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Спадар! Спадар!

Усе хутка 
сюды!

Свят! Свят! 
Свят!

Спадар!

Вам трэба гэта 
пабачыць!

Містраль, чаму 
ты гойсаеш, як 

апантаны?

Ты 
пазабываў 

правілы 
прыстойнасці 
ў маёй хаце?

Прабачце, спа-
дар, я ашалеў ад 
таго, што ўбачыў 

у магічным 
крышталі.

і што ж 
гэта было?

Цудоўная!
Я знайшоў 

вашага сына!

Ну, ня вашага 
сына канкрэт-

на, але...

Вох, вы павінны 
ўбачыць гэта самі!

ШЧЫРЫ ДЗЯКУЙ 
ЗА ПАДТРЫМКУ 
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мрочная, 
шкодная зіма

Ну досыць 
вам, народ!

Вы 
ня можаце 
вось так!

Але Выдатны 
прынц ня выканаў 

свае абяцанні, спа-
дар Пачвара!

Ніводнае 
з іх!

Дзе бясплатныя 
чары вобразу і 

трансфармацыі?!

АБУДЗІ 
МЯНЕ!

СТРЫМЛІВАЙ 
АБЯЦАННІ!

ЗАРАЗ УЖО НЕ 

ТАКІ ВЫДАТНЫ!

прэч! МЫ ПРАГАЛАСАВАЛІ, 

А ТЫ ЗНАЙДЗІ НАМ 
ЗАКЛЯЦЦІ!

ПРЫНЦУ 
ТРЭБА 

ДАДОМУ!!!

Добра! Я згодны 
з вамі, у вас ёсць 
права скардзіцца! Але ж не на вуліцах, 

дзе звычайныя мо-
гуць убачыць вас!

У якую пройдзе  пратэст, адбудуцца магічныя падзеі, хтосьці памрэ, 
будзе расследаванне, а на Ферму прыйдзе нечаканы госць.

З

Нашыя законы 
забараняюць усялякае 
публічнае мерапрыем-

ства, якое можа прыцяг-
нуць увагу звычайных 
да нашай сапраўднай 

прыроды!

Вы 
ведаеце 

гэта!

Але мы ведаем 
толькі тое, што новы 

мэр - спадар Выдатны - 
не знайшоў нават час 

зірнуць на нас!
Ён адмовіў нам 
у запланаванай 

сустрэчы!

 Гэта не таму, што 
ён не жадае бачыць 

грамадзян.

Гэта здарылася таму, 
што Пастушок недзе знік, 

і няма каму сачыць за 
раскладам!

Пастушок ведаў, як 
учынена канцылярыя 
і, павінен прызнаць, 

новы рэжым шмат чаго 
страціў без яго.

Зараз тут адзін 
хаос, але ўсё 

ўпарадкоўваецца.

Проста гэта 
складанасці рэфор-

мы, толькі ўсяго.

Ну дык 
рэфарміруйцеся хутчэй, 

таму што мы не адзіныя, 
хто папакутаваў ад 

абяцанняў вашага боса!

ДАЕШ 
ЗАКЛЯЦЦІ!

Так! Мы не жадаем 
яшчэ адзін узбро-
ены мяцеж, як на 

Ферме!

Але ён пачнецца 
гамон як хутка, калі 
вы не паспяшаецеся!



Слухайце! Я асабіста 
гарантую, што вы трапіце да 

мэра праз дзень ці два - - 
паасобку ці групай.

Але зараз вы па-
рушаеце законы 

Фэйблтаўна.

Я загадваю 
вам разысціся!

Разыходзьцеся па 
кватэрах, інакш я 
буду вымушаны 
арыштаваць вас!

А цяпер ра-
зыходзь-

цеся.

Вось 
гэта іншая 

справа.

Дзякуй 
вам.

Вам лепш 
не падводзіць 

нас, шэрыф.

Так, я ўжо 
зразумеў.

Кепскі 
пачатак дня, 

так?

Ты чуў, як гэты 
казачны назваў 

мяне,  Джон?

Ён назваў мяне 
«шэрыф»!

Мяне!
Яны пачынаюць 
успрымаць мяне 
ў якасці новага 

шэрыфа!

Хіба 
ня файна?

З хваляваннямі ўсё 
ўладжана, шэрыф?

У гэты раз, 
так, Грымбл. У гэты 

раз.

Добрай раніцы, 
фрау Тотэнкіндэр, 

зноў пакідаеце 
офіс?

Так, 
праводзіце 

мяне?

У мяне ёсць 
добрыя навіны 

для вас.

Мы скончылі аналітычную 
экспертызу вашых чараў.

і вы можаце 
змяніць іх?

Пры пэўных 
умовах, так.

Хутка вы зможаце па 
жаданні ператварацца 

туды і назад, у пачвару 
і ў чалавека, нягледзячы 

на капрызы и эксцэн-
трычнасць вашай жонкі.

Цудоўна!



Гэта вельмі 
спатрэбіцца 
мне на пра-

цы.

Як і ў выпадку 
з Бозлі, нам па-
трэбны жорсткі 

хлопец на пасадзе 
шэрыфа... той, хто 
здольны вызваліць 

монстра...

калі 
сітуацыя аб-
вастраецца.

А зараз, пакуль мы 
сам-насам, дазвольце вас 
спытаць па тэме, я жадаю, 
каб гэта засталася строга 

паміж намі.

Воо, 
няўжо 

сакрэты?

Я заінтры-
гаваная.

Што трэба 
зрабіць, каб 

вырасціць пару 
вочных яблыкаў?

А Божухна, 
Божухна, 
Божухна.

Я ненавіджу 
гэтае месца 
і ненавіджу 
сваю працу!

Як 
яна гэта 
рабіла?

Як жа Снежка 
ўмудралася выра-
шаць праблемы так 

хутка, а справы 
трымаць у такім 

парадку?

Ну-у, 
Прыгажуня.

Яна была часткай 
улады яшчэ да ства-
рэння Фэйблтаўна - 
раней тут працавалі 

дзесяткі людзей.

У яе былі стагоддзі, 
каб навучыцца ўсяму 

дасканала, яна прайш-
ла шлях да самага 

верху.

Мне зараз лепей 
змоўкнуць?

Пайдзі і знайдзі 
слоўнік, і пашукай 
там слова «рыта-
рычнае пытанне».

Гэта два 
словы.

Ляці ўжо, 
малпа! Лячу-

лячу!



Ты ніколі не ўпарадкуеш 
сваю працу, калі штодзень 
працягнеш змагацца з гэ-

тай праклятай малпай.

Забіце зяпу, 
містэр мэр. Ці яшчэ 

лепш звольніце 
мяне за парушэнне 

субардынацыі.

Божухна, ды, 
малю, зрабі 

ўжо гэта.

Дзякуй, што 
праводзілі, 
Пачвара. Вы 
сапраўдны 

джэнтльмэн.

Зноў вяртаецеся ў 
падзямеллі, мэм?

Што вы там 
робіце ўвесь 

гэты час?

Шмат чаго, 
містэр Пач-

вара.

Шмат 
чаго.

Яна старая 
дзіўная бабка, 

хіба ня так?
Шэрыф, 
што ты 

даведаўся 
пра Пастуш-

ка?

Ну-у, я ўсё яшчэ 
займаюся рас-
следаваннем.

У цябе было 
некалькі месяцаў, 
адкажы мне, што 
ты ведаеш у да-
дзены момант?

З упэўненасцю магу 
сказаць наступнае: Па-

стушок скраў вядзьмарскі 
плашч, востры меч і цела 

Пінокіа.

У пекла працу. 
Мне трэба размяцца. 

Хадзем са мной.

Я падазраю 
наступнае: ён 

вярнуўся ў Род-
ныя землі, каб 

даставіць Пінокіа 
да Джэпета ў абмен 
на Чырвоны капя-
люшык, у гэты раз 

сапраўдны.

Гэты вядзьмарскі 
плашч можа вярнуць 
яго назад у Родныя 

землі, мінуючы Браму?

Мы мяркуем, што 
так. Гэта вельмі 

магутная прыла-
да. Праз стагоддзі, 

мы нават так і не 
даведаліся, на што 

яна здольная.

Хіба ў нас няма нейкай праграмы, 
адпаведна якой некаторым казачным 

прыўлашчваюцца розныя магічныя 
рэчы для трэніроўкі?

Каб мы на самой 
справе сталі спецыялістамі 

ў выкарыстанні гэтага 
барахла, якое павывозілі 

з Родных земляў?



Хіба не чытаў я не-
шта падобнае сярод 
усяго лайна, што я 
разграбаў сёння?

Так, сэр. Гэта на-
зываецца прагра-

ма па азнаямленні з 
артэфактамі. Мяркую, 
я бачыў файл дзесьці 

на вашым стале на 
мінулым тыдні.

Выдатна.  Дык давай даведаемся, 
каму быў прыўлашчаны вядзьмарскі 

плашч і высветлім, на што ён здольны.

Не, пачакай. 
Не адказвай.

Гэта быў 
Пастушок?

Так, сэр. Ён паспяхова 
выкарыстоўваў яго, уцяка-
ючы з Родных земляў, таму 
было лагічна прыўлашчыць 
яму яго для дасканалага 

вывучэння.

Выдатна, 
проста 

выдатна.

Чым пакутаваць ад 
гэтай дрэннай навіны, 
я лепш раскажу вам 

пра нешта іншае.

Што цяпер? 
Хваляванні 
на Ферме? 

Канібалізм у 
кандытарскай?

У дадзе-
ны момант 
мы знайшлі 

трыц-
цаць шэсць 

памяшканняў 
са скар-

бам ў апар-
таментах 

Сінебарода.

Без намёку на тое, 
што мы знайшлі іх усе. 
Цудоўна, хіба ня так?

Дык у чым 
праблема?

Апошняя 
інвертарызацыя паказ-

вае толькі трыццаць пяць 
пакояў, поўных здабычай.

Хтосьці абакраў 
мой пакой са 

скарбам?

Гэээ... адзін з 
нашых пакояў 
са скарбам?

Ну, пакой 
усё яшчэ там, 

але...

Не спрабуй 
здавацца 

трапным. Колькі 
скралі і дзе ён?

Гэта можа быць проста 
памылка пры падліку, сэр. 
Мы перасоўвалі здабычу 
ўвесь час перад леташняй 

бітвай.

Колькі? У залежнасці ад рыначных 
умоваў і курсу валют...

Колькі?
Паміж дзвюма 

цэлымі і чатырма 
дзесятымі і шас-
цю мільярдамі.



Мільярдамі? 
З дзевяццю 

нулямі?

Сінебарод быў 
вельмі багатым, 

сэр.

Я падазраю  Джэка, 
ён пакінуў горад 
увосень мінулага 

года, і...

Таксама зрабілі 
Бозлі, Снежка, 

Пастушок і з тузін 
астатніх.

Казачныя, 
здаецца, раз-
бягаюцца на-
права і налева.

Гэта так, але Бозлі 
раіў мне заўсёды 

падазраваць  Джэка 
першапачаткова.

Праходзяць 
дні, робіцца 
ўсё халадней 
і халадней.

Хто гэта? 
Хто тут?

Я ведаю, тут 
хтосьці ёсць! Ты мяне 

не ашукаеш, 
сэр!

Праклятыя 
дзеці са сваімі 
розыгрышамі і 
подласцямі!

Што? 

Што ты...? 
Досыць!

Дапама-
жыце! Я...

АКККХХХ!

Калі ласка, 
спыніся...

Калі ласка...

не забівай...



Нам трэба ўзяць 
адзін з грузавікоў, 
паехаць у горад і 

патрабаваць нашыя 
трансфармацыі ад 
гэтага неразваж -
лівага вырадка!

Вам ня трэба так 
казаць пра мэра, ён 
хутка ўсё наладзіць.

Храбрыя прынцы 
заўсёды прыходзяць 
у апошнюю хвіліну.

Што ж вымушае 
цябе верыць яму?

Пра гэта 
напісана 
ў казках.

Ружа, мне 
ўблытацца?

Не, гэта 
проста бяскрыўдныя 

высветлянні адносінаў.

Хай выпусцяць 
пару.

Гуў, гуў, га, 
га!  Гуў, гуў, 

га, га!

Скажы «маці», 
скажы «тата»!

Скажы «бляха-
муха», скажы 

«праклён»!

Досыць. 
Не вучы дзяцей 

лаянцы.

Хіба 
ня доўга 
малышы 

на марозе, 
Снежка?

Во, 
прывітанне, 

Ружа. Здаецца, яны зусім 
ня супраць холаду.

Насамрэч іх ня трэба 
так цёпла захінаць, 

але як бы я выгляда-
ла, калі б не рабіла 

гэтага?

Чым зай-
маешся?

Разбіраю 
старыя 
пісьмы.

Чаму такая панурая? 
Прапусціла свой шанц на 
таталізатары падліковай 

палаты?

Зірні на гэта, 
Гэта ад фраў 
Тотэнкіндэр.



Даражэнькая Снежка, 
Віншую цябе 

з народзінамі вашых 
выдатных, здаровых 
малышоў. Але папярэ
джваю вас: ня трэба 

меркаваць, што 
сямёра дзяцей  заўсёды 

шчаслівая лічба. 
      
  Тотэнкіндэр.

Сямёра?

Але ў 
мяне шэсць 

дзяцей.

Цікава, як яна гэта 
наблытала?

Таму што яна 
звар’яцелая ста-
рая карга. Жыццё 
вельмі кароткае, 
каб хвалявацца 

з-за такога 
лайна. Хадзем вып’ем 

гарачую кака-
ву, пакуль твае 

карапузы 
гуляюць.

Не дазваляй-
це ім далё-
ка ўлятаць, 

хлопцы.

Толькі дзесяць 
хвілін, а потым 

зараз жа цягнем 
іх дадому!

У гэты раз 
я сур’ёзна!

Юуўп!

і нічога 
болей!

Не хапала толькі 
ганяць іх па небе 

з хуткасцю мільён 
міляў у гадзіну!

Нават ня-
гледзячы на 
тое, што ім 
гэта пада-

баецца!

Тым часам...

Хто знайшоў 
цела?

Міс Мафет 
знайшла яго.

Яна ішла адчыняць 
краму, калі ўбачыла 

містэра Вэба недалёка 
ад дзвярэй.

Пусціце мяне! 
Пусціце мяне! Мне 
трэба яму дапа-

магчы!

Цішэй-цішэй, 
міс Вэб. Вы ўжо 
нічога ня смо-
жаце зрабіць.

Ёсць 
заключэнне, 

доктар?

Ён памёр ад удуш-
ша. Але трахея ў яго 

не пашкоджаная.

Няма ні слядоў 
на шыі, ні сянікоў 
вакол ірта і носа.

Нічога не вызначае 
гвалтоўнае блакіраванне 

дыхальных шляхоў.

Я нічога не выклю-
чаю, пакуль не пра-

вяду анатаміраванне.

Дык гэта 
здарылася 

натуральным 
шляхам? Не 
забойства?

Праўда ў тым, 
што я нават не 

разумею, як 
ён памёр.



Дні праходязць, 
а зіма робіцца 
ўсё дзіўней...

Ёсць навіны 
пра містэра 

Вэба?

Нічога новага. 
Па словах доктара Свіное 

сэрца, анатаміраванне 
не дало вынікаў, на мове 

медыкаў: «Мы нічога 
ня ведаем».

Але ўсё ж у 
мяне ёсць для 
цябе добрыя 

навіны.

Табе лепш 
прысесці, 
Мухалоў.

Я даследаваў 
запісы Бозлі, 
гэты монстр - 

тваё дасье.

Я зрабіў шмат 
злачынстваў.

Нязначныя парушэнні, 
я б нават і не акрэсліў 

гэта злачынствамі.

і вось аб чым я 
жадаю з табой 

пагутарыць. Бозлі 
трымаў цябе для 

грамадскай 
працы штогод за 
найдрабнейшыя 

правіннасці.

Магу сказаць бясспрэчна. 
Ён выкарыстоўваў твае дзіўныя 
перавагі ў ежы ў якасці падста-

вы і выкарыстоўвання цябе 
як прыбіральшчыка ўсё тваё 

жыццё.

Мяркую, што 
гэта подла.

Але...

З гэтай хвіліны я абвяшчаю 
ўсе твае даўгі пагашанымі. 

Ты ня вінен нам больш 
ні хвіліны працы.

Віншую, Мух. Цяпер 
ты вольны.

Але...

Не хвалюйся, дружа. 
Я гатовы зірнуць з 
іншага боку на твае 
ўсялякія парушэнні 

ў будучыні.

Не хвалюйся, 
я ніколі не зацягну 

цябе назад.

Але...

і ты нарэшце 
зможаш пакінуць 
сваю каморку, у 
кутку кацельні. Я 
ўжо запісаў тваё 
імя ў спіс чакан-
ня на кватэру ў 

Фэйблтаўне.

Я ня ведаю, ці змо-
жам мы пасяліць цябе 

ў Вудлэндзе, але з 
упэўненасцю магу 

сказаць, што мы змо-
жам знайсці табе месца 
дзе-небудзь на вуліцы 

Булфінч.

і ў рэшце рэшт, я шэрыф, і кім я 
буду, калі не змагу падштурх-

нуць на некалькі радкоў уперад 
таго, хто служыў грамадству 

так добра і так доўга?

Але...

Трохі збівае 
з панталыку, так?

Я ня ведаю, адкуль у 
Бозлі так шмат кампрамата на 

цябе, але я так не працую.

Мяркую, ты знойдзеш 
мой стыль кіравання зусім 

іншым... не такім прыг-
нятальным, як у майго 

папярэдніка.



іду ў заклад, што 
ты будзеш толькі 

рады пазбавіцца ад 
свайго аранжавага 

камбінезона, а, вялікі 
хлопец?

Зайдзі да мяне праз 
некалькі дзён, каб 

паведаміць, як твае 
справы.

Гэта не загад, 
а запрашэнне.

і яшчэ, сябра, не пера-
старайся з выпіўкай сён-
ня ўвечары. Я б не жадаў 
пачаць тваё вызваленне 
з арышта за п’янства ў 

грамадскіх месцах.

Жартую, Мух. 
Табе спадабаец-
ца тваё вызва-

ленне.

...Бяздомны...

Здароў, Мух. 
Як жыццё-

быццё?

...Ня ведаю, 
куды ісці...

Столькі вольнага часу, 
і ня можаш вырашыць, 
што з ім рабіць? Зайз-

дрошчу табе, чэл.

Міс Бела! 
Міс Чырвань!

Бяжым 
хутчэй!

Што, каб цябе чорт 
узяў, здарылася?

Цішэй! Я толькі 
дзяцей паклала 

спаць!

Чужынцы!

Хтосьці 
прыйшоў!

Уварванне!

Клара, 
панаглядай 
за дзецьмі!

Абарані
 іх!

Што 
цяпер?

Не адна 
праблема, 
дык іншая!

Вітаю, 
казачныя ў 
выгнанні.



Завіце мяне 
містэр Поўнач.

Я бацька 
Бозлі Ваўка.

і я б жадаў пабачыць 
сваіх унукаў.

Далей: 
Вясна мерцвякоў
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