ў суполцы і тое, што 
засталася ад маёй 

рэпутацыі.

Калі ты так лічыш, у цябе 
ёсць варыянты, у рэшце 
рэшт, зараз дваццаць 

першае стагоддзе.



Зараз жа 
спыніцеся, 

доктар Свіное 
Сэрца.

Але я 
толькі...

Не ўздумай 
скончыць гэту 

думку.

Ты забыў, як 
адрозніваць звы-

чайных і казачных, ці 
ты вырашыў, што я 
стала мясцовай?

Я пачаў гэта 
толькі таму, гэта 

відавочна, што табе 
не падабаецца гэта 

сітуацыя...

А з якой 
нагоды наша 

радасць стала 
стаяць на пер-
шым месцы? 

Некаторыя з нас 
усё яшчэ кіруюцца 
ў большай ступені 

абавязкам і 
адказнасцю.

Больш ня згадвай гэта, 
доктар, калі жадаеш заста-
вацца часткай Фэйблтаўна.



Праходзь, Хобс. 
Нам шмат чаго 

трэба сёння 
зрабіць.

Вельмі 
добра, 

сэр.

Ветраны дзень, 
сэр. Вам трэба 
ўзяць куртку.

Дзякуй,  Джон, але 
нам трэба прайсці 

ўсяго некалькі 
крокаў.

Не забудзь-
це пра свае 

маскіровачныя 
чары, спадар 

Хобс.

Безумоўна, 
сэр.

Я бездакорна 
скарыстоўваю 

маскіровачныя чары за 
межамі Вудлэнда.

Якраз тая пара 
паганцаў, якіх я 

спадзяваўся сёння 
ўбачыць.

Шэрыф.



і якая гэта ў цябе 
справа можа быць 

да мяне?

Ты вывеў Сінебарода 
за межы маёй 

дасягальнасці. А твае 
махінацыі з мэрам 
забяспечылі табе 

бяспечнасць...

... пакуль.

Але не табе, спадар Хобс. Ты ўсё 
яшчэ падлягаеш абвінавачанню 

за сваю ролю ў гэтай змове.

Увогуле не.

Я даў яму поўнае 
прабачэнне ў абмен 
 на яго неацэнную 

дапамогу ў раскрыцці 
шматлікіх бясчынсваў 

яго былога гаспадара.

Ты 
ня маеш права 

рабіць гэта.

У хуткім 
часе буду.

Мы з Хобсам 
зараз распачы-

наем першы этап 
гэтага дзеяння.

А цяпер, калі ты прабачыш 
мяне, нам трэба сабраць 
яшчэ пяцьсот подпісаў.

Найвыдатнейшага 
табе дня, шэрыф.



Давай пачнем з 
вулічных крамак, 

перш чым пойдзем 
па кватэрах.

Рэшта 
для вас.

Нарэшце.

Бозлі?

Што ты тут 
робіш?

Цябе чакаю. 

Нам трэба 
пагута-
рыць.

Лайно, нам ужо ня 
першы тыдзень трэ-

ба пагутарыць, але ты 
адмаўляешся сустракац-
ца са мной сам-насам.

Дык ты тут 
хаваўся, быц-
цам сачыў за 

кімсьці?



Я ведаў, што 
прыблізна зараз 

ты будзеш вяртац-
ца ад доктара.

Я сказала табе, 
што мне трэба час 
пабыць на самоце.

Справядліва, 
у некаторай меры, але 

я не магу дазволіць табе 
цалкам выкрасліць мяне 

з гэтага.

Так ці інакш, я бацька дзіця, 
які мацнее ў цябе ў жываце, і ў 
планах, якія ты будуеш, у мяне 
ёсць некаторае права голаса, 
незалежна ад таго, наколькі 

нам няўтульна побач.

Я...

Ты... Так, безумоўна, 
ты маеш рацыю.

Ты заслугоўваеш 
магчымасць вы-
казвацца, і яна ў 

цябе будзе.

У нас будзе доўгая 
размова, я абяцаю. Але калі 
ласка, проста дай мне яшчэ 
трохі часу. Я пакуль не га-
това. Яшчэ дзень, другі.



Добра, але ў мяне 
ёсць і афіцыйная 
тэма для абмер-

кавання.

Пойдзем, я право-
джу цябе ўнутр. Ты 
пойдзеш наверх ці 

ў кабінет?

Апошні час я даз-
валяла сваёй працы 

выслізгвацца ад 
мяне. Мне трэба 

нагнаць упушчанае.

у кабінет.

Я б аддаў перавагу 
таму, каб ты пайшла 
дадому напрасцяк у 
ложак. Ты выглядаеш 

стомленай.

Калі ласка, ня 
будзь са мной 

мілым, Бозлі. Ня 
зараз. Гэта толькі 

ўзмацняе сітуацыю.

Добра. Зараз да 
справы. Твой былы 

толькі што ўпамянуў 
штосьці, што 

выклікала ў мяне 
падазрэнні.

Навошта Выдатна-
му прынцу збіраць 
пяцьсот подпісаў?

Я дакладна ня 
ведаю. Безумоўна 
гэта якая-небудзь 
новая схема, якую 
ён падрыхтоўвае.

Не, пачакай!

Што?

Што?

О не. Ён 
ня будзе!



Пойдзем 
са мной.

Пастушок! 
Ты дзе?

Ён спіць, спада-
рыня Снежка. Ён ня 

спаў усю ноч.

Добра, Буфкін. 
Хопіць і цябе.

Знайдзі мне кнігу па 
правілах правядзення 

выбараў у Фэйблтаўне.

Не магу. 
Гоблін-дварэцкі 

Сінебарода нядаўна 
забраў яе.

Божа 
мой.

Можа адзін з вас, 
калі ласка, сказаць 

мне, што тут 
адбываецца?

Я ня ўпэўнена, таму што 
гэта не адбывалася раней...

...але калі я правільна 
памятаю, усякі грамадзянін 
Фэйблтаўна можа склікаць 
асобыя выбары, сабраўшы 

пяцьсот подпісаў 
казачных.

Думаю, мой 
былы збіраецца 
балаціравацца 

ў мэры.



Праходзяць дні, і вясна 
ўсталёўваецца паўтульней, 
каб пабыць некаторы час.

Дык што мы 
збіраецца рабіць 

з Выдатным 
прынцам?

А што мы 
можам? На яго 

боку закон.

Ну, я дакладна ня маю 
ніякага намеру працаваць 

на яго. Я пакіну пасаду, калі 
яго выбяруць.

Навошта 
камусьці жадаць 

заняць маё 
месца?

Хіба я дрэнна 
працаваў?

Ня будзем папярэджваць падзеі. 
У яго яшчэ няма подпісаў. Але я 
павінен сказаць, што калі б вы не 
адпусцілі яго пасля заварушкі з 

Сінебародам, у нас было б больш 
варыянтаў.

Прабачце за ўмяшанне, 
але на вуліцы мітусня 

- штосьці, што, на мой 
погляд, вы пажадаеце 

ўбачыць. Што ў 
гэты 
раз?

Безумоўна яшчэ 
праблемы на 
нашы галовы.

Яны ходзяць 
па трое.

Прымхі.



Добры дзень. 
Мяне завуць Чырвоны 

Капялюшык. і я нядаўна 
ўцякла з імперыі.

Я афіцыйна прашу 
сховішча ў Фэйблтаўне.

Мноства 
уз’яднанняў
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