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Світанак над Фермай, 
загараднай уласнасцю 
Фэйблтаўна.



Пісьмо
Глава пятая. 

Марш 
драўляных 

салдатаў

іааах!

Ружа з Ве-
лундам ня 

спалі!

Маленькі, так і ў 
сэндвіч да абеду 
трапіць нядоўга.

Добрай раніцы, 
смуроднік.

Цяпер і ты 
так мяне 
клікаць 

будзеш?

Міла!



Добрай раніцы, 
міс Чырвань.

…мхмм-
хмм…

Вы так 
выглядаеце, 
быццам спалі 

ў свірне.

Так, дзве-тры 
гадзіны. Мы з Ве-
лундам Кавалём 

усю ноч працавалі 
над трактарам.

Так?

Праўда?

Цілі-цілі, 
тралі-валі

Я пераспаў з 
місіс Скунс 
толькі раз! 

Нельга вось так 
адразу даваць 

такую ганебную 
мянушку!

Такія харо-
ствы і нягоды 
міжвідавога 

кахання.

Якога кахання? 
Я аблажаўся! 

Яна скунс!

Добрай раніцы, Піт.  Дзённая смена 
прыбыла. Можаш схавацца ў сваю 

гарчычніцу.

Вось гэта 
так… іАААХ. 
Убачымся 

ўвечар.



А чаму ў журнале дзён-
ных здарэнняў так шмат 

новых запісаў?

Таму што мінулай 
ноччу было шмат 
скаргаў, здаецца, 

мне трэба было гэта 
ўпамянуць, так?

“Я быў вымушаны 
пісаць усю ноч, 
каб паспяваць 

за імі”.

Усё з-за кура-
ногай штукі... ну, 

хаткі Бабкі-Ёгі.

Бабы 
Ягі.

Так, дакладна... яна 
самая. Карацей кажучы, 

гэта штука ўсю ночь 
бескантрольна шалела...

наступала на дахі хат, 
пераварочвала бачкі 

са смеццем, разганя-
ла статкі і атары, якія 
прыналежылі звычай-

ным…

Гэтага ня можа быць. 
Яна пад нашым кантро-

лем. На хатку старой 
вядзьмаркі накладзены 

найдаражэйшы зага-
вор, які мы калі-небудзь 

пакупалі.

Чаму ты мяне 
не разбудзіў?

Дзе цябе трэба 
было шукаць? 

Цябе не было ноч-
чу ў тваім пакоі.

Сур’ёзна?

Добра, 
ня важна.  Дзе 
хатка зараз?



“Дзесьці ў лесе. 
Кажуць, яна бяжыць 

да мяжы”.

“Я сабраў групу 
і яны да гэтага 
часу спрабуюць 

звязаць гэту 
чортавую хату”.

Ратуйся, хто 
можа! Ратуйся, 

хто можа!

У гэты раз 
нябёсы сапраўды 

разбурацца!



Дзе 
Пастушок?

Яго не было 
ўжо пяць дзён.

Пяць 
дзён!

Недапушчальна!

Ён закахаўся. Уцёк 
са сваім легкадум-

ным Чырвоным 
Капялюшыкам.

Але ня так жа 
надоўга!  Ды яшчэ 

і бяз горна!

Мабыць яны пажаніліся. Я 
іду ў заклад, што яны жы-
вуць бесклапотна ў гатэлі 
для маладых дзе-небудзь 
ля Ніягарскага вадаспаду.

Містэр Бозлі 
высачыў бы іх. 

Дзе ён?

Яго тут 
няма. Трэба 

шукаць 
Пастушка 

самастой-
на.



Ты можаш 
сабой гана-

рыцца.

Ты 
пратрымаўся 
вельмі доўга.

На самой 
справе, ты 

дзіўны юнак.

Цяпер я разумею, чаму 
сапраўдны Чырвоны 

Капялюшык так хутка 
закахалася ў цябе.

Яна і зараз успамінае 
цябе, часам... і ня 

толькі на допытах.

і, безумоўна, ня 
ведае, што ты 

выжыў.



Гэта і для мяне 
таксама было шокам.

Але што ўжо 
зробіш – часам 
нашы развед-

вальныя службы 
могуць ня ўсё.

Мы спадзяваліся, што ў мяне 
атрымаецца падтрымаць 

гэту маску сярод бежанцаў 
Фэйблтаўна гадамі.

Аднак я сустрэлася з 
двума казачнымі падрад 
– табой і Ваўком, тых, хто 
ведае сапраўднага Капя-

люшыка вельмі добра, каб 
мяне западозрыць. 

Не пашанцавала.

і, без ахвоты, я была 
вымушана адмовіцца 
ад гэтага выкруту, каб 
дагадзіць запасному 

плану.

Ня думаю, што ён 
вас чуе, спадарыня.

Ведайце сваё 
месца!



Ён у свядомасці – хай і 
ледзь. Вашы драўляныя 
пачуцці не такія даклад-

ныя, як мае, Х’ю.

Абражаеце, 
спадарыня?

Для гэтага няма прычын. 
Гэта праўда, на адной кан-
крэтнай місіі мы пад вашым 

кіраўніцтвам.

Аднак ніколі 
не забывайцеся, 
што мы выбра-

ная эліта імперыі.

Сапраўдныя 
сыны 

імператара. Створаны па 
яго выяве.

Мы не дазволім 
мясагаловым 

абражаць нас, і 
ня важны статус 
таго, хто абра-

жае.



Вы мяне 
зразумелі, 
джэнтль-

мэны?

Прабачце 
нас, спада-

рыня.
Мы 

абмовіліся.

Цяпер мы нагадалі 
сабе, што вы са-
мая цэнная для 

імператара лэдзі.

Пакорна просім 
нас прабачыць.

Якія будуць 
вашы зага-

ды?

Калі вы вызвалілі гэту 
бязвольную тушку ад 

карыснай інфармацыі, мы 
можам яго забіць?

Пасячы яго 
вам у ступу?

Не, я аддаю перава-
гу больш далікатнаму 
целу звычайных дзе-

так, якіх вы дастаўлялі.

іх падазрона 
лёгка лавіць у 

гэтым горадзе.

Я разважаю 
над далейшым 

выкарыстанні на-
шага ўражлівага 

Пастушка.



Ммммм? 
Хто гэта?

Усё 
мёртвыя, 
Снежка!

Хто гэта? і чаму 
мяне будзяць 

пасярод ночы?

Гэта 
Бозлі.

Я ля брамы 
Паўночнай 

Канады, тут 
выразаны ўвесь 

гарнізон 
казачных.

Ён 
сцёрты.

Брама за-
чыненая?

Не, 
адчыненая... з 
іншага боку.



Мяркуючы па слядах, тут 
быў ажыўлёны рух.

Мінімум тры розных 
грузавіка пад’язджалі 

да ўваходу пячоры, 
каб штосьці загрузіць.

Снежка, 
ты павінна быць 

гатова да горшага 
– да ўварвання.

Зачыні 
Фэйблтаўн 
зараз жа. 

Зачыні ўсё.

У маім кабінеце, 
у сейфе пад 

сталом зной-
дзеш файл з 

інструкцыямі на 
выпадак надзвы-
чайных сітуацый.

А ты? 
Ты патрэбны 

нам тут!

Буду, як толькі 
разбуру браму. 

Нашы страховач-
ныя падрыўныя 

зарады не 
знайшлі. іх 
памылка.

Я магу абваліць 
пячору з нашага 

боку.

Прыяз-
джай хут-
чэй, Бозлі!

Я прыеду, 
Снежка.

Але да гэтага 
часу ты павінна 

трымацца.



Браты, 
вы гатовыя? Я безумоўна 

трапячу ў 
прадчуванні, 

брат.

Больш за ўсё я жадаю 
выпусціць шмат куль у 

бясконцае мноства 
мясістых асоб.



Што тут 
такое?

Як толькі я 
з’ехала з горада 
на некалькі дзён, 
адразу пачалася 
няслабая зава-

рушка.

Тут поўнае 
блакіраванне з 

прычыны надзвы-
чайнай сітуацыі, 

Папялушка.

Мы ў крызісным 
рэжыме, дамы і 

спадары.
На гэты выпадак 

у нас некалькі 
разоў праходзілі 

трэнаванні.



Апошні раз быў 
тады, калі мы жылі ў 
англійскай калоніі, а 
суседзі не вылічаліся 

мільёнамі. Якім чынам у 
нас атрымаец-
ца схавацца ад 

звычайных?

Я ня памятаю, 
што мы павінны 

рабіць пры 
ўварванні!

А ты?

Хоць 
хто-

небудзь.

Жудасна. Па-першае, 
неабходна паставіць 

пад сумненне ўсе 
выбары.

Дзе 
Бозлі?

Ён жа быў за 
галоўнага ў 

мінулых ваенных 
практыкаван-

нях?

Ведаеце, мы расслабіліся. 
Калі Вораг не ўварваўся 

сюды ў першыя гады, мы 
палічылі, што ён гэтага і 

ніколі ня зробіць.

Аднак нас не 
атакоўваюць зараз жа. 
У нас ёсць час падрых-
тавацца. Мы не безда-

паможныя і не 
схілім галаву.



Так, слухайце ўсе свае 
прызначэнні. Разабрацца трэба 
хутка, каб я паспела на трынац-

цаты паверх на сустрэчу з 
Саветам вядзьмарак.

Спачатку, наступныя людзі 
займуць тэлефоны... для 
каардынацыі падрыхтоўкі 

з Фермай...

Па гуку па-
добна на...

Гэта быў 
стрэл?

Яны 
вярнуліся!

Вы мне не паверылі, 
а цяпер яны вярнуліся 
і застрэлілі адданага  

Джона!



Бачыце?

Гэтыя выблядкі 
мяне збілі!

Усім 
стаяць.

Мы тут 
не дзеля 

непарадкаў.

Ня ў 
гэты 
раз.

Мы нават не забілі ва-
шага мясістага два-
рэцкага, хоць і маглі 

б, калі ён паспрабаваў 
нам перашкодзіць.

Гэта цела таксама 
яшчэ жывое. Шчодры да-

рунак нашай 
велікадушнай 

спадарыні.

Пастушок!

…Урр-рггх…

Доказ на-
шых мірных 

намераў.



Што вы 
з ім зрабілі, 

монстры.

Ня смей нас 
абражаць, жанчына! 

Паважай лепшых.

У рэшце рэшт, ён 
толькі аднаразо-

вая туша – і ў выніку 
ежа для каранёў і 

чарвякоў.

Мы прынеслі пасланне – 
вельмі важнае пісьмо.

Стойце рахмана 
і слухайце... у поўнай 

глыбокай пашаны 
цішыні.

“Нашым 
падданым 

у Фэйблтаўне 
і ва ўсім свеце 
звычайных”.

“Ваш імператар 
вітае вас”.

Напрамілы Божа! 
Гэта Вораг! “Наша каханне да вас 

непамерна цярплівае, быццам 
каханне бацькі да блуднага 

сына. З бязмежным спачуван-
нем мы чакаем той дзень, 

калі вы ўсе вернецеся 
ў наша ўлонне”. «Але ні ў якім разе не 

турбуйцеся, што мы 
вырашым вярнуць вас 

сілком. Наш погляд зараз 
накіраваны на іншыя 
казачныя землі, якія 
любата імперыі яшчэ 

не ўважыла”.



“Усім сэрцам мы жадаем не чапаць вас 
у вашым самаахвотным выгнанні да таго часу, 

пакуль вы не зразумееце сваю безразважнасць  і 
не далучыцеся да нас добраахвотна”.

“Для падтрымкі ў далейшым адпраўляю да вас да-
вераную асобу імперыі, высакародную лэдзі нашага 
двара, больш вядомую як Чырвоны Капялюшык. Яна 
знаходзіцца пад нашай абаронай і яна наш голас”.

“Яна беспера-
пынна будзе 

працаваць над 
уладжваннем 
нязгод паміж 

намі”.

“Аднак у той жа 
час мы ня можам 

дазволіць вам быць 
крыніцай заўсёднага 
раздражнення, якое 

будзе адцягваць 
увагу ад іншых 

клопатаў”.

“З прычыны гэтага 
хутка прыбудзе атрад 
імперскіх агентаў, каб 

атрымаць усю магічную 
ўласнасць, якую вы не-

легальна вывезлі з нашых 
земляў”.

“Прыміце да ўвагі, 
што ўсе рэчы нам 

вядомы”.

“А калі вы 
паспрабуеце іх 
схаваць, нават 

проста падума-
еце пра гэта, мы 

выдзерам іх з 
усёй сваёй мо-
цай і лютасцю”.



Усё?

На гэтым 
пісьмо 

сканчаецца.

Тады аддайце 
яго і вымятайцеся, 

пакуль можаце.

Беражыце 
гэты дакумент, ён 

свяшчэнны.

Аднак ёсць яшчэ адна рэч, якую 
спадар не закрануў у пісьме. Хто б ведаў, што ён 

тут, сярод вас?

Заўтра, калі мы вернемся за 
ўласнасцю імператара, мы 
таксама забяром з сабой 
высакароднага Пінокіа.

Што?
Чаму 
мяне?

Ты першы 
выгаблеваны. Ты наш 

старэйшы брат.

Мы кахаем цябе... нягледзячы на 
тое, што цябе сапсавала нечака-

нае ператварэнне ў тушу.

Але ня бойся. 
Вядзьмакі наша-

га імператара лёг-
ка змогуць зняць 

гэты праклён... зро-
бяць цябе зноў цэ-
лым, здаровым і 

драўляным.

Каб сабраць свае рэчы 
і развітацца з гэтым 

натоўпам, у цябе ёсць 
дзень, брат.



Усім заставацца 
ўнутры, пакуль мы 

не пакінем вас.
У адварот-

ным выпадку 
можа здарыцца 
шмат бязладнай 

стральбы.

Памятайце: у вас 
ёсць толькі дваццаць 

чатыры гадзіны!

Гэта былі 
Пінокіа! Усе тры – дзёбаныя 

Пінокіа! Маркітаваныя 
драўляныя лялькі!

Нядзіўна, 
што я ня мог іх 

ляснуць!

Ня зараз, 
Джэк.

Хоць раз у 
жыцці пакажы 
тактоўнасць.

Мухалоў... Прынц ... 
дастаўце Пастушка і 
Джона ў шпіталь... 

зараз жа.

Мы абвясцім 
доктару Свіное 
Сэрца, што вы 

ідзяце.

Потым вяртайцеся 
сюды як мага хутчэй. 
Нам трэба шмат чаго 

зрабіць.



Тэлефанавалі 
са шпіталя, 
Пастушок 

жывы.

Пінокіа, 
ты мяне чуў?

Кажуць, з ім усё 
будзе добра. Так, Мух, чуў. 

Выдатная 
навіна.

Воў, што ты 
тут робіш?

Збіраю рэчы. 
Ты чуў, што яны 

сказалі. Я павінен 
пайсці з імі, каб не 
дапусціць вайны.

Гэта толькі 
тры драўляныя 
лялькі. Мы лёг-
ка здолеем іх.

Мы бачылі толькі трох. Нічога 
добрага ня будзе. Калі ты памята-
еш, я быў адным з іх. Яны дужыя, 

моцныя, не ядуць, ня спяць, не 
адчуваюць болю.

Мы ў 
вялікай 
бядзе.

Акрамя таго, я ў 
любым выпадку павінен 
пакінуць вас. Хіба ты не 
разумееш, што азначае 

іх існаванне?

Ажылыя 
драўляныя 

салдаты Вора-
га даводзяць, 
што мой баць-
ка жывы. Ён іх 

стварыў.

Тата  Джэ-
пета стаў 

нявольнікам 
Ворага.
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