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Вось гэта 
месца, браты.

Наша версія другой папраўкі
Глава чацвёртая. Марш драўляных салдатаў 

Калі яна 
адчыняецца, 

браты?

Праз пару 
хвілін.

У мяне велізарныя чаканні, бра-
ты... хоць я і жадаў бы вярнуцца 
на склад за новай нагой, перш 

чым прыйсці сюды.

Справа ў эканоміі 
высілкаў, брат. Нам усё 
роўна несці здабычу на 
склад, дык навошта ісці 

двойчы?

Твае меркаванні 
беззаганныя, брат, 

як і заўсёды.



Нарэшце.
Добрай 
раніцы, 

спадары. Вы 
вельмі рана.

Кажуць, 
хто рана ўстае, 
таму Бог падае.

Аднак заклікаю вас не 
ўспрымаць мой афарызм як 

просьбу міластыні.

Менавіта. 
Будзьце ласкавы 

тлумачыць 
яго толькі як 

метафару.

Эм... 
Безумоўна. 
Хм... Чым я 
магу вам 

дапамагчы?

Мы жадаем 
купіць зброю.

Дакладна. Нас 
перапаўняе запал.

Зразумеў. 
Вы звярнуліся на той 

адрас. Якая зброя вам 
патрэбна?

Па адным 
асобніку 
кожнага 

тыпу.



Вудлэнд.
Нью-Ёрк.

Як бачыце, 
у аднаго з іх 

была драўляная 
нага.

Я яе ўзяў, таму што 
спадзяваюся забіць 

іх ёй да смерці.

Але яны 
ўцяклі.

і дзе ж 
падвох? А,  

Джэк?

Ты пра 
што? Я ня веру, што 

цябе абрабавалі. Ты 
штосьці задумаў, а ў 

мяне мала часу.

Ды не! 
Ты на мяне 
паглядзі!

Ты хлусіш, 
таму што 
ты хлусіш 
заўсёды.

Ня ў 
гэты 
раз!



Джэк, ты чуў 
гісторыю пра хлоп-

чыка, які крычаў 
«Воўк!»?

Зразумела, 
Снежка. Ён на 

сёмым паверсе 
жыве. А што?

Няважна.

Мяне чакае 
таксі. Я пайшоў.

Яны былі 
казачнымі, 

Бозлі! Новымі 
казачнымі ў 
Фэйблтаўне!

З чаго 
бы?

інакш яны б не 
перажылі пабоі, якія 

я ім нанёс.

Зразумела,  Джэк, ты 
безумоўна затыкнуў 

іх за пояс.



Колькі відаў зброі 
стварылі мясага-

ловыя?

Тысячы.

А то і сотні 
тысяч.

Гэта дур за 
нябытнасцю даверу.

Няўжо існуе столькі 
розных відаў людзей, 

якіх можна забіць? Што наконт 
бомб?  Дзе нам 

іх узяць?

Я не...

Яны прадаюцца тут 
ці можна знайсці 

іншую краму?

У нас канчаец-
ца час, браты. 

Трэба ўзяць усё 
і сыходзіць.

О, вы ня можаце 
забраць гэта 

сёння, спадары.



Чаму не?

Таму што ўрад усталяваў 
трохдзённы перыяд чакан-

ня, калі вы пакупаеце зброю 
сёння, забраць яе вы зможа-

це не раней пятніцы.

Калі вы 
настой-
ваеце...

Цяпер 
пятніца.

Збірайце 
зброю, браты.

Вы 
ня можаце!



Загады?
Загады 

ад тушы?

Неверагодна!

Жудасна!

Ужыванне 
выпраўленчых мер 

бачыцца дарэч-
ным, браты.

Ня маю 
пытанняў, 

браты.

Паважаныя мясагаловыя,

Мы разумеем, што знаходзімся 

на зямлі дзікуноў і грубіянаў, 

але з гэтага моманту патрабу-

ем праяўлення добрых манер да 

сваіх заступнікаў.

Х’ю,  Дрю і Лу.



Гэты паганец 
Пастушок зноў 

іграе!

Чаму ён заўсёды іграе 
такія агідныя мелодыі?

і чаму ў грамадскім 
месцы? Вы толькі 

паглядзіце, як ён уплывае 
на шчаслівых, добрапры-

стойных грамадзян!

Трэба прыдумаць зако-
ны супраць гэтага. Вось 
я вазьму і пайду прама ў 

офіс да мэра і...

У яго былі ня самыя 
лепшыя дні, місіс 

Павуціна.

Хай 
адасобіцца.

Цаной нашага 
ўласнага супа-
кою і цішыні?

Суніміся ты, 
пакутнік.

Там ужо народ на 
сценку лезе. Мабыць, 
пашкадуеш нас, перш 

чым мы возьмем 
брытвы і выкрыем 

вены?

Тактоўнее, 
Пінокіа.



Добра.

Я скончу.
У цябе ёсць мы, 

прыяцель. Што нам 
зрабіць, каб узбадзё-

рыць цябе?

Нічога.

Давай зганяем у 
краму коміксаў?

Не, дзякуй.

У кандытар-
скую? Мы 
частуем.

Разбітае сэр-
ца лечаць ня так, 

Мухалоў.

Ёсць толькі 
адзін пэўны 

сродак.

Самадайкі.

Мы ча-
стуем.

Як яна магла адпрэчыцца ад 
мяне, нават ня даўшы магчы-

масць растлумачыцца?

Хто ж ведае ўсе 
загадкі жано-

чага сэрца?

Мы ж жадалі яго 
ўзбадзёрыць, Мух. Калі 

ты будзеш так казаць, ён 
зноў пачне дундзіць свае 

тужлівыя песні.

А мне яго музыка 
здавалася пры-

емнай.



Капялю-
шык!

Мне трэба папрасіць праба-
чэння ў цябе, Пастушок. Я ня 

мела ніякага ўяўлення, што ты 
перажыў бітву на краі свету.

Убачыць цябе было 
быццам убачыць 

прывід.

Я была ў шоку і 
запанікавала. Ты пра-

бачыш мяне за маё 
глупства?

Ці прабачу 
я цябе?

Ні за што!

Ну, я маю на 
ўвазе, няма за што 

прабачаць.

Ты нічога такога 
не зрабіла. Ты...

Вось лайно, я 
загаворваюся.

Усё 
нармальна.

Проста я жадаў ска-
заць, што ты мілая 
і выдатная, і што ты 

мне падабаешся.

Я б вельмі жада-
ла, каб гэта было 

праўдай...

Адбылося 
шмат усяго. 
Шмат гадоў 

прайшло з таго 
часу, як мы...

Я ня тая 
дзяўчына, якую 
ты некалі кахаў.



Гэта немагчыма. Мы 
не старэем. Значыць 

наша каханне 
таксама.

Калі ласка, забейце 
мяне, а то я патану 
ў гэтым прыкрым 

лайне.

Забі зяпу, 
Пінокіа, ты сап-
суеш момант.

Што?

Як ён цябе 
назваў?

Прабач, я не 
прадставіў сваіх 

сяброў.

Гэта Мухалоў... 
таксама вядомы як 

Жабіны Прынц.

Рады нашай 
сустрэчы, мэм.

А гэта 
мой сусед, 

Пінокіа.

На табе твару няма. Мы знаёмы? 
Ці ў мяне казюлька тырчыць, 

ці што?

Не, нічога 
такога.

Мы не 
сустракаліся, 
але я пра цябе 

чула.



Як так? Я родам з малень-
кага мястэчка ў маленькім 
каралеўстве, у адным з са-
мых бедных і непрыкметных 

нашых старых светаў.

і ўсё ж, цябе 
лічаць легендай 

сярод...

Калі ты ведаеш пра 
мяне, мабыць, ты 

чула пра майго 
бацьку?

Наколькі я ведаю, 
ён ня выбраўся з 
Родных земляў.

Паверыць не 
магу, што бачу 
цябе... ужывую.

Калі вы жадаеце 
адасобіцца...

Прабач, Пастушок. 
Мне так шмат трэба 

табе паведаміць. Мы 
можам дзе-небудзь 

пагутарыць сам-
насам?

Безумоўна, 
паднімемся ў 

мой...

Ня тут. Зашмат 
перашкод.

Пойдзем туды, 
дзе я ўчора 
пасялілася.

Эм... 
Добра.



Дзіўная 
дзяўчына.

О, глядзі.

Пастушок 
забыўся свой 

горан.

Чорт ведае 
што.

Пастушок 
ніколі нікуды 

ня ходзіць без 
свайго горана!

Глядзі, ён 
пагнуўся.

Дурны 
знак.

Лічыш, гэта дур-
ное прадвесце? Мабыць. Я даклад-

на ўпэўнены, што 
з гэтай жанчынай 

штосьці ня так.



Добры вечар, 
спадар мэр.

Ці добра вы 
паабедалі ў 
звычайных?

Прымальна,  Джон. 
Прымальна.

Грымбл! Здымі... гэту... 
агіду... зараз жа!



Лорд Пачвара, лэдзі 
Прыгажуня, мне вельмі 
падабаецца, як вы тут 

усё абсталявалі. Ну, тут 
цесна.

Утульна.

Мы дазволілі сабе 
гэта на абедзве 
нашы зарплаты.

Хутка ўсё 
зменіцца.

Прашу праба-
чэння, містэр 

Выдатны?

Выдатны Прынц, 
даражэнькі. Памятаеш, ён 

жа вярнуў сабе тытул.

Прашу, Ваша Высокасць, 
сядайце. Вам падабаец-

ца кава? Мабыць, дадаць 
вяршкоў ці цукру?

Усё выдатна.

Дык, пра што 
я казаў...

Штосьці 
пра нашу 
зарплату.

Дакладна. Прабачце 
мяне, але я ня памятаю, 
дзе вы зараз працуеце...

Я займаюся 
абслугоўваннем... кацельняў 

і іншага... у будынках 
Фэйблтаўна.

Я прадавец 
у «Кнігах 
Нода».

Зразумеў.



Я тут, каб прапанаваць вам 
новыя месцы для працы, 
якія, я ўпэўнены, значна 

павялічаць вашы сучаныя 
даходы.

Мы слухаем.

Тады да 
справы.

Праз месяц я стану 
мэрам Фэйблтаўна.

Магчыма.
Ужо дакладна. Выбары - гэта про-
ста раман з суполкай, а не з адной 

дзяўчынай як аб’ектам дагаджання.

А я заўсёды 
дабіваюся аб’ектаў 

дагаджання.

На наступны дзень 
пасля выбараў Беласнеж-

ка пакіне пасаду намесніка 
мэра. Яна ня стане праца-

ваць са мной, але я яе 
не абвінавачваю.

Хутка пасля гэтага, Бозлі пакіне пасаду 
шэрыфа, прыкладна па тым жа прычы-
нам. Гэтыя дзве пасады жыццёва не-
абходныя для бяспеспекі і дабрабыту 

наша невялікай суполцы.

Яны ня могуць 
пуставаць, ці 

быць бязглузд-
на забітымі.

Вось я і прапаную гэту працу вам...
шэрыф і галоўны адміністратар.

Я чакаю адказ, як 
мага хутчэй... калі 
быць дакладным, 

зараз.



Ты ўчора 
спала тут?

Чыё гэта 
меца? 
Як ты 

ўвогуле 
яго 

знайшла?

Доўгая 
гісторыя. Я 
хутка табе 

ўсё раскажу.

Спачатку я б 
жадала пагаварыць 
пра Бозлі Ваўка. Ён 

мяне падазрае.

Гэта так, але ж 
гэта яго пра-

ца, ён падазрае 
кожнага нова-

прыбылага.

У маім выпадку 
ўсё інакш. Я ж ка-

зала, што ён зрабіў 
са мной... і маёй 

сям’ёй... памятаеш?

Так, кожнае 
слова. Але 

гэта было да 
амністыі.

і таму ты яго 
прабачыў? Як 

ты мог?



«А што? Ён папакутаваў за ўсе свае 
злачынствы. Вы разрэзалі яму чэра-
ва, набілі камянямі, зашылі... і кінулі 

тануць у возера.»

Потым апынула-
ся, што ён гэтага 

пазбегнуў.

Цяжка. Учора ноччу 
ён паведаміў мне ўсю 
гісторыю. Ён тры тыдні 

ператраўляў тыя камяні... 
як мінімум, каб усплысці 

на певерхню.

Ён змог так надаўга за-
трымаць дыханне толькі 

дзякуючы свайму бацьку.

Ну добра, але ты не зусім 
зразумеў. Мне патрэбны 

хтосьці, каб абараніць мае 
інтарэсы... у процівагу яго 

думцы пра мяне.

Мне неабходна, каб ты 
яшчэ разок стаў маім 
рыцарам у зіхатлівых 

даспехах.

Без праблем.  Для цябе 
- усё, што пажадаеш. 

Ды цябе, безумоўна, за-
просяць у суполку і без 
маёй дапамогі. Трэба 

толькі разабрацца з усімі 
фармальнасцямі.

Адзінае, што можа 
сапраўды адняць час - 
дазнанне да запрашэн-
ня... штосьці накшталт 

інтэрв’ю.

Кожны абавязаны расказаць 
як мага больш пра сваё 

мінулае, каб дадаць звесткі 
пра Родныя землі.



Ты была нявольніцай 
Ворага на сотні гадоў 

даўжэй кожнага з 
нас, таму патрабуец-
ца дастаткова часу, 
каб атрымаць усю 

інфармацыю.

У гэтым ты мне і 
дапаможаш.

Усё будзе прасцей, 
калі я буду ведаць 
больш пра тое, што 

мяне чакае.

Раскажы мне пра 
Ферму. Хто там жыве? 

Якія ў вас ёсць магічныя 
артэфакты і дзе вы іх 
захоўваеце? Мне зда-
валася, што большая 
частка захоўваецца 

ў офісе.

Але...
Колькі вядзьма-
рак, ведзьмакоў 
і знахароў у вас - 

у нас ёсць?

Капялюшык, 
табе ня трэба 
гэта ведаць, 

каб цябе ўзялі ў 
Фэйблтаўн.

У нас тут ня тое ж, што 
натуралізацыя ў ЗША, калі 

запытваюць пра Канстыту-
цыю і ўпарадкаванне Пар-
ламента, і толькі потым 
даюць грамадзянства.

Увогуле, такія 
пытанні толькі 

ўзмацняць 
падазрэнні Бозлі.

Ды плюнь ты на 
гэтага старога 

монстра. Мне на-
дакучыла казаць 

пра яго.

Давай пагутарым 
пра нас і пра тое, 
чаму ты да гэта-
га часу нават не 
пацалаваў мяне?



Калі ты на-
стойваеш...

Ммм? Ты ўжо 
прачнуўся, Пасту-
шок? Яшчэ рана. 

ідзі да мяне.

Не магу. Я ўжо даўно ня 
сплю... сяджу і разважаю. 
Спрабую пераканаць сам 
сябе, што памыліўся на-

конт цябе.

У сэнсе?



Хто 
ты?

Я ведаю, што ты 
не Чырвоны Капя-

люшык. Не паведаміш 
мне, што ты з 

ёй зрабіла?

Я ж казала, 
што змянілася. 
Стагоддзі пад 
катаваннямі...

Вось ня трэба гэтага. 
Проста скажы, хто 
ты, пакуль я цябе 

ня выдаў.

і што гэта 
за месца?

Паводзьце сябе 
прыстойна, юнак.

Я не дазволю 
так абразліва 

размаўляць са 
мной.

ААААА!

Нам яго 
забіць, спа-

дарыня?



Застрэліць 
мноствам 

куль? Стралковыя 
практыкаванні?

Пакуль 
не.

Я жадаю 
дробна пасячы 
яго і зварыць у 

ступе.

Зрабіць з яго 
ежу?

Знявага, 
нават так.

Але спачатку мне трэба 
яго дапытаць... падра-

бязна і не такім прыемным 
спосабам, як задумвалася 

спачатку.

Далей: 
Злыдні
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