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Фэйблтаўн

Глава сёмая. 
Марш драўляных 

салдатаў 

Яны 
ўжо тут!



Стрымлі
вайце іх! Працяг

вайце 
страляць! 
Накрыйце 

іх!
Навошта? З 

гэтага нічога 
добрага не 

атрымаецца! 
Здаецца, кулі іх 

не бяруць!

Тады цаляйце 
ў галаву! Мабыць 

закраняце вочы, ці 
пашанцуе асляпіць 

іх аскепкамі!

Так? 
Лічыш, я адразу 
ператваруся ў 

Эні Оўклі?

Паўднёвая сцяна яшчэ 
стаіць – пакуль што – 

але гэта не будзе пра
цягвацца доўга, калі 
мы не ўзмацнім яе.

Вазьміце 
аднаго з на

шых з Паўночнай 
сцяны і...

Не, пачакайце! 
Скасуйце гэты 

загад!

Яны толькі што 
атакавалі барыкаду па 

вуліцы Кіплінга.

Стралко
вая зброя ня 
дзейнічае на 
іх, спадарыня 

Снежка.

Мабыць, час 
запаліць...

Пакуль не, Мух. Мы 
пачакаем, пакуль во
раг не прарве першы 

рубеж.

Вы лічыце, ба
рыкады будуць 

падаць?

Зразумела, 
гэта немінуча.

“Мы жадаем, каб яны занялі вуліцу 
Булфінч, перш чым мы сапраўды пач

нем баявыя дзеянні. Чым менш убачаць 
звычайныя, тым менш нам давядзецца 

прыкрыць пасля”.

Яны зрабілі гэта! Яны 
прарвалі прабоіну!

“Усё гэта частка плана, 
Мух. Ня трэба траціць са
мавалоданне, пакуль”.

Адступаем! 
Адступаем! Мух, скажы Снежцы, 

каб адарвала нашых 
ад Паўночнай сцяны, 

інакш яны будуць 
адрэзаны!



Мы нясем страты. Пушкі 
амаль бескарысныя, акра
мя таго, што праціўнік уз
бройваецца, забіраючы іх.

Драбавікі 
спраўляюцца, але 
толькі калі ты тра

пляеш у твар.

Працягваем 
стрымліваць іх, 

хлопцы!

Супраціўленне мя
сагаловых хутка 
слабее, браты.

Ня так хутка, кожны 
спадзяваецца, што нам 
усё ж дастанецца свая 

доля забойстваў ці наня
сення калецтваў.

Ніякіх прычын для трывогі. 
Кожны брат задаволіць сябе, 
калі мясагаловыя здадуцца.

Міс Снежка! 
Праціўнік заняў 
вуліцу Булфінч!

Добра.

Грэнадзёры.

Грэнадзёры!

Ты не забылася 
выцягнуць за
гваздку, маці?

Не забыла
ся, фасоль

ка.

Яххууууууу!



Ваў. Нядрэнна 
іх траханула.

Але ў нас не 
засталася бо

лей гранат. Трэ
ба было ўзяць 

болей.

Улічым 
у далей

шым.

Нельга даваць 
ім перадыхнуць. 

Выпускайце 
здаравякоў.

Гэта ж Востры меч, 
Пастушок?

Ага.

Добра. 
Вельмі 
добра.



А зараз, Мух, пакуль 
яны занятыя, бяжы
це ў двор Вудлэнда.

і нагадай усім 
– вораг павінен 
убачыць ваша 

панічнае адсту
пленне.



Адыходзім!

Бяжым 
адсюль!

Яшчэ хутчэй!

Глядзіце, бра
ты! Баязлівыя 
мясагаловыя 

ўцякаюць!

Хутчэй, браты! 
Узмацнім нашу 

перавагу!

Забіць 
іх усіх!

Акрамя тых, 
каго Капялю
шык патраба
вала прынесці 

жывымі!

Так! Тады 
забівайце 

амаль усіх!

Упс.

Курвіска
шчасце.

Агонь!

Нічога з гэ
тага не ад
будзецца.

Нічога 
сабе! Бог благаславіць 

цябе, Снежка. Калі ты 
не вялікая жанчына, то 

тады хто?
Для аматара 

ты вельмі до
бра ведаеш, як 

весці бой.

Так, хтосьці з вас, 
салдацікі, усё яшчэ мае 

сілы, каб ваяваць?

Зразумела, 
мы ўсё яшчэ мо

жам ваяваць.

Няўжо ты лічыш, кволае мяса, 
што нас можа зваліць пара 

драпін?

і што з каментары
ем пра “салдаціка”? 
Яго трэба было рас
цэньваць як жарт?

Велунд!
Медыка! Нам 

патрэбны 
медык...



Упусціце нас, 
калі ласка!

Зрабіце 
адтуліну!

Адчапіся ад мяне, 
прытырак! Я жадаю 

пабачыць, што 
адбываецца!

Вельмі рызыкоўна, 
Пінокіа. Ты застанешся 

тут, дзе бяспечна.

Ты таксама 
павінен быць 

там.

і ўсё ж я за
стаюся тут.

Баязлівец.

Смар
кач.

Доктар Свіное 
Сэрца! Гэты цяж

ка паранены!

Куды яго 
пакласці?

Кладзіце, 
дзе ёсць 

свабоднае 
месца.

Я займуся ім, 
калі скончу з гэ
тым пацыентам.



Што ж, 
гэта раз

умна.
Што?

“Яны выкарыстоўваюць не
каторыя запчасткі заняпалых 

байцоў, каб сабраць новых 
салдатаў”.

“У рэшце рэшт гэта не 
магло скончыцца хутка”.

Гучаць сігналы 
аўтамабіляў. Вы
цягвайце адтуль 

здаравякоў.

і перадайце 
Ружы, каб 
выпускала 

Клару.
Мы стругалі 

іх дастаткова 
доўга.

Час 
скончыць 

гэта.

Гэта сігнал! 
Сыходзім!

Ага!

Палі!

Давай! Нам трэба 
пакінуць вуліцу! 

Зараз!

Буу!



Не! Не!

Што яна 
робіць?!

Вярніся назад, 
маленькі хам!

Снежка 
не раз
умее!

Гэтыя стварэнні 
падобны на 

мяне! Зроблены 
як я, з ліставых 

парод!

Так, яны бу
дуць гарэць у 
выніку, але ня 

так хутка!

А да гэтага часу 
яны будуць хадзіць 
і забіваць, і падпа
ляць усё, да чаго 

дакрануцца!

Снежка проста зрабіла 
дзве сотні хадзячых 

факелаў!

Гэта бязлітасны 
паварот, браты!

Мы, здаецца, 
пасапраўднаму 
і беспаваротна 

асуджаны!

Але спачатку мы 
забяром нашых 

ворагаў з сабой, 
браты!

Бягі,  Джэк! Папярэдзь 
Снежку! Скажы ёй, што 

яна робіць!

Давайце згатуем 
смажаніну, браты.

Гэта 
вар’яцтва!

і я адзіны, хто можа 
спыніць гэта!

Спыніце 
бітву!

Спыніце 
бітву!

Якога 
лясуна? Спыніце агонь! 

Ня стукні хлопца!



Спыніце бітву! 
Гэта я! Гэта я! 

Загадваю вам!
Гэта я! Я загад
ваю вам спыніць 

барацьбу!

Забі 
зяпу, 
ты!

Хто гэта быў, брат? 
Здаецца, ён лічыў, 
што мы прызнаём 

яго?

Хто ведае. Я амаль 
нічога ня бачу праз 

гэта полымя.

Хто зразумее, што 
адбываецца ў га

ловах гэтага мяса? 
Яны ўсе тупыя.

Божа 
мой.

Я забіла 
ўсіх нас.

Скажы ўсім лідарам груп. 
Хай змагаюцца з пажарамі, 
але хай будуць гатовы да 

эвакуацыі кожнага будынка 
ўздоўж вуліцы Булфінч. З абодвух 

бакоў!

Я ўжо!

Выходзьце ў глухія 
завулкі. Не спрабуйце 
бегчы міма падпале

ных салдатаў!

і дай мне 
трынаццаты 

паверх!

Зараз 
жа!

Выклікайце 
дождж! 
Вялікі, 
і хутка!

Але, спадарыня Бела, 
вы дакладна сказалі 
нам сканцэнтраваць 

нашы высілкі на заха
ванне бар’ера для 

звычайных...

і дождж дапаможа 
стрымаць звычайных пад 
дахамі падалей ад нашай 
справы, таму не спрачайся 

са мной!

“Слухай мяне, жанчы
на, ці вы пабачыце, як 
шмат лайна я магу на
капаць на грамадзян 
Фэйблтаўна, ня злуй 

мяне!”



Такі язык!

Дай ёй столькі 
дажджу, колькі 

яна пажадае. 
Мы можаце за
няцца гэтым і 

без мяне.

Куды ты?

Даць адной нахабнай 
жанчыне заслужа
ны ўрок, які вельмі 

спазніўся.

Добра, што ў іх ёсць 
шланг у створы варот.

Уключай 
ваду.

Гэта вам за 
майго Бу, за маё 
медзведзяня, вы, 

монстры!

Дождж пачнецца 
ня хутка! Калі мы ня 
будзем змагацца 
за Фэйблтаўн, мы 

страцім яго!

Нашаткуем іх! Тры
майце іх падалей ад 

будынкаў!

Прададзім 
сябе даражэй!

Хах? Трымайцеся, 
ваша пашана, 

лажыцеся!

Што за 
чорт?

Трымай
цеся!



Вельмі шмат 
свечак на святоч

ным торце.

Бозлі!

Шкада, я 
спазніўся, 
хлопцы.

Нікога не закрануў 
мой “Барэй і 

Аквілон”? Гэтай шту
кай пачартоўску 
складана цаляць.

Мабыць, лепш 
паклапацімся 
пра астатнія 
агеньчыкі?

Далей: 
Вайна падыходзіць да 
канца. Фатальная для 

Фэйблтаўна. Але што зда-
рылася з Чырвоным Капя-

люшыкам?
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