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Аднойчы

Хутчэй.

Хутчэй. Я аплачу 
ўсе штрафы.

Рэшта 
твая.

Гарачае, 
суровае лета

У якім выбары скончаны, Снежка раджае, па-
мылка выяўляецца, пагрозы зроблены, і пачына-

ецца расследаванне

Ого! Вы ўпэўнены? 
Сотня баксаў за 

васьмідоларавую 
паездку?



Лайно.

Прабачце?

Я меркаваў, 
што даў яму 
дваццатку.

Далі каму?

Не варта.

Давай, 
давай.

Едзь.

Прабачце, сэр, 
доступ на паверх 

абмежаваны…

Я што, падобны 
на звычайнага, 

Эфрам?

Вох, гэта ты, 
Бозлі. Зараз жа 

прапушчу.

Бозлі 
Воўк!

Што я табе казала 
наконт курэння ў 
маёй бальніцы?

Прабачце, 
місіс Кілька, 

забыўся. Больш 
не паўта

рыцца.

Вазьміце 
цыгару.

Я 
вярнуўся.

Дзе ты быў? 
Цябе не было 
больш, чым 

гадзіну!

Мне трэба было 
прагаласаваць, 
пераапрануцца, 
і я спыніўся па 

дарозе, каб 
купіць гэта.

Трэба пытаць, 
за каго ты 

прагаласаваў?

Вазьміце 
цыгару.

Гэта тваё чыстае 
аддзенне?

Файна, 
хлопец.

Як яна? 
Штосьці 
казалі?

Навін няма. 
Трыццаць шэсць 
гадзін радавых 

схватак.

Ну, я вярнуўся, 
таму можаш 
пайсці прага

ласаваць.

Я ўжо зрабіў 
гэта раніцай, перад 

прыездам сюды.



За каго ты 
прагаласаваў?

За каго ты 
прагаласаваў?

Супакойцеся 
хлопчыкі, пакуль 

не пачалі пырскаць 
пенай з рота.

Я шчыра жадаю, 
каб у Снежкі было ўсё добра. 
Мне трэба быць сярод майго 
народа... залучаць чакаючых 

да апошняга моманту.
Накідаць 

апошнія штрыхы на 
маю пераможную 

прамову.

Не хваліся сеўшы, 
а хваліся з’еўшы, Прынц. 

Ты яшчэ нічога 
не выйграў.

Навошта ты ўвогуле 
распачаў гэты бардак? 

Што я табе такога зрабіў, 
што ты жадаеш забраць 

маю працу?

Нічога асабістага, 
ваша вялікасць. Проста 
непрыкрытыя амбіцыі 

з майго боку.

і прагнасць. 
Не будзем і пра 
яе забывацца.

За што мне 
ўсё гэта?

Чаму ты так 
усміхаешся, Бозлі?

Сапраўды? Я і 
не заўважыў.

Тады 
спыніся. 

Гэта мяне 
палохае.

Не, не тут, мэм. 
Галасаванне ў банкет

най зале на дзевят
наццатым паверсе.

Гэта чарга, 
дзе вы ўкідаеце ваш 
бюлетэнь пасля таго, 

як атрымалі яго.

Калі ў вас яшчэ 
няма афіцыйнага 

бюлетэня, вам трэба 
быць у другой чарзе.

Галасаваць проста: 
адзначце адну з дзвюх 
графаў з імёнамі караля 

Коля ці Выдатнага прынца, ці 
ўпішыце вашага кандыдата ў 

пустой графе ўнізе.

Не адзначайце 
больш за адну графу, 

і не вызначайце больш за 
аднаго кандыдата, інакш ваш 

голас не будзе залічаны.

Гэта так хвалююча, 
дэмакратыя ў дзеянні. 

Цяпер я сапраўды адчу
ваю сябе амерыканцам.

У вас ёсць 
бюлетэні 

са шрыфтам 
Брайля?

Ну, прызнавай
ся, Мух. За каго 

галасуеш?

Я ўпісаў імя 
спадарыні Снежкі, 

Папялушка.
Як ты мог зрабіць гэта, 

улічваючы ўсе яе сумніўныя 
прыгоды? А цяпер яна яшчэ 
і з пазашлюбным дзіцём? 

Нечувана!



Сорак дзве гадзіны схватак…

Добра, 
Снежка, пніся 

мацней, 
яшчэ разок!

Бачу галоўку 
малыша!

А Бо
жухна! А Бо

жухна!
А Бо

жухна!

Прыстаўце 
пісталет да 

маёй галавы і 
прыстрэліце 
мяне ўжо!

У гэты 
раз я памру, 

абяцаю!

Ты 
малай
чына.

Зараз, 
пніся.

Яшчэ 
разок.

Вось так!

Толькі 
паглядзі, 
Снежка!

У цябе здаровая 
дзяўчынка! Вы

глядае абсалют
на нармальна.

Нармальна? 
Вы аслеплі? 
У яе хвост!

Гэта пупавіна. 
Мы зараз жа яе 

адрэжам.
Вох, дзякуй Божа! 
Я магу патрымаць 
яе хвіліначку, перш 
чым упаду ў ціхую 
і спакойную кому?

Баюся, што не. 
Мы мусім яшчэ 
папрацаваць.

Наступнае дзіця 
на падыходзе.

Наступ
нае? У мяне 
двайняты?

Вы знарок чакалі 
гэты момант, каб 

сказаць мне?

Я сам не ведаў. 
Выключна магічная 

натура тваёй 
цяжарнасці вельмі 

заблытала маю ме
дыцынскую акустыку і 
іншую дыягнастычную 

апаратуру.

і мяркуючы па ступені 
расцяжэння жывата, мы 
можам чакаць больш за 

двух у прыплодзе...

Трайняты?

Ці болей.

Прыплод?

У мяне 
прыплод?

Таак, зараз 
табе трэба 

вельмі добра 
патужыцца.



Гэта чарга толькі 
для казачных 
з бюлетэнямі.

Калі ў вас яшчэ няма 
бюлетэня, вам трэба 
быць у другой чарзе.

Калі ў вас адсутнічаюць пальцы, 
ці вы па іншых прычынах не можа

це запоўніць свой бюлетэнь, вы 
можаце назначыць кагонебудзь, 

каб бюлетэнь запоўнілі за вас, 
пры вашай наяўнасці і пад 

вашым кіраўніцтвам.

Калі вы дойдзеце сюды, вы 
мусіце вусна заявіць: “Гэта 
мой бюлетэнь, запоўнены, 
як я пажадаў”, перш чым 
пакласці яго ў каробку.

Прызнавайся, 
Доні. Ты каго 

выбраў?

Скажы, скажы, 
скажы хутчэй.

Ты прагаласаваў 
за Выдатнага 

прынца?

Ніколі б не 
галасаваў 

за яго.

Ты ж не лічыш, 
што кароль Коль 

пераможа?

Сорак чатыры 
гадзіны схватак…

Добра, 
Снежка, 

я ўпэўнены, 
гэта апошні.

Вы казалі гэта ў мінулы 
раз, і да гэтага!

Калі ласка, калі ласка 
проста хай яны пераста

нуць лезці з мяне!

Нуну. 
Мы амаль 
скончылі.

Я ўсё 
зраблю!

Я дам вам ключ 
ад любой скарбніцы 
Сінебарода. На ваш 

выбар!

Нумар 
шэсць.

Штошто, Бозлі? 
Ого, ты выглядаеш...
штосьці здарылася?

Я чую 
Снежку. 

Ёй вельмі 
балюча.

і яна на мяжы 
сваіх сіл.



Як толькі 
рэзультаты будуць 

абвешчаныя, я жадаю, 
каб ты запатрабаваў 

неадкладнага 
пераліку.

Гэта будзе 
выглядаць 

лепш, калі гэта 
запатрабуеш 

ты, а не я.

і мне трэба, каб ты 
ўпотай перагаварыў 
з Выдатным прын
цам і даведаўся, як 
доўга ён дазволіць 
мне заставацца ў 
пентхаўсе пасля 
сённяшняга дня.

Гэта вельмі вялікая 
адказнасць, спадар 
мэр. Вы ўпэўнены, 

што жадаеце, каб я 
займаўся гэтым?

Усе мае людзі пакінулі 
мяне, Мух. Ці раджаюць, ці 
займаюцца гэтымі самымі 
выбарамі, якія так і чакай 

заставяць мяне на вуліцы.

Сканчаем, 
хлопцы.

ідзіце 
прагаласуйце, 
калі яшчэ не 

хадзілі.

Выбары 
скончацца 

праз гадзіну.

Як толькі рэзультаты будуць 
абвешчаныя, я жадаю, каб 

ты прасачыў за ўборкай баль
най залы і падрыхтоўкай 
да сённяшняй вечарыны ў 

гонар перамогі.

А пасля рупліва 
пагавары з каралём Ко

лем і даведайся, як хутка 
ён зможа з’ехаць з майго 

пентхаўса.

Ах, і адпраў шэсць тузінаў 
руж у бальніцу да Снежкі 

са звычайнай віншавальнай 
паштоўкай, якая падыходзіць 

да гэтай падзеі.

Будзе 
зробле
на, сэр.



Цудоўны дзень. Трагічны дзень.

Адданы 
Джон?

З табой усё 
добра?

О, Мухалоў. 
Я не заўважыў 

цябе.

Так, 
маё параненае 
плячо вылечы
лася.  Дзякуй, 
што спытаў.

Ээ… Я 
ўвогуле 

пытаў пра…

Твой 
сад у вельмі 

дрэнным 
стане.

Праца 
ўсяго жыцця, 
Мух... знікла, 

проста знікла.

Будынкі можна
 адрамантаваць дастаткова 

хутка, сынок. Але на гэта спатрэ
бяцца гады... дзесяцігоддзі... 

на тое, каб мой сад набыў 
свой звычайны стан.

Мне так 
шкада.

і нашым 
пераможцам 
становіцца…

Я чакаў, што выйграю, 
але хто мог прадказаць 

такі разгром?

Пачалася светлая 
паласа, даражэнькі. На 

гэта спатрэбілася некалькі 
стагоддзяў, але мы нарэш
це занялі свае месцы сярод 

сацыяльнай эліты.

Ты як шэрыф. 
Я як намеснік 

мэра.

Пры ўмове, 
что Снежка і Бозлі 

сыйдуць, як і мяркуе 
наш новы мэр, 

Прыгажуня.

Воў, любы, не 
псуй момант.



З ім цяпер 
немагчыма 

будзе жыць, 
Папялушка.

Але табе больш 
і не трэба. Стаўлю 

на тое, што і гадзіны 
не пройдзе, а ён ужо 

будзе забаўляцца 
ў пентхаўсе з 

наіўнымі казачнымі 
дзяўчынамі.

Пастушок, 
пасля маёй 

апошняй аперацыі 
твае рукі цудоўна 

загойваюцца.

Яшчэ дзве ці 
тры працэдуры 
павінны цалкам 
вярнуць спрыт

насць.

Вы 
так лічыце, 

доктар?

Памайму ты павінен 
быць шчаслівы,  Джэк. Пакуль 

новы рэжым будзе з усім 
разбірацца, разгарнуцца такія 
новыя магчымасці для тваіх 

махінацый.

Ты так 
лічыш, так?

Лічу, гэтае 
месца ідзе 

на дно.

Гэта былі 
добрыя часы, 

але з Фэйблтаўнам 
скончана. Ён сябе 

вычарпаў.

Мабыць і так, 
але пасля таго, як 
у Рыме з’явілася 

карупцыя, 
спатрэбілася яшчэ 
пяць стагоддзяў, 

каб ён загінуў.

У нас яшчэ могуць 
быць цудоўныя 

дзянькі.

Не для мяне, Кай. 
Са мной скончана.

Паглядзі 
на іх, 

Снежка.
Шэсць самых 

прыгожых малянят, 
пра якіх можа ма

рыць кожны бацька.

і здаровыя, 
як коні.

Але толькі адзін 
з іх выглядае як 
чалавек, Бозлі.

Каго гэта хвалюе? 
Яны нашыя і мы 

безумоўна будзем 
кахаць іх.

Зразумела. Але ты не 
задумваўся, што будзе 
далей? Яны не падобныя 

на звычайных, я мушу 
пераехаць на Ферму, 

каб выхаваць іх.

А табе туды 
нельга.



Дамы, як цудоўна, 
што вы прыйшлі 

на свята.

Мы б ніколі яго 
не прапусцілі, 

Прынц.

Выдатная магчы
масць пагутарыць 
наконт бліжэйшай 

будучыні.

Я збіраюся зрабіць усіх 
на трынаццатым паверсе 

казачна багатымі.

Як вы ведаеце, я 
абяцаў субсідзіраваць 
пераўтварэнне і чары 
аблічча для кожнага 

казачнага з Фермы, хто 
пажадае жыць сярод 

звычайных.

Так, мы чулі 
пра гэта.

Нам яшчэ трэба 
абмеркаваць аптовую 

зніжку, але як хутка вы мо
жаце пачаць падрыхтоўку 

заклінанняў?

Ніколі. Прабачце?

Дурны прынц. 
Галоўная прычына, чаму 

мы бярэм за нашыя паслугі 
так дорага,  гэта абме
жаванасць попыту на іх 
настолькі, наколькі мы 
зможам яго здолець.

Мы ўжо амаль дасягнулі 
мяжы нашых магчымасцяў па 
стварэнні заклінанняў. Мы не 

можам даць вялікай колькасці 
чараў аблічча і ніякіх новых 

пераўтварэнняў.

Мы не можам 
ствараць чары патокам, 

нібы нейкая фабрыка 
звычайных.

Але…

…я абяцаў.

Ведаю. Цяпер ты ўжо шкадуеш, 
што не парадзіўся з намі, перш 

чым рабіць гэта галоўным 
лозунгам тваёй кампаніі?

Паглядзіце на яго... 
хадзячы мярцвяк.

Ружа Церні, ён 
ужо, безумоўна, 

п’яны…



Наступнай 
раніцай…

Я сапраўды быў 
такім дрэнным?

Прайшлі дні. 
Прыйшла летняя 
спякота

Я з’ем 
твае пальцы, 
і пальцы на 
нагах і твае 

вочы.

і я зраблю рагу 
з тваёй ссохлай, 
старой плоці, і 

пудынг з мазгоў.
Я сатру ў 
муку твае 

косткі, і спя
ку хлеб.

і не толькі цябе. 
Я высачу ўсіх тваіх 
дзяцей і ўнукаў і 

нават іх дзяцей да 
дванаццатага ка
лена, і іх я таксама 

з’ем.

Гэта 
добра.

Калі я вызвалюся, 
то разнясу Фэйблтаўн, 

а зямлю пасыплю 
соллю.

Добра.

Але зараз 
давай вернемся 

да нашай гутаркі, 
не супраць?

Хто такі Вораг?



Гэта часопіс расследа
ванняў Кэвіна Торна, 
былога пасрэднага рэпар
цёра вялікага сталічнага 
інфармацыйнага бюро.

Я пішу ад рукі, таму 
што лічбавую копію 
можа выкрасці кожны 
здольны хакер, таму 
гэта здаецца найлепшым 
спосабам забяспечыць 
існаванне толькі адной 
копіі. Калі вы гэта 
чытаеце, то я, хутчэй 
за ўсё, мёртвы.

Некалькі 
драматыч
на? Але да
вайце пач
нем з самага 
пачатку.

У верхняй заходняй частцы 
Манхэтана, паміж вуліцай 
Кіплінга і вуліцай Андэр
сана, ёсць невялікая жылая 
вуліца – Булфінч.

Ледзь больш за тры месяцы таму ўся вуліца 
была ахопленая пажарам, які верагодна ўзнік 
падчас узброенай страляніны, якая, здаецца, 
прайшла незаўважанай.

Нават некалькі раз
розненых сведкаў, якія 
патэлефанавалі першымі, 
у сучасны час ужо нічога 
не памятаюць пра свае 
сведчанні і заяўляюць, 
што не бачылі нічога 
дзіўнага.

Фактычна, здаецца, я адзіны чалавек 
(акрамя, напэўна, жыхароў Булфінча), 
які можа штонебудзь успомніць 
пра гэта.

Гэта толькі адна з таямніц, якія 
я спрабую расследаваць апошнія тыдні.

Чаму гэта адбылося? 
Што робіць мяне та 
кім асаблівым?

Гатовы 
пагуляць, 

Гас, сябрук?

Яны проста 
чароўныя, 

Снежка!

Ужо 
вырашылі, 
як наза

вяце?

Я прапанаваў некалькі 
імёнаў, але Снежка 

ўсе іх адхіляе.

Мы мяркуем назваць 
яе Квітнеючай, таму 

што яе чырвоная футра 
нагадвае мне пра Ружу 

Чырвань.

Коль – 
добрае імя для 

хлопчыка.

Ці Амброўз.

Ты 
ведаеш 

кагонебудзь 
з імем 

Амброўз?

Я. Гэта маё 
сапраўднае імя.

Гэй! 
Адзін спрабуе 

сесці!

Лухта. Яны яшчэ 
зусім маленькія.

А 
Божухна.



<<Агуўў>>

Далей: Падзенне
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