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Мы ўжо едзем, 
Снежка.

Мы дасталі колы, 
сельскагаспадар-

чую тэхніку, усю, што 
змаглі ўкрасці ці па-
зычыць, і загрузілі яе 

фермерскімі казачнымі 
і стваламі – шмат 

ствалоў.

Тоны зброі.

і цяпер мы едзем у горад, 
таму трымайцеся – кавале-

рыя на падыходзе.

Дзе гэта 
мы? Я нічога 

ня бачу!

Не, але ты зацяг-
неш нас усіх у бяду, 

калі хоць адзін з 
вадзіцеляў звычай-
ных убачыць цябе. 
Таму прысядзь і 
накрыйся, Сцінкі!



Глава шостая. 
Марш драўляных 

салдатаў

НАША ПРАВА 
ДЫКТАВАЦЬ ЗЫХОД

Мы на самой 
справе едзем на 
вайну, Велунд?

Я жадаў бы думаць, 
што не. Я спадзяю-
ся, што гэта вялікая 
памылка ці беспры-

чынная балбатня.

Але праўда ў 
тым, што так. 

Я веру, што 
гэта так.

Але чаму 
мы, Тат?

Навошта нам добра
ахвотна ісці з імі? Аддаць 
сваё жыццё на фронце, каб 
дапамагчы казачным, якія 

прымушалі нас цягнуць 
плуг па 12 гадзін у дзень.

Які мы будзем цягнуць 
яшчэ 98 гадоў, Бу, калі 
зноў не пакажам нашу 
лаяльнасць да ўлады.

Што вы робіце? 
Вы ня можаце проста 

так паставіць барыкады 
на вуліцы праз 
увесь НьюЁрк!

Безумоўна, мы можам, 
афіцэр. Мы атрымалі 

дазвол, каб перакрыць 
вуліцу Булфінч для 

дэманстрацыі менавіта 
тут.

Але цэментныя барыка-
ды? Больш падобна, што 
вы падрыхтоўваецеся да 

ўварвання. Працягвайце працу, хлоп-
цы. Прынц паклапаціцца 
пра цікаўных прасцякоў.

Ня трэба драматыза-
ваць. Мы закрытая су-

польнасць, якая ўсё яшчэ 
прытрымліваецца сваіх 
дзіўных традыцый са 

старых краін.

Мы проста жадаем за-
страхаваць наша часнае 
жыццё падчас культур-

нага свята. і толькі.

Добра.  Даз-
вол выглядае 

нармальна.

Проста пераканай-
цеся, што ў вас ёсць 
усё, што патрэбна, 

каб прыбраць усё да 
паслязаўтра.

Зразумела, афіцэры, 
і вы абодва беражы-
це сябе. Мы заўзятыя 

арганізатары ньюёркскіх 
трыўмфаў.



Праблема вы-
рашана. і як ідзе 

ваша частка 
барацьбы, 
спадары?

Усё выдатна, 
спадар Прынц, 

сэр.

Гэтыя брудныя бочкі 
цалкам замацаваныя ў 

цэменце, але…

Цудоўна. Ты малайчына. 
Да поўдня у нас будуць 
сцены, якія будуць пе-

ракрываць канец вуліцы 
Булфінч, дзве бочкі ў вы-
шыню і, прынамсі, дзве 

ўшыркі.

Пайшлі 
са мной, 

Мух.

Ээ… 
добра.

Чые гэта 
аўтамабілі? 
Яны нашы?

Так, сэр. 
Яны прынале-

жаць жыхарам 
Фэйблтаўна. У нас 

ёсць заклінанні, 
якія ўтрымліваюць 

звычайных ад 
паркоўкі.

Добра. Мы будзем ссоўваць іх 
у тугі паўкруг тут, падалей ад 

унутраных барыкад, ахоўваючы 
ўваход у Вудлэнд.

Гэты тып вайны залежыць ад 
серыі адыходзячых манеўраў, 

якія ідуць адзін за адным.

Мы скарыстуем 
фасад будынка 

Вудлэнда як наш 
апошні рэдут.

А ня шмат 
працы, каб 
абараніць 

сябе ад трох 
драўляных 
баевікоў?

Трох, пра якіх 
мы ведаем.

Але хто ведае, 
колькі іх на са-

мой справе?

Звярніце 
ўвагу, браты.

Папершае, будзь-
це асцярожнымі, калі 

будзеце адчыняць 
кожную скрыню, каб не 
пашкодзіць каштоўнае 

змесціва.

Потым даследуй-
це кожную частку, 

распакаваўшы яе, і пе-
раканайцеся, што яна 

спраўная і функцыянуе.

Я засцерагаю, каб 
вы былі найбольш 
асцярожнымі з га-

лавой і рукамі.

Тры часткі выразаны 
самім Стваральнікам і 

зачараваны для жыцця 
сярод мясагаловых.

Брат Лу! Як 
добра цябе 

бачыць 
зноў!

Вітаю, брат 
Рэндальф. 

Спадзяюся, вы 
добра правялі 

час у гэтыя 
дні перавозкі і 
захоўвання.

Вельмі добра, брат. 
На самой справе мне амаль 
не жадалася пакідаць це-
плыню і ўтульнасць маёй 
камфортнай упаковачнай 

скрыні.



Час брацца за працу, брат 
Рэндальф. Пасля даставання 

накіроўвайцеся да пункта два, 
для зборкі. Браты, як толькі вас 

збяруць, вашым аба-
вязкам стане поўная 
праверка рухавасці.

Калі нешта вельмі туга 
ці вольна, выпраўце гэта 

тут, перш чым прайсці 
да гардэроба.

Пераканайцеся, што вы 
атрымалі адну сароч-
ку, адну пару штаноў, 

адзін пінжак, адзін галь-
штук, адну пару наскоў, 
адзін левы і адзін правы 

чаравік.

Пра памеры 
не хвалюйцеся. 

Яны ўсе ад-
нолькавыя.

Як толькі вы апраняцеся, 
накіроўвайцеся да пункта 
пяць за валасамі. Потым 
накіроўвайцеся да пункта 

шэсць за зброяй.

Калі ў вас ёсць 
перавагі ў колеры 
валасоў, скажыце 

пра гэта зараз, інакш 
вы будзеце вымуша-
ны шукаць кагосьці, 

хто абмяняецца 
з вамі.

Ня ўсе атрымаюць зброю, 
яе вельмі мала. Калі вам ня далі 

зброю, трымайцеся побач з братам, 
у якога яна ёсць. Калі ён загіне ў 
бітве, прыміце мае віншаванні – 

у вас з’явілася зброя.

Як толькі вы цалкам 
збярэцеся, апраняцеся і 

ўзброіцеся – накіроўвайцеся 
ўніз для планавання місіі і 

навучання.



Чаму вы не 
ў пасцелі, 
малады 
чалавек?

Я выпісваюся 
і вяртаюся ў 
Фэйблтаўн.

Надыходзіць 
бітва, доктар Свіное 
Сэрца, і я яе не пра-

пушчу.

Нонсэн, вы ня ў 
форме...

Паглядзіце 
на мяне, 

паглядзіце на 
тое, што яна 

зрабіла з маімі 
рукамі!

Вы сапраўды 
лічыце, што я калі

небудзь змагу 
іграць на трубе з 

такімі рукамі?

Я самы таленавіты хірург 
у свеце. Калі аперацыю 
праводзіў я, ёсць вялікі 
шанц, што вы адновіце 

большую частку...

Гэта курвіска 
заплаціць 

за тое, што 
зрабіла!

Эм, 
магчыма, 
спачатку 

трэба было 
апрануцца.

Я б жадала 
скарыстаць 
вас у бітве.

На жаль, вы спатрэбіцеся 
ў больш важнай справе.

Нават калі мы пераможам 
у гэтым баі, мы згубім 

усё калі звычайныя што
небудзь убачаць.

Я не дазволю гэтаму 
адбыцца. Я патраціла 

шмат гадоў на тое, каб 
пабудаваць Фэйблтаўн, 
я не магу згубіць яго.

Вашым адзіным кло-
патам будзе ня даць 

звычайным убачыць ці 
запомніць штонебудзь 
з таго, што будзе адбы-
вацца тут у бліжэйшыя 

дватры дні.

Гэта будзе жудасна дорага, 
міс Снежка, хіба Фэйблтаўн 
зможа дазволіць сабе так 

шмат дарагіх чар.



У горадзе абвясцілі надзвы-
чайнае становішча, і як дзе-

яздольныя казачныя, вы былі 
закліканы выконваць свой 

абавязак.

Прачытайце вашы копіі 
дагавораў з Фэйблтаўнам. 
На працягу гэтага крызісу 
вы працуеце бясплатна.

Добра. Мы паспра-
буем дапа-

магчы.

Выдатна, за-
раз абмяркуем, 
што менавіта 
вы будзеце 

рабіць.

Хавайце вашых сыноў і 
дачок, хлопцы! Казач-
ныя з Фермы ўжо тут!

Вітаю, міс 
Чырвань! Мы ў 

горадзе сумавалі 
па вам.

Я таксама, Мух, я ўжо і 
забылася, які ты цудоўны 

сэрцаед.  Добра, што я 
сяджу, а то у мяне ногі 

падкошваюцца.

Кажучы пра сэрцаедаў, 
я разумею, што мы 

павінны падзякаваць 
табе за пазбаўленне ад 
Сінебарода. Файна зро-
блена, Выдатны Прынц.

Прыемна гэта чуць. 
Проста ўспомні гэта 

ў дзень выбараў.

і чаго ж ты жада-
еш, каўбой?

Выгрузіць усё 
ўнутры Вудлэнд-
скага дворыка.

Ты гуляеш 
з агнём з садам 
Адданага  Джона.

Ён не пярэчыць. Ён усё 
яшчэ ў шпіталі пасля 

таго, як яго падстрэлілі 
мінулай ноччу. 



Пераканайцеся, 
што кожны атрымаў 

па рацыі.

Кожны? Гэтага ня хопіць, 
міс Снежка. У мясцовай 
радыёкраме толькі 12 

рацый на продаж. Ня кожнаму, а кож-
ным… як мы іх называ-

ем? Лідэрам групы?

Лідэрам 
узвода?

Лідэрам 
секцый?

Напрамілы Божа! 
Мы ня знойдзем агульную 
мову ў гэтай справе. Як мы 

можам прэтэндаваць на тое, 
каб кіраваць войскамі?

Проста не дапускайце 
хістанняў у першых ра-
дах і ўсё будзе добра.

Доктар 
Свіное Сэрца? 

Пастушок?

Божа, што 
вы тут робіце?

Падрыхтоўваем меды-
каменты. Калі афіцыйна.

і, зразумела, 
падрыхтоў
ваемся да 
службы.

Ня ў гэтым справа. 
Што Пастушок робіць 
за мяжой шпіталя? і 
што ты з ім робіш?

Хіба гэта ня дзіўна? 
Я прывязваю яго рукі да 

зброі. Яны настолькі пакале-
чаныя, што ён самастойна 

ня можа яе трымаць.

Але ён ня ў фор-
ме! Пастушок, ты 

павінен вярнуцца ў 
ложка, зараз жа!

Я застаюся.

Свіное Сэрца, вы жа доктар! Як вы можаце быць 
часткай гэтай лухты? Таму што я ваен-

ны ўрач. Найлепшы 
за ўсю гісторыю 

войнаў.

Нашы метады адрозніваліся 
з дакладнай грамадзян-

скай практыкай у тым, што 
нас часта выклікалі, каб мы 
лячылі салдатаў настолькі, 
каб яны змаглі вярнуцца ў 

бой.

Я нязломны, 
спадарыня Снежка. 
Я ня буду сядзець 

тут.

Вы ўсе 
лунацікі ў гэтым 

вэрхале.

У такім выпадку варушыце-
ся, джэнтльмэны, і вы змо-
жаце пачуць маю прамову 

перад войскамі.



Добра. Ты ведаеш яе так-
сама, як і я. Спадзяюся, 
што яна пра ўсё забу
дзецца пасля бітвы.

Ах, вось ты дзе. Ты не адка-
зала тады, таму я падумаў, 

што прыйду і адпярдолю 
цябе, пакуль ты дома.

Тады варушыце-
ся, джэнтльмэны, 
каб пачуць маю 
прамову перад 

войскамі.

Выдатны Прынц? 
Ты што...

Я павінен сказаць, што ты вы-
глядаеш больш люба без усіх 
фамільярнасцяў, Прыгажуня.

Ну дык давай 
пачнем? Я не жа-
даю прапусціць 

прамову спадарыні 
Снежкі.

Пачнем 
што?

Хіба Пачвара не сказаў табе? Мы 
абмеркавалі выдатную выгад-

ную здзелку наконт пяцідзесяці 
хвілін тваіх вялікіх ласак.

Вам трэба трохі 
грошай зверху...

і я заўсёды 
падтрымліваю 

добрую юрлівую 
заваруху якраз 
перад бітвай, 

таму...

Ён што?

Гэта 
дапамо-
жа мне 
супако

іцца.

Я заб’ю яго! 
Я збіраюся...!

Вымятайся, 
вымятайся, 

брудны 
выблядак!

Лічу, 
што трук 

спрацаваў. 
Згодны?

Так! Цяпер я 
гатовы да 

вайны!

Я не ваенны камандзір. 
У мяне няма асаблівай мудрасці, 

за выключэннем таго, што 
многія казалі да гэтага.

У нас болей няма 
краіны для абароны.

Нашы землі былі страча-
ны шмат гадоў таму, і ў 

нас больш няма сцяга, за 
які трэба змагацца.

У Фэйблтаўна нефар-
мальны статус акра-
мя таго, што ў нас у 

сэрцах і думках.

Калі мы ўступім у бой ноччу, 
калі мы гэта зробім, гэта 

будзе толькі для тых... хто 
стаіць за намі.

Як кожны салдат у кожнай 
бітве ў гісторыі.

Не журыцеся!

Калінебудзь дрэнныя 
хлопцы ўбачаць моц нашых 

умацаванняў, нашай абароны 
і галоўнае, нашай рашучасці, 
і яны ўцякуць, падціснуўшы 

хвасты.



Хутчэй за ўсё, як толькі мяса-
галовыя ўбачаць нашы рады, 

яны проста перавярнуцца і 
пачнуць галасіць.

Як толькі яны паз-
даюцца, мы павінны 
паказаць адпавед-
ную стрыманасць, 
а не забіваць каго 

папала.

Толькі тых, 
хто не пажадае 

падпарадкоўвацца.

Ці тых, хто не 
пажадае нас 

паважаць.

Ці падае і раба-
лепствуе менш 

ахвотна.

Мае дарагія браты 
Святога гаю – мы 
адпраўляемся ў 

славутае падарож-
жа дзеля нашага 

імператара.

устаньце ў 
рады і пад
рыхтуйцеся 
выходзіць!

Ты скажаш мне, 
што ты задумаў?

Менавіта тое, 
што загадала 
мне зрабіць 

Снежка, 
Пінокіа.

Мая праца – 
клапаціцца пра 

цябе падчас 
бітвы.

Гэта тое, што я маю 
намер зрабіць.

Пра мяне ня трэба 
“клапаціцца”,  Джэк. 

Па дзвюх важных 
прычынах.

Папершае, на-
ват калі драўляныя 
салдаты накінуцца 
на ўсіх, яны не на-

робяць мне шкоды.

Ты ня чуў, што 
яны сказалі ўчора 

ўвечары?

Я іх экстраспец
супердэлюкс 
старэйшы брат.

Хоць і не такі вялікі, 
але ўсё ж паважаны 

старэйшы брат.

Падругое, калі яны 
паздаюцца і ўцякуць, я 
планую добраахвотна 

пайсці з імі.

Дзесьці там праціўнік 
трымае майго тату ў палоне і 
прымушае габляваць для яго 

драўляных салдатаў.

Увесь гэты час я 
лічыў, што  Джэпета 

мёртвы, але цяпер мы 
можам сустрэцца.



і, акрамя таго, вы 
сапраўды лічыце, што 
зможаце пашкодзіць 

ім кулямі?

Яны драўляныя салда-
ты.  Для дэбілаў: яны 
зроблены з дрэва!

Ты калінебудзь 
страляў па дзеравяш-

цы? Бачыў, як яна пада-
ла як мёртвая?

Страляйце ў гэтых 
хлопцаў хоць цэлы 

дзень, дурныя, і 
яны ня будуць ад-
чуваць сябе рэччу.

Лічыш, што ты 
ўсё прадумаў, 
карантышка?

Ты сапраўды лічыш, 
што ёсць шанц, што табе 
дазволяць трапіць назад 

у родныя землі, каб здаць 
нас з усімі трыбухамі 

Ворагу?

Калі Снежка загадала мне 
“даглядаць” цябе, яна ня мела 

на ўвазе “абараняць” цябе.

Мае мячы для 
таго, каб пасячы 
тваіх братоў на 

апілкі.

Але калі мне здасца, 
што ты збіраешся сам 
трапіць у іх рукі, і ня 
будзе ніякага іншага 

выхаду, то ў мяне 
ёсць пісталет.

Каб забіць 
мяне?

У яблычак.

Добры дзень, 
спадар Грымбл.

Спадар Хобс.

З нецярплівасцю 
чакаеце трыўмф 
гэтага вечара?

Мабыць. 
Прыемна, 

нарэшце, выйсці 
бяз гэтых чар 

у свет.

У дадатак да неабме-
жаванай ліцэнзіі на за-
бойства. Вы прапусцілі 
столькі ж, колькі і я?

Амаль, спадар Хобс. 
Амаль. Мабыць за-
клад зробіць гэты 

працэс больш 
цікавым?

Цудоўная ідэя, містэр 
Грымбл. Троль супраць 
гобліна. Як мы будзем 

лічыць?

Па колькасці галоў, 
сабраных у канцы справы. 
Той, хто прайграе, аплач-

вае вячэру?

Згодны.



Дзень пачаўся 
добра, але зараз 

так халодна.
Ненавіджу 

сакавік.

паглядзіце 
ў вакно.

Гэта парад?
Ня думаю, мабыць 

дэманстрацыя? Не, яны вельмі 
белыя, каб быць чорнымі 

нацыяналістамі ці 
лацінскімі, ці азіяцкімі.

Яны ўсе 
добра апрануты, 

мабыць геі?

Я сумняваюся ў 
гэтым. іх кас-
цюмы вельмі 

кансерватыўныя.

У кожнага з 
іх ёсць зброя.

О, мой Бог! Ты 
маеш рацыю!

Гэта, нарэш-
це, адбылося!

Гэта маладыя 
рэспубліканцы!

Яны ідуць на 
захоп НьюЁрка!

Як калісьці яны 
ішлі на Парыж у 

39м.

Хіба гэта 
былі не на-

цысты?

А якая розніца?

Значыць мэр 
Джуліяні вер-
нецца назад?



Вох 
ты ж!

Трывога!

Яны 
набліжаюцца!

Яны 
набліжаюцца!

Салдаты ідуць!

Колькі? Сотні!

Мабыць 
тысячы!

Ах, 
божа 
мой.

Далей: 
Бітва за Фэйблтаўн
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