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Паданні створаны Б. Уілінгхэмам

Пераклад 
на беларускую мову: 

Артур барадачоў

афармленне: 
сяргей 

козыраў

Чаму ты 
пакідаеш 
тут мяне 
аднаго, 
Бозлі?

Я ня створаны 
для самоты.

Калі 
мы скончым, 

табе ня 
будзе скла-

дана вярнуць 
мяне да маіх 

братоў?

Ты вернешся 
туды толькі ў 
тым выпад-
ку, калі здаш 

нам яго з усімі 
трыбухамі, і не 

секундай раней.

Абурайся колькі 
пажадаеш, 

Арло, але твой 
лёс цалкам 

знаходзіцца ў 
тваіх руках, якіх 

у цябе няма.

Чым хутчэй ты 
ўсё апавядзеш, тым 
хутчэй твая ізаляцыя 

скончыцца.

Добра. 
У такім вы-

падку давайце 
працягнем.

Доўгая, цяжкая восень
У якой усе пасады і апартаменты будуць размеркаваны. 

Героі змушана пачнуць новыя главы ў сваім жыцці, 
а драўляная галава паведаміць усё, што ведае.

ШЧЫРЫ ДЗЯКУЙ 
ЗА ПАДТРЫМКУ 
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На чым 
мы ўчора 
спыніліся?

Брама.

А, 
сапраўды, 

брама.

Бацька загадаў 
зачыніць усе брамы 
ў гэты свет, якія мы 

толькі знойдзем.

Ён баіцца 
атакі з боку 
звычайных.

Ці, што горш – 
утоенае прасякан-

не іх тэхналогій.

Гэта можа 
стварыць 

хаос і змяніць 
баланс сіл.

Імперыі, якая кіруецца 
элітай магіі, не патрэб-
на сучасная зброя. Гэта 

дазволіць кожнаму 
селяніну стаць падоб-
ным на нашага найлеп-

шага чараўніка.

Няма цмока, 
які б быў да пары 
знішчальніку, так?

Гэта ўсё 
з-за зброі, 
разумееце?

Па сутнасці, 
усе гэтыя сучасныя 

тэхналогіі далі звычай-
наму чалавеку ўладу і 

вызвалілі яго ад 
кантролю зверху.

Добрай раніцы, Грымбл. 
Мне трэба сустрэцца 
са Снежкай у офісе.

Прахо-
дзьце, 

мэм. Міс 
Снежка ўжо 

там.

Прывітанне.

Снежка?

Шшшшш!

Прыгажуня…

Ты 
пабудзіш 
дзяцей.

Я іх толькі пакла-
ла пасля ранішняга 

кармлення.

Добра, 
паклала не 
літаральна, 

але...

Яны прыгажэюць 
з кожным днём.



Толькі калі 
спяць.

Але калі яны 
ня спяць, яны 

ўлятаюць да межы 
дасягальнасці, 

пэцкаюць падгузкі 
і крычаць...

Я магу карміць 
толькі дваіх за 
раз, а астатнія 

не жадаюць 
чакаць сваю 

чаргу.

Тым не менш, 
гэта чыніць 

дзівы з тваёй 
постаццю. Твае 
грудзі нашмат 
павялічыліся.

іду ў заклад, 
гэта значна 

паляпшае тваё 
сэксуальнае 

жыццё.

Ммм… 
Мабыць пач-
нем ужо? Пад 

канец месяца я 
рушу на Ферму, 
і перад гэтым 

ты павінна 
штосьці даве-

дацца…

Па-першае, раю 
табе не звальняць 

Бафкіна і Пастушка, 
яны неацэнныя.

Удваіх яны ведаюць, 
дзе што знаходізцца 
і што трэба рабіць у  
крытычнай сітуацыі.

Гэта дазволіць 
вырашыць усялякую 
новую праблему, а 

апошнія, ты мне па-
вер, з’яўляюцца з 

жахавітай частасцю.

Безумоўна, 
табе не-
абходна 
зноў аб-

меркаваць 
падзел 

абавязкаў 
з новым 
мэрам.

Мабыць, 
Выдатны 

прынц па-
жадае стаць 
карысней за 
караля Коля.

Я шаную тое, 
што ты з’едзеш на 

некалькі дзён раней, 
кароль Коль.

Удзячны 
дапамаг-

чы.

Я жадаю 
размясціцца ў 
пентхаўсе да 

дня інаўгурацыі, 
каб ледзь пазней 
працягнуць веча-

рыну тут.

Як толькі яго мэбля 
будзе вывезена, я 

жадаў бы набыць но-
вую. Шмат скуры і таму 

падобнае.

Але ня трэба 
забывацца пра 

каштоўнейшыя рэчы, якія 
мы можам канфіскаваць 
з маёмасці Сінебарода.

і стары басейн таксама 
неабходна замяніць. Мне 
патрэбны больш буйны і 

элегантны басейн.

Але, магчыма, 
нам неабходна пера-

чакаць зіму, перш чым 
пачаць працу.

Запісаў, 
Хобс?

Так, ваша 
светласць.



Рубцоў няма.  Дужасць 
зуха добрая. Поўная 
рухавасць пальцаў 

адноўлена.

Які раз я ажыццяўляю 
тое, што нікому іншаму 

не падначалена.

Я вельмі ўдзячны, 
доктар Свіное Сэрца.

Цяпер ты зноў 
зможаш дакучаць нам 

бесперапыннай гульнёй на 
сваёй флейце.

Прабачце, 
доктар. 
Званок 

у дзверы.

Кароль 
Коль! Дзякуй, што 

дазволіў мне 
пажыць у цябе, 

Пастушок.

Няма за што. Уваходзьце. 
Маглі б паклікаць мяне, 

каб я вам дапамог.

Я не буду 
доўга нада-
кучаць табе.

Як толькі 
Прыгажуня і Пач-
вара пераедуць 
у апартаменты 

Снежкі, я атрымаю 
іх кватэру.

Можаце заставацца, 
колькі пажадаеце, 
ваша светласць.

Добра, 
Папялушка, 

на сёння ўсё.

Так як Арло 
зліў дастаткова 

выведдадзеных, мо-
жаш вярнуць яго 

да братоў.

Нарэшце.

Заўтра 
пачнём размову 

з астатнімі.

Што наконт 
Рэджынальда? Ён 

здзіўляе мяне сва-
ёй здольнасцю 

балбатаць.

Добра. Пераканайся, 
што журнал будзе 

ў бяспецы.
Зразумела, 
убачымся 
раніцай.

Навошта тут 
Папялушка?  Для 

чаго яна?

Яна - адзін з 
сакрэтаў, якія 
табе неабход-
на навучыцца 

захоўваць, 
перш чым 

стаць шэры-
фам.

Я апавяду больш, 
калі паверу, што ты ня 
будзеш расцяпай на 

працы.

Бачу, мне будзе 
трэба даведацца 

больш, чым я лічыў.

Калі ў цябе ёсць 
натура, то з працай 

ты асвойваешся 
дастаткова хутка.

Гэта грымучая сумесь 
шэрыфа невялікага 
горада і кіраўніка 

таемнай шпіёнскай 
арганізацыі.



Па большай частцы, 
ты павінен ведаць 
такія сакрэты, якія 

трэба захоўваць на-
ват ад сваіх босаў.

Табе трэба навучыцца 
чуць, што ім неабходна 
ведаць, а што не павінен 

ведаць ніхто.

Куды мы ідзем, 
Бозлі? Офіс у 
іншым боку.

Я мяркую, 
ты зарабіў хоць 

крыху павагі.

ідзіце за мной, містэр 
Пачвара, і я пакажу вам 
адну з галоўных рэчаў, 

пра якую вы ня зможаце 
нікому і ніколі паведаміць 

– нават сваёй жонцы.

Але яна ж будзе 
намеснікам мэра, 

маім непасрэдным 
начальнікам.

Правільна. Лічы гэта 
маім тэстам на вы-
трымку грузу, які ты 
будзеш вымушаны 

несці адзін.

Часткова Фэйблтаўн так 
добра працаваў у мінулым 
таму, што я добраахвотна 
рабіў усю брудную працу, 
пра якую Снежка і кароль 

Коль не павінны былі і 
не жадалі б ведаць.

Ад цябе, 
галоўным чынам, за-
лежыць, як Фэйблтаўн 

будзе працаваць 
у будучыні.

Вітаю, Бафкін, 
усе пайшлі спаць?

Ага. Снежка 
забрала ўсіх 

некалькі гадзін 
таму.

Бозлі і Пачвара 
дагэтуль дзесьці ў 
далёкіх калідорах.

Акей. Мой новы 
сусед спіць, а мне 
неабходна папрак-
тыкавацца ў гульне 

на горне.

Таму, калі 
жадаеш паспаць, 

забяры кош у адзін 
з далёкіх пакояў.

Безумоўна. 
Нават і не 

спрачаюся.

Убачымся, 
сябрук.

Да пабачэння, 
дружа.

Паклапаціся пра 
ўсіх, добра?



Містэр Пачвара, 
пазнаёмцеся з 
Гудрун, гускай, 
што нясе зала-

тыя яйкі.

Гэй, Бозлі. 
Вітаю, містар 

Пачвара.

Вох 
ты ж.

Але ж ты памёрла. 
Цябе забілі ў Род-

ных землях некалькі 
стагоддзяў таму.

Частка леген-
ды, выдуманая 

мной і Бозлі.

Наво-
шта?

Таму што за 
залатыя яйкі Гудрун 

я аплачваю свае 
несанкцыянаваныя 
аперацыі – цяпер 

будзеш і ты.

У наступны раз я 
пазнаёмлю цябе з 

хлопцам у  Даўнтаўне, 
які вырабляе з гэтага 

грошы.

Святыя 
ўгоднікі, 

куды ты мяне 
ўцягнуў?

Лепш табе 
хутчэй пра 
гэта даве-

дацца.

Я амаль пакінуў 
пасаду, і табе трэ-

ба будзе акунуцца ў 
гэты вір з галавой.

Мінулі 
дні.

Калі я з дзецьмі 
паеду, куды ты 

накіруешся?

Ня ведаю, але, 
безумоўна, тут я 

не застануся.

Але ты 
патрэбны 

Фэйблтаўну.

Я стагоддзямі 
аддана служыў яму. 

Але з-за маіх праблем, 
нашы дзеці сасланы 

туды, куды я не змагу 
трапіць.

Ведаю, 
гэта 

агідна, 
але...

Я выконваў 
сваю працу і на-

ват больш, гэтага 
дастаткова. Цяпер 

іх чарга.

Мы яшчэ 
ўбачым цябе?

Спадзявайся, што не, 
Снежка. Я паспрабую трымац-
ца як мага далей – выканаць 
гэтыя мізэрныя законы, якія 

я сам навязваў столькі гадоў. 
Але я ня ведаю, колькі часу 

я пратрымаюся.

Рана ці позна, я пажадаю 
ўбачыць сваіх дзяцей, і калі 

гэта адбудзецца, ніякія сілы, 
загаворы і стварэнні на зямлі 

ня змогуць мяне спыніць.

Ты збіраешся знішчыць 
усё, што мы так доўга 

і ўпарта стваралі?



Што мы стварылі, 
Снежка, дык гэта на-
шых дзяцей, якіх ты 

жадаеш забраць 
у мяне.

Яны – адзінае, што мае 
значэнне. Усе мае абавязкі 

цяпер толькі перад імі.

Што ж 
нам тады 

рабіць? Проста не ідзі 
на Ферму, хадзем 

са мной.

Ёсць яшчэ лясы 
на гэтай зямлі, у якіх 

нас ніхто ніколі 
ня знойдзе.

Мы б змаглі выхаваць 
нашых дзяцей без умя-
шання казачных і звы-

чайных.

Вох, Бозлі, 
я нават не...

Я не магу 
здрадзіць 

Фэйблтаўн і 
жыць вось 

так.

Зразумела не. 
Пасля ўсіх гэтых галашэнняў 
пра тое, як дрэнна з табой 
абыходзіліся, ты дагэтуль 

трымаешся за свае фантазіі 
пра замкі і прынцаў.

У якіх сабакі 
ведаюць, дзе 
ім сядзець – 

у будцы.

Наступнай 
раніцай…

Сачы за дзецьмі, 
не дазваляй ім выля-

таць з машыны.

Яны будуць 
прышпіленыя. Яшчэ 

адзін.

Не турбуйся 
за нас. Мы 
здолеем.

Беражы сябе, 
Снежка.

Я ўсё 
падрыхтаваў да 
вашага ад’езду, 

міс Бела.

Поспехаў, 
Снежка. Само 

сабой, 
дзякуй.

Вы гатовы 
адпраўляцца, 

міс Бела?

Не дазваляй Ружы 
Чырвані каманда-

ваць табой.



Паехалі, 
шэф.

Куды, 
службовы?

Ня ведаю.

Як мага 
далей.

Нарэшце! Гэта ўсё 
нашае!

Вельмі ня цешся, 
даражэнькая.

Мяркую, гэта хутчэй 
будзе цяжарам, чым 

дабраславеннем.

Ня псуй 
момант, 

любы.

Гэй, а гэта 
чый стол?

Гэта мой.

У адрозненні ад 
майго папярэдніка, 
я маю намер пры-

маць большы 
ўдзел у справах 

Фэйблтаўна.

Дык дзе Пастушок і гэтая 
праклятая малпа? Мне не-
абходна сабраць усіх для 
маёй першай афіцыйнай 

прамовы.

А я адкуль 
ведаю? Некалькі 

дзён іх ня бачыла.

Тут усё 
было так 

неспакой-
на.



і бліжэй да канца 
гэтага дня…

Сардэчна запра-
шаем у новы дом, 

Снежка!

Мы падрыхтавалі 
святкаванне ў 

свірне, міс Бела!

З 
вылоўліваннем 

яблыкаў з 
вады ротам!

З 
моцным 
сідрам!

Ага, таму рыхтуйце-
ся да кучы напояў і 
пацалункаў на вы-

шках, Снежка.

Будзе цудоўна, 
але...

Ты выгляда-
еш выдатна, 
сястрычка! 
Вельмі ка-

зачна!

Але зараз 
жа адыдзі 

ўбок!

Цётачка Ружа абавя-
зана паглядзець на 
сваіх пляменнікаў і 

пляменніц!

Але...

Толькі 
паглядзіце на сябе, 

даражэнькія!

Як вы выраслі
 за апошні час!

Вуці-пуці! 
Вуці-пуці-вуці! 
Вуці-вуці-пуці!

Маці Боска, 
Ружа!

Ты іх упусціла!
Мы іх 

губляем!

Ты вельмі 
хвалюешся, 
сястра мая.

Мы 
падрыхтаваліся 

да гэтага.



Цягніце 
іх назад, 
хлопцы!

О, не! 
О, не!

Гуууббллрр

Буррб

Мы тыднямі 
практыкавалі 

гэтыя манеўры.

Дзівосна!

Дзякуй! 
Дзякуй!

Снежка, у тваіх унікальных 
дзяцей будуць самыя па-
дрыхтаваныя нянькі, пра 
якіх кожная маці можа 

толькі марыць!

Адпачні 
ў галоўным доме. 
Мы падрыхтавалі 

найлепшы пакой для 
цябе і тваіх лятучых 

спінагрызаў.

Я ўражана.

Вось 
ты дзе!

Штосьці ты 
хутка ўцякла. 

Вечарына 
толькі 

пачалася.

Я вельмі 
стамілася. 
У нас быў 

вельмі доўгі 
дзень.

Добра. Тады 
давай пагу-

тарым. Як усё 
прайшло з 

Бозлі?

Ці было ў вас 
рамантычнае 
развітанне?

Нічога падобнага. 
Учора ўсё дайшло 
да сваркі, а гэтай 
раніцай ён нават 

не загаварыў 
са мной.

Цяпер ён 
пайшоў туды, 
дзе яго ніхто 
не адшукае.

Файна.

Прабач, 
што?

Сваёй злосцю, ён 
толькі жадаў пака-
заць, як моцна хва-

люецца за цябе.

Гэта не надзвы-
чай для тых, у 

каго ёсць вочы.



Вы з ім злучаныя ня-
бачным ланцугом, які 
ніякая злосць ці ад-
легласць ня могуць 

разарваць.
Гэты ланцуг існаваў 

з таго моманту, як мы 
ўпершыню сустрэлі шалу-
дзівага старога монстра, 

калі ён вызваліў нас з 
путаў Ворага.

Ён абвінаваціў мяне 
ў тым, што я дагэтуль 

мару пра замкі і прыго-
жых прынцаў.

Само сабою. 
Так і ёсць.

Неразумная дзяўчынка, 
ты і дагэтуль радасна мяркуеш, 
што гэта можа адбыцца толькі 
з высакароднымі і прыгожымі 

з нараджэння хлопчыкамі і 
дзяўчынкамі, якія чакаюць 
шмат прыгожанькіх і каш-

тоўненькіх рэчаў.

Мы абедзве 
ведаем, як 

«добра» гэта 
дзейнічала да 
гэтага часу.

Чаму б не 
паспрабаваць з 

дварняком у гэты 
раз, правер, ці 
палепшылася 
твая ўдача? Вельмі 

позна. Ён 
пакінуў 
мяне.

Пакуль 
што. Але ён 
вернецца.

Добрыя 
заўсёды 

вяртаюцца.

Акей, дрэнныя 
таксама, але 
сёння мы не 

абмяркоўваем 
маё асабістае 

жыццё.

Выдатны 
Прынц?

Ваша 
светласць, 
прачніцеся.

Чаго табе, 
Хобс? У чым 

справа?

Знайшлі малпу, сэр. Яна 
хавалася ў далёкіх пакоях 
– баяўся, што мы будзем 

вінаваціць яго.

Вінаваціць 
у чым?

Пастушок знік. 
Больш за тыдзень 

таму.

Малпа лічыць, што ён 
уцёк у Родныя землі, каб 
адшукаць тую дзяўчыну 
– тую, за якую Баба-Яга 

выдавала сябе.

Як?
Як ён зрабіў гэта? 
Усе брамы зачы-

неныя.

відавочна, ён 
уцёк не з пустымі 

рукамі.

Ён выкраў 
вядзьмарскі 

плашч.

Таксама востры 
меч і труп Пінокіа.

Мы праводзім 
праверку на 

выпадак, калі 
ён выкраў яшчэ 
што-небудзь.



Я тут, 
Снежка.

Ты жадала 
пагаварыць?

Колін? 
Гэта ты?

Шшшшшш

Не абудзі 
дзяцей.

Яны нас 
не пачуюць. 

Ты спіш.

Во 
добра.

Ты паклікала 
мяне ў свой сон. 

Ты жадала штосьці 
запытаць?

Колін, 
дрэнная паласа 
скончылася? Усё 

будзе лепш?
Маці 

Боска.

Жадаў 
бы я гэта 
сказаць, 
Снежка.

Сапраўды, 
жадаў бы.

Далей: 
Будзе 

халадней.
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