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Нью-Ёрк.

Кажыце, што 
заўгодна пра 
нашага агуль-
нага былога 

мужа...

...аднак ніхто 
з вас ня можа 
адмаўляць...

...ён быў вельмі 
добры ў пасцелі.

Тут мы пазнаем штосьці пра таемнае жыццё трэцяй жонкі Выдатнага Прынца
Распусная Папялушка



Кінь, Папялуш-
ка. Ты сароміш 

Снежку.

Не саромеюся я. Не такая я і ранімая, 
якой мяне ўяўляюць.

Проста не разумею, 
чаму, калі мы су-

стракаемся, Выдатны 
Прынц аўтаматычна 
становіцца адзінай 

тэмай для размовы.

Справа ў тым, што мы 
арагнізоўваем гэтыя 

ланчы толькі з-за яго. 
Мы не сяброўкі... тым 
больш не сваякі. Мы 
ня круцімся ў адных 

колах.

Снежка, важная 
асоба, таму што 

кіруе Фэйблтаўнам 
...пры мінімальнай 
дапамозе з боку 

сапраўднага мэра.

Ружа Церні, важная 
асоба, таму што ў яе 

казачныя багацці.

А небарака Папялушка 
вымушана быць звы-
чайнай прадаўніцай 

ў краме абутку.

Не зусім дакладнае азна-
чэнне твайго становішча, 
Папялушка, улічваючы, 

што ты як валодаеш 
«Крыштальным туфлікам», 

так і кіруеш ім.

Так ці інакш, 
дзяўчынкі, мы 

так рэдка бачымся 
толькі дзеля адна-

го лайнюка.

У нас нешта 
накшталт штогадовага 

пасяджэння ў яго гонар. 
Раз у год мы збіраемся, 
каб пацвердзіць, што ён 
усё ж такі непапраўны 

выблядак і так жа 
заслугоўвае нашай 

калектыўнай пагарды.



Няўжо 
неабходна 

выказвацца 
так груба?

Гэта добры 
рэстаран.

Так, чаму 
ты ўвесь 
час такая 

злая, Папі?

Магчыма таму, 
што мне склада-

ней за ўсіх.
З нас трох я больш 
усіх папакутавала 

ад Выдатнага Прын-
ца і яго паводзін.

Гэта смешна.

Ага, я б папрасіла цябе 
адказаць за свае словы. Шмат 
гадоў мы параўналіся адна з 
адной, каб я дазволіла табе 

такое сцвярджэнне.

Ён 
абыходзіўся з 
кожнай з нас 
з аднолька-
вай пагардай 
і грубасцю.

Менавіта 
гэта і даказвае 

маю ідэю.

Як жа ты гэта 
высветліла? Я 
вельмі жадаю 

паслухаць.

«Усё проста. Беласнежка была жонкай нумар адзін. 
Да гэтага ён ніколі не жаніўся, таму ў яе выпадку наш 

Прынц-Прыгажун мог ня ведаць пра свае слабасці 
ў пытаннях шлюбнай адданасці».

«Далей ідзе Ружа Церні, 
знакамітая Спячая Прыгажуня».

«Мы ведаем, што спачатку ён кахаў цябе, 
інакш ніколі ня змог бы абудзіць цябе без 

пацалунку сапраўднага кахання».



У гэтым выпадку, ён усё 
яшчэ мог верыць, што ён 
здольны на працяглую 

прыхільнаць.

Не атрымалася з 
Беласнежкай, дык можа 

таму, што яна проста 
ня той чалавек?

Ты лічыш, 
што я была яго 
правамерным 
другім шан-

цам?

Угу.

Калі справа дайшла 
да жонкі нумар тры... 
мяне... ён павінен быў 
ведаць, што праблема 

ў ім.

Павінен быў ведаць пра сваю 
хранічную цягу да жанчын, і 

пра тое, што ў рэшце рэшт ён 
параніць і мяне.

У выпадку са мной, 
ён ужо наперад ведаў, 
што знішчыць мяне, і 

ўсё ж яму было 
ўсё роўна.

Такім чынам, 
лэдзі, мне заслу-
жана горай, чым 

вам.

Ну а цяпер, калі вы 
мяне прабачыце, тут, 
безумоўна, весела, 

але я спазняюся. Спяшаюся ў аэра-
порт, дзеля вы-

датнага і беспры-
чыннага водпуску 

ў Еўропе.

Зноў? 
Твая крама 

абутку, бачна, 
прыносіць табе 
болей, чым ты 

кажаш.

Насупраць, 
справа ідзе 

вельмі лайнова.

і я ні разу не 
падыходжу на 

ролю гандляркі.

«Таму я маю намер 
патраціць тое, што 

засталося ад актываў 
кампаніі...»

«...пакуль мае 
крэдыторы не 

даведаліся, што 
я знікла з 

іх грашамі».

Таксі!



Так, сэр, яны з 
трыбухамі купіліся на 
паводзіны «зласліва 

былой жонкі».

Зараз па ўсім 
Фэйблтаўне разнясецца 
чутка пра тое, што я ня 

толькі жудасная жанчы-
на, але яшчэ і банкрут.

Ніхто 
не западозрыць, 
чаму я на самой 

справе ў Парыжы.



Мы ідзем па 
графіку. Зразумела, 

я буду. Вы мой спадар і ўладар, 
і я тайна служу толькі вам.

Уппс, званок у 
дзверы. Мне трэба 

бегчы.

Мой кавалер 
прыйшоў раней, 
як і звычайна. Ён 

вельмі нецярплівы.

Адну 
хвілінку!

Ужо іду!

ікі!
Шаноўны!



Я б жадаў, 
каб ты мяне 
так не назы-

вала.
ікі?

Але гэта так 
міла і скароча-

на ад...

Я не ада-
браю ўсялякія 
прымяншэнні.

Цудоўна, 
хай будзе 
ікабод. Ці 

лепей містэр 
Крэйн? А то 

і сэр?

О, шаноўная, 
калі ласка, ня 
крыўдзіся. Я 
не жадаў...

Я ведаю, што 
нам трэба 

весці справы, 
але ня дума-
ла, што паміж 

намі толькі 
дзелавыя 
адносіны.

Але...

Я адважылася 
спадзявацца, што 
паміж намі цяга.

Яна 
ёсць!



Мабыць 
нават пачатак 

чагосьці 
большага.

Папялушка, я 
абажаю цябе!

і ты 
ведаеш 

гэта!

Праўда?
і я павар’яцку 
цябе кахаю.

Чаму, 
па-твайму, 

я гэта 
раблю?

Дзеля 
мяне? Думаеш, я б 

прадаў Фэйблтаўн 
і ўвесь свет звы-

чайных дзеля 
меншага?

О, мой 
даражэнькі!



Прачынайся, соня. Ты 
прапускаеш цудоўную 

раніцу.

Вярніся 
ў ложак.

Я не магу.

Трэба скончыць адну 
справу, якую мы мінулай 
ноччу так і не пачалі з-за 
таго, што жывёльнае па-
чуццё перамагло цябе.



А потым я ўгавару 
цябе звадзіць мяне 

паснедаць.

Хіба гэта 
разумна?

Хопіць 
гуляць у 
хованкі.

Я жадаю 
паказаць 

свайго муж-
чыну ўсяму 

свету.

Калі, зразумела, 
ты ня супраць, каб 
нас бачылі разам.

Ты што, 
жартуеш?

Ва ўсім свеце няма 
месца, дзе б я ня быў 

горды, як паўлін таму, 
што ты побач са мной.



Тады падпішы 
вось тут, і мы 

ў справе.

Што 
гэта?

Афіцыйны дакумент, які гарантуе, 
што, калі ўзброеныя сілы майго 
ўладара перайдуць у наступ, ты 

будзеш назначаны імперскім 
губернатарам гэтага свету...

...з усімі правамі, 
абавязкамі, 

прывілеямі і дарамі 
- якія належаць.

А ты станеш 
маёй жонкай? 

Будеш кіраваць 
са мной?

Адразу, як толькі 
ты прадставіш 

мяне сумленнай 
жанчынай.

Нам зараз жа 
трэба знайсці 

святара!

Ня так 
хутка, 

дурненькі.

У абмен на мае 
паслугі імперыі, 

мой уладар абяцаў 
мне грандыёзнае 

вяселле пры двары. З усім, што 
патрэбна.



Там будзе 
сам Вораг?

Ён і правядзе 
цырымонію.

Аднак, ікабод, больш 
ніколі не ўздумай назы-
ваць яго гэтым грубым і 

вульгарным імем.

Яго адданыя 
падданыя, да 
якіх ты цяпер 

прылічаны, звярта-
юцца да яго як да 
імператара, з на-
лежнай павагай 

і пашанай.

Ты яго 
ведаеш? Ты 
асабіста ба-
чыла яго?

Хто ён? У 
Фэйблтаўне ўсе 

надзвычайна жа-
даюць ведаць 

гэта...!

Забудзь. Болей 
ніякіх сакрэтаў, 
пакуль ты мяне 

не накорміш.

ідзі прымі душ, 
смярдзючка, па-
куль я не памёрла 

з голаду.



Усё зро-
блена. Ён 

падпісаўся.

Нас ня 
будзе 

ў пакоя 
прыблізна 
гадзіну.

Спяшайся, 
мілы.

Нам 
трэба 
ісці.



Я кіраваў Фэйблтаўнам 
на пасадзе намесніка 
караля Коля каля ста 

пятнаццаці гадоў.

Тады Беласнеж-
ка была маёй 

памочніцай, як 
зараз Пастушок 

пры ёй.

Што ж здарылася? 
Я памятаю, што 

быў нейкі скандал, 
але канкрэтныя 
падрабязнасці 
мяне пазбеглі.

Усё гэта глупства 
і дрэнь. Беласнеж-

ка выставіла шэраг... 
абвінавачанняў.

Мне падабала-
ся падтрымліваць у 

кабінеце раўнапраўныя 
адносіны, а яна сцвяр-
джала, што ёй некам-
фортна з-за пэўнай 

фамільярнасці.



А хіба ты не спрабаваў 
пацалаваць яе за 

зачыненымі дзвярамі?

Лухта і глупства, як я і 
казаў. Я спрабаваў пака-
заць ёй свае адносіны да 

яе добрай працы, а яна 
вырашыла няправільна 

растлумачыць мой жэст.

Калі азірацца назад, 
я разумею, што яна была 

амбіцыёзная, і яе абвінавачанні 
былі накіраваны на тое, каб 

зняць мяне з пасады і 
заняць маё месца.

Вы там сачыце за ёй. 
Яна тая яшчэ змяя. Нават сфа-
брыкавала доказы таго, што 
я раскрадаў фонды супол-

цы. Мне заставалася злажыць 
паўнамоцтвы, каб пазбегнуць 

афіцыйных абвінавачанняў.



Калі войскі імператара 
прыдуць, і ты зноў 

будзеш на кані, усталя-
ваць справядлівасць будзе 

асабліва прыемна.

О так.

Мы адплацім гэтай 
нахабніцы па заслу-

гах... на агульнай 
плошчы і на новай 

вяроўцы.

Цяпер я б жадаў 
паслухаць тваю 

гісторыю. Як 
ты аб’ядналася 
з Вора... кхм, 
імператарам?

Ты даўно 
шпіёніш для 

яго?

Гэта зусім 
не прыемная 

гісторыя.

Я была з ім увесь гэты 
час. З самага прыходу 

ў гэты свет.

Раскажы. 
Я жадаю ведаць 

пра цябе ўсё.

Добра. 
Але толькі 

ня тут.

Мы ўжо здорава 
ператравілі наша 

снеданне.

Вернемся ў наш нумар... 
наш ложак... дзе ты 

абдымеш мяне, пакуль я 
буду паведамляць сваю 

гісторыю.



Хутчэй!

Адчыняй 
дзверы!

Мне 
трэба...

...я павінен узяць 
цябе, зараз жа!

Увогуле, ня 
думаю, што ты 

зможаш за-
раз узяць мяне, 

шаноўны ікі.

Што?
Папялушка, 

даражэнькая, 
што ты..?

Баюся, 
заручыны 
касуюцца, 

ікі.

Бос, сустра-
кайце ікабода 

Крэйна.

Бачы ліся 
ўжо. Я некалі працаваў 

на яго, памятаеш?

Бозлі? 
Тут? 
Але...



Папі, што тут 
адбываецца?

Я працую якраз 
на Бозлі.

Ты?

Ты і ёсць 
Вораг?

Ня тупі, Крэйн. 
Я ў дакладнасці 
той, кім ты мяне 
заўсёды ведаў.

Я адданы 
Фэйблтаўну. 
і Папялушка 

таксама.

Адзіны 
сапраўдны 
здраднік у 

гэтым пакоі - 
гэта ты.

Ты прадаў нас 
за звычайны 

здрадніцкі набор.

Грошы, 
сэкс і 

ўладу.

Але...

я ка-
хаю 

цябе.



Хопіць, 
а то мяне 
званітуе.

Усе доказы 
ў яго кейсе, 

Бозлі.

Ён выкрывае нашу 
магчымую ваенную моц 
і прыводзіць падрабяз-
нае пералічэнне нашых 

тактычных магічных 
артэфактаў.

А таксама аналіз 
нашага зброевага 
вырабу на Ферме.

і акрамя таго, 
справаздача на 

кожнага казачна-
га, які жыве...

Ведаю, паспеў 
пачытаць, пакуль 

вас не было.

Асабліва мне 
спадабалася, 

што ён напісаў 
пра мяне.

Быўшы былым 
настаўнікам пісьма, 

ён, відавочна, 
знайшоў новы спо-
саб ужыць словы 

«дварняк» і «пабітая 
кудла» у адным 

сказе.

А яшчэ там ёсць 
маляўнічая сэксу-
альная фантазія 

пра Снежку.



Не, Бозлі, ты 
не разумееш!

Я не вінаваты! Гэта 
ўсё з-за яе! Хіба ты 

ня бачыш?

Яна здрадніца, а калі 
яна сказала мне, што 
працуе на Ворага, я, 

увогуле...

...я падыграў, 
выключна дзеля 

хітрасці...
каб яна папалася 
і выкрыла сябе!

Гэта была заса-
да, Бозлі! Засада! 
Я прапрацоўваў 

Папі!

На карысць 
Фэйблтаўна!

Рукі 
прэч, Крэйн. 
Гарнітур за-

пэцкаеш.

Я не жадаў мець 
ніякіх адносін да 

вашага палявання 
на вядзьмарак. 
Тут у вас няма 
ніякай улады!



Ён нават 
падпісаў поўнае 
прызнанне, за-
маскаванае пад 

кантракт пра 
сваё месца пры 
новым рэжыме.

Ага, я 
бачыў.

Пачакай 
знадвор-
ку, Папя-
лушка, я 

тут пакуль 
пагутару 
з нашым 

хлопчыкам.

і што цяпер 
будзе? Вы з ганьбай 
прыцягнеце мяне ў 

Фэйблтаўн?

Не. Як ты і казаў, у 
мяне тут няма ніякай 

улады.

Я хутка цябе 
адпушчу.

Зрабі ласку, 
выгляні ў 

акно.

Скажы, калі Па-
пялушка з’явіцца 

ўнізе ў двары.

Вось 
і яна.



Паехалі 
дадому. 

Наша спра-
ва зробле-

на.

Значыць, суда 
ня будзе?

Калі б суд быў, я 
б быў вымушаны 

выкрыць, што 
ты працуеш на 

мяне, а гэта не-
дапушчальна.

Мне як мінімум 
патрэбны адзін 
тайны агент... 

каб ніхто, акрамя 
мяне, пра яго ня 

ведаў.

А што з 
целам?

Я зымітаваў няшчас-
ны выпадак - такім 
чынам, каб ашукаць 
французскіх копаў.

Штосьці мы з табой 
не ў захапленні ад 
французаў, так?

Я не ў захапленні 
ад кожнага, 

хто ўзводзіць 
няўдзячнасць у 
нацыянальную 

гордасць.

Ды і ня нацыя яны 
зусім, а толькі нямы-
ты зброд, які сышоўся 
разам з-за празмер-
най колькасці сыроў.

Ты гэта 
быццам 

адрэпеціраваў, 
Бозлі.

Ты добры слухач. 
Я прабуду тут яшчэ 

тыдзень.
Не забывай чаявыя 

для афіцыянткі і 
асцярожна па 

дарозе дадому.

Далей: Марш драўляных салдатаў працягваецца!
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