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ГЛАВА ДРУГАЯ МАРШ ДРАЎЛЯНЫХ САЛДАТАЎ 



Ай!
Якога 

лясуна?

Пінокіа!

Вось 
паганец!

Я толькі што 
парэзаў нагу аб 
аднаго з тваіх 

ссаных цацачных 
салдацікаў!

Ня трэба 
гарлапаніць, Пасту-
шок, я цябе цудоўна 

чую адсюль.



Ня трэба...?

Але я 
параніўся!

У мяне ёсць дзве 
заўвагі, якія трэба 

ўпамянуць, і абедзве 
іх можна растлума-
чыць на разумнай 

гучнасці.

Па-першае, я ня той, хто 
парасстаўляў маю калек-
цыю цацачных салдацікаў 

па ўсёй падлозе пакоя.

Яны адзінае, што я змог 
пранесці з сабой з родных 

земляў. Яны выразаны маім 
бацькам,  Джэпета, які ўвогуле 

ня змог выбрацца.

Самі па сабе яны адзінае, 
што ў мяне ёсць у памяць пра 
майго бацьку, які, як мне вя-

дома, можа быць мёртвым, ці 
яшчэ горш, нявольнікам 

усе гэтыя гады.

і менавіта па гэтай прычыне 
я шаную іх вельмі моцна, 
каб адносіцца да іх, як да 

звычайных цацак.

Але...

Але гэта ідэя, здаецца, 
ня можа прабіцца праз 

тоўсты чэрап Мухалова.

Менавіта ён працяг-
вае прабірацца ў наш 
пакой, каб пагуляць 
з імі... што ідэальна 
падводзіць нас да 

маёй другой заўвагі.

Калі б ты ня спаў у свае 
выхадныя да паўдня, ты б 

прачнуўся задаўга да таго, 
як Мух прыйшоў гуляць у 

вайнушку маімі незаменнымі 
памятнымі рэчамі.

Дарэчы, у Муха 
было паведамлен-

не для цябе.
Унізе ў кіраўніцтве 
справамі нейкая 

вялікая падзея, і Бозлі 
жадае бачыць цябе 

там, як толькі ты 
прачнешся.



«Пасля падзення цвярдыні 
на краі свету, мяне схапілі 

салдаты імператара».

«Некалькі тыдняў мяне 
скарыстоўвалі так, 

як салдаты звычайна 
скарыстоўваюць 

захопленых жанчын».
Набліжаецца 
навальніца.

Моц-
ная.

Потым мяне зноў 
адправілі ў нявольніцтва, 
якое я цярпела ўсе гэтыя 
стагоддзі. З часам я зноў 

зарабіла іх давер і 
змагла ўцячы.

Я ўцякла праз браму 
Оз, якая злучаецца з 
вашымі паўночнымі 

землямі Канды.

Канады.

Двое з вашага гарнізона 
вырашылі суправадзіць мяне ад 
паўночнай брамы, але яны былі 

забіты гоблінамі, якія напалі 
на нас.



Я ня ведала, што хтосьці 
ішоў за мной, але яны, 
напэўна, праследавалі 

мяне цераз браму.

Ва ўсялякім выпадку, 
яны ўсе былі забіты, і 
казачныя, і гоблы, а я 

ўцякла.

і самастойна 
дабралася 

сюды?

Так.
Гэта выдатнае 

дасягненне, 
спадарыня 

Капялюшык.

Вы першая 
казачная, якая 

збегла з родных 
земляў больш чым 

за стагоддзе.

Ці ўяўляеце вы, які 
эфект выклікае ваша 

прыбыццё на мараль-
нае становішча нашай 

супольнасці?

Які 
эфект ужо 
зроблены?

Я не чакаю 
асаблівай увагі.

Ну, вы яе 
атрымаеце!

Вы будзеце 
галоўнай 
падзеяй у 
горадзе!



Вох, у нас 
праблемы!

Прама тут, 
у Фэйблсіці!

Гэта 
Фэйблтаўн.

Няма 
розніцы.

Упершыню, за ўсю 
гісторыю Фэйблтаўна, 

казна поўная па 
самыя берагі.

Грошы 
хутка прыйшлі, але хіба 
будуць яны выходзіць, 

каб узбагаціць нас, 
простых жыхароў?

Не, безумоўна, не. Наш любы 
мэр, які, мабыць, усё яшчэ 

лічыць, што ён кароль з 
дыктатарскімі паўнамоцтвамі, 

моцна трымаецца за 
вузельчыкі кашаля нашай 

супольнасці.

Ён быццам бы 
лічыць, што ўсе 

грошы прыналежаць 
яму.

і пакуль ён багацей за Кроза*, 
нам застаецца спадзявацца 

толькі на саміх сябе, праваліцца 
ці дасягнуць поспеху, і ніякай 

дапамогі ад нашага выбранага 
ўрада.

А ў гэты час, 
у звычайных, пра іх 

клапоцяцца ад калыскі 
да долу.

*Кроз - цар Лідзіі, уладальнік незлічоных багаццяў.



Калі звычайны 
губляе працу, 

ёсць дапамога.

Калі звычайны захварэў, усё, 
што яму трэба зрабіць, гэта 

паехаць у бліжэйшую бальніцу, 
дзе яму ня змогуць адмовіць, 

таму што медыцынская 
дапамога абавязковая.

Калі звычайны ня можа 
трапіць у школу ці на 

спартыўную падзею, ці ў 
клуб, у які ён жадае трапіць, 
ён можа падаць у суд, і яго 
ўрад прымусіць установу-

парушальніка адчыніць 
перад ім дзверы.

Нават калі ён 
разалье на сябе 
кубачак кавы, ён 
можа судзіцца 

на мільёны 
баксаў.

Яго ўрад 
клапаціцца 
пра спадара 
звычайнага.

Але тут, у 
Фэйблтаўне, зусім 

іншая гісторыя.

Калі з кімсьці з нас 
здараецца нейкая непры-

емнасць, значыць гэта 
«вельмі дрэнна, але лепей 
знайдзіце рашэнне хутчэй, 

ці вам на Ферму».

Мы казачныя, у імя 
ўсяго святога, і ўсё 
роўна ніхто з нас не 
жыве так добра, як 

самы нікчэмны і стары 
са звычайных.

і зараз 
я пытаю 
вас, гэта 

правільна?

Не!

Так павінна 
быць?

НЕ!



Усе глядзяць на 
цябе, Пастушок.

Я ведаю!

Пра што 
яны могуць 

размаўляць?

Прабачце 
калі ласка.

Кароль Коль, здаецца, 
ужо падбухторвае яе 

зрабіць узнос.

Я тут іду. іду ў заклад, яна 
расказвае, хто Вораг.

Дайце 
прайсці!



Якраз 
у пару.

Хто..?

Акей, шэрыф, 
я тут.  Да чаго 

такая...

...спешнасць?

Капялю-
шык?

Пасту-
шок?

Але ты ж 
мёртвы(ая)!

Божа 
мой!

Я ледзь веру 
сваім вачам! 

Гэта сапраўды 
ты?

Як ты можаш быць 
тут, Пастушок? Ты 
ж застаўся там? Я 
бачыла, як кара-

бель пайшоў 
без цябе!

Доўгая 
гісторыя, але 

я змог трапіць 
на карабель 

пасля таго, як 
ён адплыў.



Ты 
пакінуў мяне 

паміраць?

Але я..!

Прымі ад 
мяне рукі!

Але я 
думаў, што 
ты была на 

караблі.

Адыдзі ад мяне! 
Мне трэба абдумаць 

гэта.

Ты пакінуў мяне, 
Пастушок, пасля таго, як 
скарыстаў мяне на ноч...
таксама як і іх салдаты.

Прынамсі яны былі 
дастаткова ласкавыя, 
каб не прыкідвацца, 
што гэта мае нешта 

агульнае з каханнем.

Я ніколі..!

Атрыма-
лася ня 
вельмі 
добра.

Насупраць, 
усё цудоўна 
сыходзіцца.

Гэта ў 
дакладнасці 
той крок, які 

ёй варта было 
зрабіць.



Калі вы, добрыя людзі 
Фэйблтаўна, палічыце 

патрэбным выбраць мяне 
як вашага новага мэра, 
я зраблю неадкладныя і 

радыкальныя змены.

Першую рэч, 
якую зробіць новая 
адміністрацыя, гэта 
аплата бясплатных 
чараў выгляду ўсім, 

хто ў гэтым мае 
патрэбу. Болей казачных ня 

будуць адпраўляць 
на Ферму, толькі таму 
што выглядаюць яны 
трохі не па-людску.

і як наконт аплатных 
Фэйблтаўнам ператварэнняў 

для кожнага казачнага з 
Фермы, якія могуць жадаць 

скончыць са стагоддзямі 
несправядлівага зняволення 

там?

Ператварыць 
іх у людзей?

Што, калі 
яны не пажа-
даюць быць 

людзьмі?

Гэта спрацавала 
для Бозлі, чаму 

б не спрацаваць і 
для астаніх?

Яны заўсёды змогуць 
вярнуцца на бяспечную 
Ферму, калі пажадаюць 

зноў быць парасём, 
качкай ці казлом Білі.

Мае шаноўныя жыхары, прыйшоў час 
прымаць прадбачлівае вырашэнне 

дзеля будучыні Фэйблтаўна.

Калі вы жадаеце 
садзейнічаць надыхо-
ду новай залатой эры, 

проста падпішыце 
петыцыю.



Чыр-
воныя 
хоты!

Купіце 
чырвоныя 
хоты тут!

Што такое 
«чырвоныя хоты» 
і чаму ты крычыш 

на мяне?

Турысты, 
так?

Вострыя 
хот-догі, 
лепшыя ў 
горадзе.

Ежа?
Ён прапануе 

нам ежу?
Навошта ты робіш гэта, 
мясагаловы? Навошта 
прапануеш нам ежу?

Гэй? У чым 
справа?

Нам 
не патрэбна 

ежа.

Нам 
неабходна 

зброя.



і кірунак да 
вуліцы Булфінч.

Хутка, мясны! 
Раскажы нам, дзе 

зброя і вуліца 
Булфінч.

Ці...

Дапа-
мажыце! 
Паліцыя!

Мяне тут 
рабуюць!

Нам лепей ісці, 
браты. Я згодны, браты. Нам 

дадзены інструкцыі 
пазбягаць кантакту з 

уладамі мясагаловых.

Я згодны, браты, хоць 
мяне і злуе неабходнасць 
спыніць выхаванне гэтага 

нахабнага селяніна.

Мясагаловыя 
ў гэтым свеце 

будуць вымуша-
ны навучыцца, як 
паводзіць сабе з 
перасяжнымі іх.

Мы навучым 
іх, браты.

Уявіце, 
насамрэч 

прапанаваць 
нам ежу.



Вы прайшлі вельмі 
цяжкія выпрабаванні, 

спадарыня Капя-
люшык.

Зараз вам 
лепш за ўсё 
адпачнуць.

Ужо прайшло 
шмат часу, як я 
спала.  Дзе я..?

Пакой для 
гасцей. З поўным 

камфортам. 
Сюды.

Адчувай-
це сябе як 

дома.

і вы не 
падпусціце да 

мяне Пастушка?

Вам ня трэба 
бачыць тых, каго 
вы не жадаеце.

Лічыце 
мяне вашай 
асабістай 
крэпасцю 
зацішку.



Бозлі, 
нам трэба 

пагаварыць. Як 
Пастушок?

У стане лёгкага шоку. 
Я адправіла яго на 

дзень дадому.

Дык і што вас 
цікавіць, спада-

рыня Снежка?

Ты ведаеш... ці думаеш, 
што ведаеш... штосьці 
пра Чырвоны Капялю-

шык. Я б жадала ведаць, 
што гэта.

Бясспрэчна. 
Бяры стул, гэта займе 

некаторы час.

Ты ведаеш, чаму я браў 
адгулы на падоўжаныя 
перыяды ў 1918 і потым 

зноў у 1939?

Я не імбецыл. Я магу глядзець у 
календар. Усе ведаюць, што ты 
ўпотайкі прабіраўся на фронт, 

каб біцца на войнах.

Мабыць, ты жадаў, каб гэта 
заставалася вялікай тайнай, 

таму раней я ніколі 
не запытвала.



Я часта 
прыкідвала, 

навошта ты зрабіў 
гэта. У рэшце рэшт 
гэта не была наша 

бітва. Справы 
звычайных.

Недальнабачны 
падыход. Воўк вы-

растае, ведаючы, што 
ён павінен абараняць 

сваю тэрыторыю, 
інакш ён рызыкуе 

яе згубіць.

Кожны з нас быў часткай гэтай краіны 
значна даўжэй, чым любы са звычай-
ных. Некаторыя могуць абгрунтавана 

адзначыць, што гэта толькі павялічвае 
наш абавязак ваяваць за яе.

і якім чынам гэта 
датычыцца сітуацыі 

з Капялюшыкам.

«Падчас войнаў я ваяваў за лініяй 
варожага фронту... галоўным чы-
нам у адзінотку, але часам працу-
ючы з нашымі групамі камандас».

«Не хвалюйся, я 
ніколі не паказваў 

ім сваю сапраўдную 
існасць».

«Час ад часу мы лічылі эфектыўным 
размяшчэнне нашых агентаў у шэрагах 
ворагаў... часцей за ўсё пад выглядам 

перабежчыкаў».
«Адным з добрых спосабаў пераканаць ворага ў тым, 

што перабежчыкі сапраўдныя, было ў літаральным 
сэнсе загнаць іх у рукі ворагаў... аж да таго, каб 

усадзіць у іх пару куль».

Ich bin ein deutcher-
amerikaner*! Я не жадаю 
больш ваяваць супраць 

вашага народа! Verstehen?**

*Я нямецкі амерыканец! 
(пер. з нямецкага) 
**Разумееце? 
(пер.з нямецкага)



Гэта было рызыкоўна, 
але нішто так не перака-
нала дрэнных хлопцаў, 
як няшчасны паранены 
выблядак, які далуча-

ецца да іх.

О мой Бог. Ты думаеш, 
Капялюшык... шпіёнка, 

накіраваная сюды 
Ворагам?

«Ты чула яе гісторыю. 
Машына, поўная гоблінаў, 

спрабавала забіць яго падчас 
яе ўцёкаў, каб ня даць ёй 

дабрацца да нас».

Вельмі 
пераканаўча, 

так жа?

«і тады, пры бітве ля 
цвярдыні на краі свету, 

Пастушок казаў, што яна 
з’явілася пры вельмі падоб-
ных абставінах... параненая, 
падчас спробы дасягнуць 

нашага боку».

Ты думаеш, яна 
нават тады была 
шпіёнам Ворага? Тады варожы 

камандзір кляўся, што 
ніхто не застанецца жы-
вым, калі гарнізон будзе 

знішчаны. У мінулых бітвах 
такія пагрозы заўсёды 

выконваліся.



«Тады чаму яны дазволілі ёй, і толькі ёй 
жыць? ім што сапраўды так моцна была 
неабходна яшчэ адна прыбіральшчыца?»

«і яшчэ брама Канады была заблакіравана 
прыкладна два стагоддзі, і яна была зачынена 

з іншага боку - сіламі Ворага, а ня нашымі».

Закліч прыдворных 
чарадзеяў, я жадаю, 
каб гэта брама была 
зачынена да ночы.

Хто адчыніў 
яе зноў? і як яна 

ўцякла ад машыны, 
поўнай гоблінаў?

Яна сказала нам, што 
паехала пасля таго, як 

двое вартавых-казачных 
загінулі, абараняючы яе.

Ага, і хто навучыў яе 
кіраваць машынай? і хто 
даў машыну гоблінам, 

якія гналіся за ёй?
Гэта ўсё 

было спла-
навана?

«Хтосьці ў родных землях 
старанна падрыхтаваў 

кожнага з гульцоў 
да іх роляў».

Адна педаль для таго, каб 
машына рухалася. іншая, каб 
яна спынілася. А трэцяя не-
абходна, каб пераключаць 

перадачы.

Што такое 
перадачы?



Але яны 
перастараліся.

Аднак гэта толькі здагадкі. 
Нічога з гэтага не ўяўляе 

сабой сапраўдных доказаў.

Безумоўна, пакуль гэта толькі жмень-
ка падозранняў, а я па сутнасці сваёй 
падазроны. Але ж ты згодна, што гэта 

трэба расследаваць падрабязней?

і што ты 
збіраешся 

рабіць?

Разнюх-
ваць.

А табе трэба прасачыць 
за каралём Колем. Ён 

вельмі ўзрадаваўся на-
шай новай госці... гатовы 
4адразу даць ёй казачнае 

грамадзянства.

Яна - гэта добрыя 
навіны, а добрыя 

навіны - гэта добра 
для ахвяраванняў.

У нашага мэра 
ўсё круціцца вакол 

грошай.

Ніякі ўрад ня можа 
працаваць бяз іх. Табе ня 
трэба так хутка сумня-

вацца ў ім.

Зразумеў.



і колькі ў нас зараз 
подпісаў, Хобс?

67, сэр.

Мы патроім гэту лічбу... па-
чацвярым... калі паедзем на 

Ферму. Мая прамова асабліва 
добра падзейнічае там.

Я таксама 
так лічу, сэр.

і нам патрэбны постэры... 
каб на іх было шмат чырво-
нага, белага і сіняга. Пакуль 
у нас няма свайго сцяга, мы 
запазычым патрыятычныя 
колеры краіны, якая дала 

нам прытулак.

Уласны сцяг 
быў бы нядрэн-

ным ходам, ваша 
высокасць.

Шыкоўная ідэя 
Хобс, занатуй.

Прачынай-
ся, Грымбл. Што такое, 

бос?
Я буду адсутнічаць 

некалькі дзён... 
мабыць болей.

і вось, што я жадаю, каб 
ты зрабіў, пакуль я буду 

адсутнічаць.



Яшчэ гэтага 
цудоўнага глазу-
раванага ягняці, 

мая даражэнькая?

Дзякуй, 
ня трэба. Я 
наелася.

Ну тады яшчэ 
трошкі віна, каб 
змыць усё ўніз?

Але, усё 
добра, праўда. 
Я не абвыкла да 
такой раскошы.

Вам гэта неабходна... 
вярнуць сваё здароўе, 
пасля столькіх гадоў 
грэблівага дачынення 
з боку монстраў, якія 

акупавалі нашы 
родныя землі.

Шкадую 
паведаміць гэта, але 

вас яшчэ чакаюць 
некаторыя невялікія 
выпрабаванні, але... Што вы 

маеце на 
ўвазе?

Бозлі трэба дапытаць вас. 
Гэта стандартнае патраба-
ванне для ўсіх прыбылых.

Але не турбуйцеся, ён 
вельмі змяніўся з часу 

вашай апошняй няўдалай 
сустрэчы.



Пра што вы? 
Я ня ведаю спадара 
Бозлі. Я ніколі раней 

з ім не сустракалася.

Ну, з такім, 
як зараз не, 

але раней, калі 
ён цалкам 

быў ваўком-
драпежнікам...

Ваўком?
Божа мой, 
ён быў тым 

Ваўком? Які...?

Ды што ж вы 
такія пачвары?

Пачакайце! 
Усё ня так!

Спачатку мучыце мяне 
хлопцам, з-за якога мяне 
згвалтавалі і заняволілі. 
А зараз вы жадаеце, каб 
мяне дапытваў Воўк, які 
спрабаваў мяне забіць?

Але..!

Гэта свет 
вар’ятаў!

Далей: 
інтэрв’ю 

са сляпым
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