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Не, не, не! 
Зарубі сабе на носе, 

прыяцель.

Было пяць чароўных 
бабоў, якія мая маці 
(атрымае пачын яе 

душа) выкінула з акна.

Пазней, перанакаўшыся, што яна 
заснула... каб пазбегнуць яшчэ 
адной лупцоўкі... я вышмыгнуў 

на вуліцу, пашукаў у цемры і 
ўзяў іх назад.

Я змог знайсці 
навобмацак чатыры з 
іх, перш чым скончыў 

справу.

На наступны дзень я выявіў, 
што з боба, які я ня змог 
знайсці, за ноч вырасла 

чароўнае бабовае сцябло.

Гэта сцябло толькі 
з аднаго боба?

Так,  Дроздаба-
род, у яблычак. 
Гэта я і спрабую 

ўбіць у тваю 
тоўстую чара-
пушку цэлую 

ноч.

Скажы, калі чуў такі,
як чалавек уваходзіць у бар... Глава трэцяя. 

Марш драўляных салдатаў 



У мяне засталіся чатыры бабы, 
і ўсё, што нам трэба зрабіць, 

гэта пасадзіць адзін дзе-
небудзь падалей і дачакацца, 
пакуль ён вырасце ў гіганцкае 

бабовае сцябло... прама да 
Хмарных каралеўстваў.

і навошта нам 
гэта рабіць?

Таму што Хмарныя 
каралеўствы - гэта 
адзінае месца, якое 

Вораг яшчэ не захапіў, у 
рэшце рэшт у яго няма 
бабоў, каб дабрацца 

туды.

Адкуль ты 
ведаеш?

Мабыць ён знайшоў дзе-
небудзь велізарныя сховішча 

чароўных бабоў, і цяпер па 
ўсёй імперыі растуць сцяблы 
з ліфтамі і іншай дрэнню, якія 
штодзень ганяюць уверх і ўніз 

да Хмарных каралевстваў. 
Кожны дзёўбаны дзень.

Гэта 
лухта.

Чаму? У яго было дастаткова 
часу, каб усталяваць ліфты 
ў гэтыя штукі... працуючыя 

на гігантах ці тролях, ці цмо-
ках, ці хто яго ведае, на чым 

яшчэ?

Я не пра ліфты. 
Бязглузда лічыць, што 

ў яго ёсць уласныя 
чароўныя бабы.

Яны вельмі рэдкія, 
і я набыў апошнія 

пяць.

і наколькі ж 
рэдкімі яны мо-
гуць быць, калі 
іх прадавалі па 

цане пяць бабоў 
за карову?



Ты штосьці 
забываеш. Кожны 
з хмарных каралёў 

быў багацей за 
самы цудоўны 

сон Мідаса.

Калі б мы змаглі 
пасадзіць іншае бабо-
вае сцябло і забрацца 

туды, мы б забралі 
ўсю здабычу.

і чаму ж ты так шчодра 
жадаеш уключыць мяне 
ў гэту вялікую авантуру?

Таму што ў цябе ёсць 
грошы. А ў мяне няма. 

Падрыхтоўка такой 
экспедыцыі - каб у гэты 

раз усё было добра - 
ну, гэта нятанна.

Вось умовы: будзем 
роўнымі партнёрамі. Я ад-

даю адзін з чароўных 
бабоў...

...а ты ўкладзешся 
ў мінімальныя гра-
шовыя растраты... 

скажам, пачнем з 13 
тысяч долараў.

Якія я ніколі не 
ўбачу, пасля таго, 

як аддам табе.

Забудзь,  Джэк. Я знаёмы з 
тваімі справамі і не выдат-
кую ні цэнта на ўсялікі план 

з удзелам цябе і тваіх 
выдуманых струкоў.

Ты што, хіліш на 
тое, што на са-

мой справе ў мяне 
больш няма бабоў?

Дабранач,  
Джэк.

А ты мне ніколі і 
не падабаўся,  
Дроздабарод!



У іншым месцы горада - 
удалечыне ад Фэйблтаўна.

Прыехалі.

Рэшта твая.

Дзякуй, 
прыяцель.

Чысты 
віскі, калі 

ласка.

Вялікую 
шклянку.

А гэта менавіта сам 
Бозлі. Як ты знайшоў 

мяне, шэрыф?

Я сачу за казачнымі, 
якія вырашаюць жыць 

сярод звычайных.



Сядай.
Як жылося, 

Кай?

Бывала лепей і 
бывала горай.

Якога лясуна? 
Ты зноў выкалаў 

сабе вочы?

Чаму ты гэта 
робіш?

Ты веда-
еш чаму.

Калі я магу бачыць, 
я не магу ня бачыць кож-
ны злы ўчынак, які кожны 

чалавек зрабіў у сваім 
жыцці.

Ніякіх уяўленняў пра 
добрае... толькі зло... у 
падрабязнасцях. Можаш 

сабе ўявіць, як гэта - 
ведаць такія рэчы?

Лепей 
ня бачыць 
увогуле.

і колькі 
прайшло?

З таго часу, як я 
выкалаў іх у гэты 
раз? Пара гадоў.

Пройдзе яшчэ, 
прынамсі, тры ці чатыры 

гады, перш чым яны 
аднавяцца.

Лайно. Ёсць казачная, 
і я б жадаў, каб ты на 

яе паглядзеў.



Хіба я ўжо не 
праверыў усіх?

Гэта з’явілася толькі 
што... дзяўчынка, і я 
падазраю, што яна 

шпіёнка Ворага.

Ты б мог зірнуць 
на яе і даведацца, 
праўда гэта ці не?

Дрэнна для 
нас, так?

Але ведаеш, як 
пісалася ў адной до-
брай кнізе: «Калі вока 
тваё спакушае цябе, 

вырві яго і кінь ад 
сябе».

Няважна, як часта я 
іх выколваю... ці як глыбо-
ка я рэжу... я ніколі не магу 
выцягнуць гэты маленькі 

асколак разбітай люстэркі.

Чаму праклятыя 
рэчы заўсёды 
зроблены ле-

пей, чым добрая 
магія?

Ня ведаю. 
Спытай 

Снежную 
каралеву.



Кай, пас-
лухай...

Ведаю, ты 
ня можаш 
застацца.

Застаўся б, але гэта 
расследаванне па-
трабуе маёй увагі.

Мне трэба 
паспець на 

ранішні рэйс.

Поспехаў, 
Кай.

Гэй, Бозлі?

Так?

Я ж добра 
разглядзеў цябе 
ў тыя даўнія дні, 

так жа?

Думаю так.

Ты ніколі не служыў Ворагу, 
праўда. Але калі б твае знаёмыя 
казачныя ведалі ўсю праўду... 
усю жудаснасць таго, што ты 
зрабіў на самой справе... яны б 

усё яшчэ дрыжалі ў сваіх 
ложках кожную ноч.

Тыя дні даўно 
прайшлі, Кай.

Будзем 
спадзя-
вацца.



Акіян будзе з віскі, 
дык мне б качкаю 

быць...

Занырнуць бы на дно і 
забыць, як усплысці.

Прабачце, 
спадар Хорнэр. Спадар  Джэк 

Хорнэр?

Гэта вы?

А?

Вох вы ж 
паглядзіце, 

людзі ў чор-
ным, гэта так 

міла.

Вас матулька 
апранала для кіно?

Мы б жадалі 
прыняць вашу 

прапанову

тую, якую вы 
абмяркоўвалі з іншым 

джэнтльмэнам

раней, гэтым 
вечарам.



Вы ўвогуле пра 
што, мужыкі?

Вяртайцеся да 
звычайных, 

хлопцы. Мы абмяркоўваем 
бабы.

Чатыры 
чароўных бабы, 
якія засталіся ў 

вас.
Мы б жадалі 

іх купіць у 
вас.

Трынаццаць 
тысяч долараў  
- гэта цана, пра 
якую вы казалі, 

так?

Мы можам 
дазволіць 
сабе гэта.

Гэта за адзін боб, 
ці за ўсе чатыры?

Тупыя звычайныя! 
Няма ніякіх чароўных 

бабоў.

Тэрмінова ў 
нумар, хлопцы: 

Санта і Велікодны 
заяц таксама не 

сапраўдныя.

Вам трэба перавесці 
свае бадзяжныя дэтэк-
тары з рэжыму «вельмі 

даверлівыя».



Прабачце, 
спадар Хорнэр.

Спадар  Джэк 
Хорнэр.

Вам трэба мець 
болей павагі.

Гэй! Прэч 
ад мяне!

Мы маем намер атры-
маць чароўныя бабы.

Так ці 
інакш.

і кожную іншую рэч 
у Фэйблтаўне, якая 
мае стратэгічнае 

значэнне.

УУУУГХ! 
Спыніцеся!

А ў працэсе мы 
правучым вас, 
мясагаловых.

Нават казачным 
мясагаловым трэба 

павучыцца шанаваць.

У асаблівасці казач-
ным мясагаловым.

АААГХ! ...дапама-
жыце!...

Я ня ведаю, дзе Капялюшык была 
мінулай ноччу. Але яна была вельмі 
разладжаная тым, што ты будзеш 

дапытваць яе.

Д-дапамажыце!



Дык гэта не 
здзіўляе мяне, 
спадар Коль.

Улічваючы 
жудасную 

гісторыю, якая 
вас злучае.

Ня гэта... ці ня толькі 
гэта, але таму што ў яе 

ёсць легенда, якой ёй трэ-
ба прытрымлівацца, і яна 

асцярожна наконт таго, як 
доўга яна пратрымаецца 

пры сур’ёзным і скептычным 
разборы.

і гэта зручна, што ў яе 
ёсць добрая прычына, 

каб пазбегнуць кантакту 
са мной.

«Легенда»? Што за 
лухту ты мелеш?

Праўду кажучы, 
спадар Воўк, часам 

здаецца, што ты 
размаўляеш на нейкай 

сваёй мове.

У мяне няма часу 
ўсё тлумачыць, 

спадар мэр.

У мяне рэйс у сем, а мне 
яшчэ трэба выжаць з 
Белы грошы за білет і 
камандзіровачныя.

Куды ты 
накіроўваешся? Ты 

патрэбны тут.

Табе трэба спяшацца і 
абвясціць пра завяршэнне 

расследавання асобы Капялю-
шыка, каб мы маглі афіцыйна 
прыняць яе ў нашу суполку.



Гэтага ня будзе. 
Яна па вушы ў брудзе. 

Яна шпіёнка Ворага, 
і я збіраюся гэта 

даказаць.

Немагчыма. Яна ня 
можа ёй быць!

Увесь Фэйблтаўн 
святкуе яе прыбыццё.

Людзі шчаслівыя, а 
шчаслівыя жыхары не гала-
суюць за замену мэра на 

выбарах, якія ўвогуле нельга 
было ніколі дапускаць.

Табе трэба застац-
ца тут і знайсці 

спосаб перамагчы 
Выдатнага прынца.

Нават лепей, мы 
можам нарыць на яго 

нейкі скандальчык, 
каб ён зняў сваю 

кандыдатуру.

Так... найменш 
рызыкоўна - 

гэта пазбегнуць 
выбараў увогуле.

Прабач, што 
разбудзіў 
цябе, Бела, 
але ты па-

трэбна мне ў 
кіраўніцтве 
справамі, 
зараз жа.

Пакапайся ў сваіх 
справах і знайдзі нейкі 
сапраўды агідны бруд. 

паскудныя, злосныя 
рэчы, якія...

Гэй, мы яшчэ ня 
скончылі! Куды 

ты..?

Не забудзьце 
зачыніць дзве-

ры, калі будзеце 
пакідаць пакой, 

сэр.



Як вам, сэр?

Выдатна.

Пачынай развеш-
ваць іх, Хобс.

Я жадаю, 
каб да канца дня 

яны віселі па ўсяму 
Фэйблтаўну... 

прынамсі, па аднаму 
ў кожнай краме, 

рэстаране і жылой 
хаце.

Вельмі 
добра, 

сэр.



Не маглі б вы 
павесіць гэта, калі 

ласка, сквайр Вулко. Хмм... Так, 
чаму б і не.



Мясны казачны 
нас бачыў, брат 

Лу?

Лічу, што не, 
брат  Дрю. Добра, тады мы 

можам працягнуць 
навучэнне гэтага.

Я так не лічу, 
хлопцы.



У гэтым жыцці я ўжо 
атрымаў усю патрэбную 

адукацыю.

Што гэта?

Ён уцякае, браты.

Мацней, чым 
мы лічылі.

Хутка за ім, 
браты.

Я адразу 
пайду...

...як толькі прывя-
ду сабе ў парадак.

Ты ня зможаш 
уцячы ад нас, 

мясны.

Нас нельга 
пакалечыць як цябе, 

і мы ніколі не 
стамляемся.



Ну жа!
Ну жа!

Ну жа!

Сыдзе.
Хутчэй, 
хлопцы! 
Пакуль я 

не..!

Вось ты 
дзе.

Вох 
ты ж.



Сумняваюся, што 
гэта абярнецца 

добра, брат.

Вось, браты, я зноў 
выглядаю зусім як 

адзін з мясагаловых.

Я ўжо і...

...ду.



Акей, 
хлопцы, я 

чакаю.

Наступны?

Не паднімешся 
сюды, прыяцель?

Не, я думаю, 
мае браты і я 

вырашылі пакуль 
адлажыць нашу 

гутарку.

Тады я даю табе пяць хвілін, каб 
спусціцца і пацягнуць сваіх братоў у 

бальніцу... і не вяртайцеся.

Оў. Мы зноў су-
стрэнемся,  Джэк 
Хорнэр. Я магу 
абяццаць гэта.

Ты цэлы, брат?

Здаецца, так. Але 
я паламаў нагу 
пры падзенні.

Я сапсаваны, 
але не пашко-

джаны.



Нам трэба хутка 
пакінуць гэта 
месца, браты.

Сапраўды, пакуль 
мноства мясных ка-
зачных не сабраліся 

на шум.

Дзе твая 
зламаная 
нага, брат 

Лу?

Кінь яе, брат 
Хью, яе лёгка 

замяніць.

Сапраўды, 
адыходзім у 
сховішча, каб 

палатаць цябе.

Зараз жа.

Перад 
вяртаннем, 
дастанем 

пушкі.
Падтрымліваю. 
У рэтраспектыве 
нам трэба было 
заняцца гэтым 

раней.

Падтрымліваю. 
Мясагаловыя гэтых 
дзіўных земляў па-
важаюць толькі тых, 

у каго ёсць пушкі.

Пакуль мяне 
ня будзе, сачы 

за Капялюшыкам, 
Бела.

Магчыма яна 
вернецца сёння, калі 

тут будзе дастаткова 
шмат казачных,  
каб наладзіць 
добрае шоў.

Цяпер, калі яна 
паставіла сябе як няўцешную 

ахвяру такіх нягоднікаў, 
як я і Пастушок, яна пажа-
дае скарыстаць перавагу 

асаблівай увагі.



Ты так 
упэўнены, што 

яна шпіён?

Яе прыбыццё здалося 
трохі... цудоўным.

Так, але трэба ўлічваць, што 
само існаванне Фэйблтаўна - 
гэта цуд, які працягваецца і 

па сённяшні дзень.

Канадская брама была 
заблакіравана ўжо каля 
двух стагоддзяў, і яна 
была зачынена з іншага 

боку... сіламі Ворага, 
а ня нашымі.

Дык хто 
адчыніў яе 

зноў?

і я еду, 
каб даве-

дацца.

Таму ты вымуша-
на будзеш заняц-
ца Капялюшыкам, 

пакуль я буду 
адсутнічаць.

Яна пажадае ведаць усё пра наша 
становішча - хто тут, нашы планы, 
якія датычацца Родных земляў, і 

нашы ваенныя рэсурсы.

Такім чынам яна на ўсе 
пытанні атрымае радас-
ныя і агульныя адказы. Я 
дастаткова доўга кірую 
гэтым месцам, каб ліць 

ваду.

і што б ты ні рабіла, не дазволь ёй 
падпісаць хартыю Фэйблтаўна. Мы ня 

можам ёй дазволіць трапіць пад 
усеагульную амністыю.

Бозлі, нам 
трэба пагу-

тарыць!



Шэрыф, 
я жадаю 

заявіць пра 
нападзенне.

Далей:

дзе набыць пушкі ў свеце 
мясных звычайных
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