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Паданні створаны Б. Уілінгхэмам

Пераклад 
на беларускую мову: 

Артур барадачоў

афармленне: 
сяргей 

козыраў

Куды ты 
ідзеш? Даць адной нахабнай 

жанчыне заслужа-
ны ўрок, які вельмі 

спазніўся.

Ёсць хто 
дома?

Не?
Добра.

А значыць, хутка 
ўсё будзе добра.



Леў у авечай 
шкуры

Глава восьмая. Марш драўляных салдатаў

Серада. 27-е 
сакавіка

Надвор’е на вуліцы 
жудаснае…

Дзень бітвы.

...а агонь такі 
цудоўны.

Вох, Чырво-
ны Капялю-
шык ляціць, 
я не хлушу.

Цудоўны Чырвоны 
Капялюшык, гэта 
табе не да дабра.

Хто ж прымушае 
гучаць галасы ў 

маёй галаве?

На дах хутчэй ёй 
трэба паспець.

Прыйсці да 
мяне, прыйсці, 
каб памерці.

Хто складае 
гэтыя вершы?

Я ведаю цябе! Ты тая вядзь-
марка з задворкаў, карга 
з пернікавым фетышам.

Я таксама 
цябе ведаю.

Ня тую, чыю 
скуру ты носіш 
– ведаю цябе 
сапраўдную.

Я адчула, хто ты, яшчэ калі 
ты разбудзіла сваю дурную 
хатку на курыных ножках.

Баба-
Яга.

Я не жадала яе 
будзіць. Я нават 

ня ведала, дзе яна 
знаходзіцца на 

гэтай зямлі.

Гэта мае сэнс, 
яна ж мая.

Зняваж-
лівая пра-

ца.

Зняваж-
лівая пра-

ца.

Твае 
спакуслівыя 

рытмы вялыя.

Не з-за мяне. Я ператварыла 
свае чары ў простую 

мову, але з-за нейкай 
памылкі ў магіі я ніколі 
не змагу іх змяніць, і 

цяпер рыфма заўсёды 
не на сваім месцы.



Тушэ.

Чаму мы тут? 
У мяне бітва ў 

самым разгары.

Не, твая бітва 
пачынаецца 
тут са мной.

Глупства, 
я...

Што гэта 
было?

іх цудоўны Воўк 
прыйшоў, каб выра-
таваць гэты дзень.

Твая бітва ўнізе 
скончылася, дзяку-

ючы гэтаму вырадку 
Паўночнага Ветру – як 

і бітва тут, наверсе, 
скончыцца дзякуючы 

мне.

і давай дабавім 
трошкі дажджу, 
каб прыняць няс-
церпныя агень-

чыкі.

Ты хвалішся, фрау 
Тотэнкіндар, у апошнія 
хвіліны свайго жыцця.

Ты сапраўды жадаеш 
выклікаць мяне на ду-
эль? Ты ніколі не была 

ў маёй лізе.

Магчыма не, у мінулыя дні на 
старых землях, але ты тут чужая, 
на гэтым маленькім лапіку, дзе я 

магу саткаць і звязаць сотні 
розных заклінанняў.

Ты затрымалася 
ў мяне, у цэнтры 
месца маёй сілы, 
дурная жанчына.

Добра, давай 
пачнем.

Гэта бясконцая 
гутарка стаміла 

мяне.

Бозлі!
Ён зрабіў 

гэта!

Бозлі! Благаславі 
Божа, ты прыйшоў 

у пару!

Трэба сказаць, што я 
ніколі ня думаў, што 

буду так рад цябе ба-
чыць, стары сабака.

Адсвяткуем 
пазней.

У нас яшчэ 
шмат працы.

Падзяліцеся 
на тры ка-

манды.



Ты 
прыйшоў!

Спадары-
ня Снеж-

ка?

Першая група гасіць 
полымя ў будынках, 

да якіх яшчэ не 
дабралася залева.

Гэта бяру на сябе. 
Пажарнікі, увагу 

на мяне!

Другая група збірае 
параненых і адносіць 

іх унутр.

Спадары-
ня Снежка.

вы забыліся 
сваю палку.

А трэцяя група 
аглядвае драўляных 

салдатаў. Рупліва 
правярайце кожнага.

Якімі б мёртвымі яны ні 
выглядалі, пераканай-

цеся, што яны 
без галоў.

Зробім – 
збярэм 
галовы. Складайце ўнутры аднаго 

з пакояў бізнес-офіса... 
як мага далей ад цел.

Бозлі!

Я 
ведала!

Бела?

Я ведала, што 
ты выратуеш 

нас!

Ты 
заўсёды 

нас выра-
тоў ваеш!

Спадары-
ня Снеж-

ка!

Ну і ну!



Ты заўсёды 
выратоўваеш 

мяне.

Бела, я таксама да 
дрыжыкаў рады цябе 
бачыць. Але тут лье 

як з вядра, а ты 
цяжарная.

Падумай пра 
дзяцей. Зараз 
жа ідзі ў па-
мяшканне.

Ого! Вы гэта 
бачылі?

Мух, адвядзі 
Белу ўнутр.

Мая сястра, на 
здзіўленне, та-
кая... жывёла.

Цяпер вернемся да 
справы, хлопцы. Калі 

бой і скончыўся, 
вайна не. Хто б мог 

падумаць.

Чацвер, 28 сакавіка. Адразу пасля 
дзвюх гадзін ночы.

Цягнецца 
доўгая ноч.

Ты бачыў гэта, 
Мухалоў? Маланка, але 

вельмі блізка. Ма-
быць, нават над 
нашым дахам.

Вы лічыце, 
нам трэба пайсці 

праверыць?

Стой тут. 
Трымай ліфт.

Я ўсё 
разведаю.

Сэр, 
асцярожней.

Што гэта? Там хтосьці 
ёсць?



О не.

Напрамілы 
Божа.

Мух!

Уніз! Жмі ўніз!
Нам трэба ўніз, 

зараз жа!

Што такое, сэр? 
Што вы бачылі?

Нешта? 
У сэнсе нічога!

і да канца ночы 
ніхто не павінен 

падымацца туды! 
Гэта загад!

Як?

Прабач? Я не зусім раз-
умею, што ты 

кажаш.

Як ты гэта 
зрабіла?

Я растлумачыла табе раней: 
у гэтым месцы я магутней 

за цябе.

У мінулым я магла быць такой 
у любым месцы. Нядрэнна, 

нарэшце, разабрацца ў нашых 
адносінах, ты як лічыш?



Але я... я 
заўсёды 
была...

Ведаю. Ты была 
ў мностве казак... 
такая жудасная і 
такая вядомая.

Я ніколі не задумвала-
ся наконт той лухты, 
што “папулярнасць 

дае моц”.

У кантраляваных 
умовах гэта яшчэ ніколі 

не правяралася.

Я спрабавала ня ўлазіць ва 
ўсе гэтыя гісторыі. Я аддаю 
перавагу ананімнасці і волі 

дзеянняў.

«А тую адзіную казку 
яны і не ўспомняць, у 
рэшце рэшт яны ніколі 
ня ведалі майго імя».

«Магчыма, у 
лесе была іншая 
старая вядзь-

марка».

Я заўсёды была 
мацней, чым ты 

лічыла. Мяне забівалі 
тузіну разоў, але ні 

разу да канца.

Нават абярнуўшыся 
ў попел у сваёй 

хаце, праз столькі 
гадоў, я вярнулася.

Нядрэнна 
для кво-

лай старой 
цыпачкі, а?

Цяпер памаўчы і дазволь 
мне давязаць. Трэба пе-
растаць змагацца і даць 

цемры забраць цябе.

Твая гісторыя 
падыходзіць 

да канца, Баба 
Яга.

Пятніца, 
29-е сакавіка.

і зноў навіны рэгіёна: у верхнім 
Вэст-Сайдзе вечарына ў кварта-

ле, якая выйшла з-пад кантролю, 
прывяла да невялікага пажара, 
які быў хутка нейтралізаваны. 

Пацярпеўшых няма.

і да іншых навін: учора сямейнае 
барбекю выйшла з-пад кантро-
лю, што прывяло да невялікага 

пажара, які быў хутка пагашаны.

Пацярпеўшых 
няма.

і да іншых 
навін.

Ты слухаеш яго, Майк? Ты чуеш, 
што кажа твой дыктар?

Бойка паміж дзвюма вулічнымі 
бандамі ў верхнім Вэст-Сайдзе 
прывяла да невялікага пажара, 

які хутка быў пагашаны.

Што табе трэба, 
Кевін? Мы ў сярэдзіне 
прамога ўключэння. 

Я заняты.

Твой эфірны крэцін толькі 
што сказаў тры разы адну і 
тую ж навіну. Па-рознаму, з 
рознымі падрабязнасцямі.

Пацярпеўшых 
няма.

Табе гэта не здаецца 
некалькі дзіўным? Хоць 

каму-небудзь?

Тое, што мы 
паведамілі малаваж-
ную навіну рэгіёна? 
Сёння з імі застой, 

Кевін.



Тры навіны, Майк! 
Тры! Але ж ты нават 
не разумееш, так?

іду ў заклад, 
што калі ты гэта 
перагледзіш, ты 

скажаш, што гэта 
розныя гісторыі.

Што ты прыдумаў 
у гэты раз, Кевін? 

Зноў будзеш 
гуляць у «Сакрэт-
ныя матэрыялы»?

Ну, ты ўсё ж не агент 
Малдар, і калі там сапраўды 
ёсць праўда, мы не трактуем 

праўду. Мы паведамляем 
факты.

Кампрэндэ, 
сябра?

Я працягну сачыць 
за гэтай гісторыяй.

Якой гісто-
рыяй? Яна была 

запаўняльнікам…

Суседзі ў тым жа раёне 
паведамілі пра дзіўныя 
рэчы той ноччу. Людзі ў 

чорным і лятучая...
Талерка?

Калі ты скажаш 
«лятучая талерка», то ты 

звольнены да ліхаматары, 
Кевін Торн.

Увогуле, гэта 
быў лятучы ложак з 

цудоўнай дзяўчынкай 
на ім.

Вон!

Субота, 
30-е сакавіка.

Што мы будзем 
рабіць, Снежка?

Рамонт. 
Працягваць.

Гэтыя будынкі былі 
пабудаваны даўно, яшчэ 

калі рэчы рабіліся на 
стагоддзі. Зараз яны 
выглядаюць дрэнна, 

але яны моцныя.

Мы іх 
адра-

мантуем.

Пасля таго, 
як пахаваем 
загінулых?

Ужо 
час?

Так. Бадай, 
нам трэба ісці.



Мы аддаем цела нашага шаноўнага 
загінулага брата па зброі, мядзведзя 

Бу, у непраглядную бездань 
вядзьмарскай студні.

Мы спадзяемся, што ён 
знойдзе новае жыццё ці, 

прынамсі, знойдзе супакой 
у абдымках глыбіні і 

няўхільных чараў.

Бывай, малыш Бу! 
Мой мілы малыш! 
Маці кахае цябе!

Хто на-
ступны?

Гэта 
мышыная 
паліцыя.

Яны 
ўдзельнічалі 

ў бітве?

О так. Мала хто 
заўважыў іх, але яны зрабілі 
сваю справу... яны слаўна і 

храбра паказалі сябе... 

...«на вельмі 
небяспечным 

заданні».

«Падчас рукапашнага бою на 
вуліцы Булфінч, яшчэ перад 

пажарам, яны разгрупаваліся 
сярод ворагаў».

«Кожная 
каманда 

ўскарасквалася 
пад калашыну 

салдата…»

«...раскруч-
ваючы дрэн-
на скрэпле-
ныя злучэнні 

іх кален…»

«...паралізуючы 
праціўніка, калі 

той рухаў на 
нас.”

Больш паловы мышынай паліцыі 
былі расціснуты насмерц... забіты 
ўласным поспехам, таму што іх 

цэлі падалі на іх зверху.

Аддадзім іх целы 
вядзьмарскай студні.



Хто 
гэта? Цела 

Чырвонага 
Капялю-

шыка.

Што?!

Вы збіраецеся пахаваць 
гнойны труп гэтай вядзьмаркі 

побач з маім сынам?

і са спадаром 
Велундам, з 
усімі іншымі 

добрымі 
казачнымі?

Мы павінны. Мне шкада, але 
яна вельмі небяспечная.

Гэта адзіны спосаб 
гарантаваць, што яна ніколі 

ня зможа зноў прынесці 
няшчасце.

Зрабіце гэта – 
але не кажыце 

ніводнага добрага 
слова.

Не для 
такой, як 

яна.

Гэта наш самы цяжкі 
вораг – жудасная жан-

чына, імя якой мы 
нават не назавем.

Калі там ёсць нешта, што 
можа прычыніць ёй вечны 

боль і пакуты, будзь 
нашым госцем.

Любае крэсал-
ка, Пастушок. 

Выглядае 
знаёма. Спадарыня Снежка 

дала мне сваё ста-
рое крэсла. Спадзя-

юся, верну яго 
раней.

Ты ачуняеш. Я на-
ват чуў, што доктар 
Свіное Сэрца кажа, 

што можа выправіць 
твае пальцы.

Ён, здаецца, 
у гэтым цал-

кам упэўнены, у 
адрозненне ад 

мяне.

Спадзяюся. Мне 
заўсёды пада-
балася чуць, як 

ты іграеш.

Сапраўды, 
містэр Воўк? 
Вы раней так 

не казалі.



Хто-небудзь 
з хлопцаў ужо 

размаўляў?

Увесь час. Але нічога 
важнага. Усе разам 

праклінаюць мяне ці бал-
бочуць адзін з адным.

Зараз яны маўчаць. 
Мабыць спяць? У лю-
бым выпадку, зда-

ецца, яны ўсё робяць 
адначасна.

Трымайся, малыш. 
З часам мы шмат 
чаго ад іх атры-

маем.

У нас ёсць 
толькі час.

Як пажывае 
наш фальшы-
вы Капялю-

шык?

Яна жывая... на 
здзіўленне... але слабая.

Я выпампоўваю яе 
магію кожны дзень. Яна 
будзе бездапаможнай 

столькі, колькі нам 
патрабуецца. 

Могуць запатра-
бавацца гады.

Я ўмею 
чакаць.

Яна чуе 
мяне?

А як жа.

Слухай сюды, Баба Яга.
Цяпер ты адна. Ніхто 

нават ня ведае, што ты 
жывая, акрамя мяне і 

фрау Тотэнкіндар.

Ні ежы, ні камфорту, 
ні забавы, і ніякай 

кампаніі, акрамя нас.

Таму дай знаць, калі зможаш 
пагутарыць... пра Ворага, ці 

яшчэ пра што-небудзь.

Ты лічыш, што будзеш 
маўчаць, але ніхто не 
вытрымлівае доўга.

У рэшце 
рэшт ты ўсё 
паведаміш.

А да гэтага 
часу цешся 

адпачынкам.



Сакавік, 31-е. 
і праз шмат дзён.

Кароль Коль 
бачыў гэта?

Так. Ён про-
ста праенчыў 
і сказаў, што 

збіраецца 
спаць.

Ён больш ня ў вобласці 
маіх ведаў, з таго 
часу, як зноў стаў 

дрэвам.

Але дрэва ўсё 
яшчэ магічнае, 
так жа, доктар 
Свіное Сэрца?

Значыць, у выніку, 
яго можна пала-

таць, праўда?

Зноў 
сумуеш, 

маці?

Мяркую, гэта меланхолія. Я 
думала пра Бу. Ты ўсё яшчэ 

думаеш пра Бу, тата?

Кожны 
дзень.

Я цяжарная, 
тата.

Што здарыла-
ся, спадарыня 

Чырвань?

Чаму вы пла-
чаце, бос?

Про-
ста так, 
праўда.

Я проста 
сумую па 
Велунду.

Бозлі?

Ммм?
здаецца, што 
ў мяне адышлі 

воды.
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