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Наблізі
лася вясна.

Яркая.

Шумная.

І халадна
ватая.



Дагэтуль вясна
у якую ахвяраў становіцца ўсё больш, шэрыф атрымлівае вымову, 

абмяркоўваецца вайна, а зграя лятучых ваўчанят святкуе 
свой першы дзень нараджэння.

Гэта 
пятая ахвяра.

Прынамсі з 
тых, пра якіх 
мы ведаем.

Не дазваляй 
ім так лётаць, 

Снежка.

Як мне іх спыніць, 
містэр Поўнач? Ім 
гэта падабаецца.

Яны 
жывуць 
гэтым.



Яны ня проста 
дзеці.

Паверце мне, 
містэр Поўнач, 
я заўважыла.

Мы сям’я, Снежка. Ня трэба 
быць такой фармальнай, ты 

нават можаш клікаць мяне татам, 
калі пажадаеш.

Гэта не зусім да месца, 
таму што я ня замужам 

за вашым сынам.

Ты заўсёды 
паўтараеш гэта, 

але не тлумачыш, 
чаму.

Гэта 
заблытаная 
гісторыя.

Яшчэ адна фраза, якую 
ты часта паўтараеш.

Аднак вернемся да справы, 
у цябе незвычайныя дзеці, 
якім неабходныя асаблівыя 

трэніроўкі.

Яны вучацца лятаць, але 
ня ходзяць. Яны да гэтай 
пары не размаўляюць, і 
палова з іх не падобныя 

на чалавека.

І што мне 
рабіць? Яны 
нарадзіліся 

такімі.

Навучыць іх зменьваць 
аблічча, зразумела. Калі 

ты будзеш адцягваць 
гэта, яны ня змогуць 
гэтаму навучыцца.

Бозлі жадаў быць толькі 
ваўком, таму што ён ня 
вельмі цікавіўся мной і 

пайшоў у маці.

Хутка стала вельмі по-
зна, і ён захраснуў у ад

ным абліччы, пакуль праз 
стагоддзі не з’явілася ты са 
сваім «іклам лікантрапа».

У дадзены момант мае 
ўнукі павінны умець набы

ваць аблічча і чалавека, 
і ваўка.

Рэчы, пра якія 
вы кажаце... гэта 
надзвычайна!

Ім нават і 
года няма.У такім выпад

ку, чаму яны не 
размаўляюць да 

гэтага часу?

Так. Час ідзе. Яны 
павінны былі ўжо 
размаўляюць да 
другога месяца.

Што там 
за бязладдзе?

Рэйнард, чаму 
натоўп сабраўся 

на плошчы?
Маленькае ягняці 

Мэры памерла. Яго 
знайшлі раніцай. Усе 
ўжо ведаюць. Дзе ты 
была ўвесь дзень, 

Снежка?

Гуляла 
па лесе.

Пабачым, 
што здарылася.



Тое ж самае з астатнімі 
чатырма. Удушша без 

усялякіх пашкоджанняў.
Спачатку містэр Вэб, 
потым Салі Моры
сан, потым Барбара 
Ален, Джек Спрат і 

цяпер вось яно.

Мэры, можаш забраць ягняці 
дадому. Анатаміраванне 

не спатрэбіцца.

Нічога новага 
мы не даведа

емся.

Нічога, што дапа
можа вызначыць 
таго, хто робіць 

гэта.

Дык гэта 
сапраўды 

забойствы?

Гэта дзікі 
Зефір.

Прабачце?

Забойца – Зефір. 
Жывы вецер, амаль як 
мае вятрыпаслугачы, 
за выключэннем таго, 

што ён ня можа набыць 
заўсёдную форму.

Нябачны? Менавіта 
так.

Усё пачынае 
праясняцца.

Але чаму ён 
забівае? Як?

Яны агідныя, 
дзікія істоты. Яны 

як звяры.

Але, як шмат каму з майго 
народу, ім падабаецца хар-
чавацца паветрам з лёгкіх, 
для некаторых з нас – гэта 

асаблівы далікатэс.

На жаль, гэта можа 
прывесці да ўдушша, 
асабліва калі Зефір не
асцярожны ці дрэнна 

натрэніраваны.

Гэты, відаць, не падазрае 
ці яму няма ніякай справы да 

смяротных канцоў пасля 
сваіх трапезаў. Чаму я раней ніколі 

не чуў пра такіх 
істот?

Яны вельмі рэдкія, сапсаваны 
від такіх як я. Штосьці накшталт 
дэфектных ад нараджэння, якіх 
мы, насамрэч, забіваем адразу 

пасля нараджэння.

Але ў некаторых 
атрымліваецца 

ўцячы.



Я здзіўлены, што ён можа 
існаваць у свеце звычайных.

Ці ён прыйшоў 
разам з вамі.

Выключаючы 
той факт, што першую 

ахмяру забілі за некалькі 
тыдняў да прыезду 
містэра Поўначы.

Калі дапусціць, 
што ён сапраўды 
прыбыў у наш 
свет тады, як 
ён і сказаў.

Ёсць іншы ва
рыянт, які трэба 

разглядзець.

Прайшло больш года 
з моманту ўварвання 
драўляных салдатаў 

Ворага, уварвання 
без адказу.

Што калі ён атакуе зноў, 
але больш вытанчаным 
спосабам, пасылаючы 
нябачнага забойцу ў 

нашыя рады.

Магчыма.

Неабходна было адказаць 
адразу ж пасля бітвы 

за Фэйблтаўн.

Трэба было прымусіць 
Ворага заплаціць за ягоныя 

правіннасці, выцяць так, 
каб ён перадумаў 

нападаць зноў.

Першыя забойствы 
былі ў Фэйблтаўне, ця
пер яны перамясціліся 

на Ферму.

Усё 
сыхо
дзіцца.

Шэрыф, заставайцеся 
тут. Знайдзіце спосаб 
злавіць і забіць гэтую 

істоту.

Куды вы 
едзіце?

Назад у Фэйблтаўн, 
сабраць ваенны савет 
і спланаваць вяртанне 

ў Родныя землі.

Трымайце 
мяне ў курсе 

падзей.

Як мне забіць 
вецер?

Я дапамагу табе. Цяпер, 
калі я ведаю, каго мы шукаем, 

яму не схавацца.
Містраль, Віф, 

Шквал, знайдзіце 
і забейце яго.



Які непарадак!
Гэтае месца 

ператвараецца 
ў свінушнік!

Падлога была 
настолькі чыстая, 

што я магла бачыць 
сваё адлюстраван-

не.

А зараз плітка 
брудная і 
цьмяная.

Не абвінавачвайце 
мяне, місіс Прыгажу
ня. Не я вызваліў на
шага прыбіральшчыка 

тры месяцы таму.

Здаецца мне па
шанцавала, што 

я сляпы. Хто ты, і  што 
ты тут робіш?

У мяне су
стрэча з ва
шым мужам, 
місіс Прыга

жуня.

Не атрымаец-
ца. Раніцай яго 

выклікалі на 
Ферму па пры
чыне неспадзя-
ванай сітуацыі.

Ідзі дадому, 
Кай. Ня блы-

тайся пад 
нагамі.

Грымбл, знайдзі 
кагонебудзь, хто 
зможа тут пры-

брацца!

За мной, 
дзеткі!

Хадземце 
з матуляй.

Давайце наведаем 
дзядулю.

Містэр Поўнач, магу 
я з вамі пагаварыць?

Безумоўна, Снежка, 
калі толькі пажадаеш.

Добра. 
Я паразважала над тым, 
пра што вы казалі, і зра
зумела, што вы маеце 

рацыю. Я жадаю, каб вы 
навучылі дзяцей таму, 

што яны атрымалі ў 
спадчыну.

Я рады чуць гэта, 
Снежка. Я пачну, як толькі 

мы высачым...

Не, вам лепш 
пачаць зараз жа.



Але зараз ня вельмі 
зручны момант...

Зараз самы час, сэр. 
Вы самі сказалі, што яны 
вельмі адсталі ў гэтым і 

рызыкуюць страціць гэтыя 
здольнасці назаўжды.

Так, 
але... Вы казалі сур’ёзна, ці 

толькі шукалі спосаб 
зганіць мае матчыны 

якасці... магчыма, гэта 
толькі яшчэ адзін спосаб 

зганіць выбар Бозлі?

Зразумела я 
казаў сур’ёзна! Я 

заўсёды сур’ёзны!

Добра, у такім выпадку 
я вам больш не пераш
каджаю. Даражэнькія, 
пабудзьце з дзядуляй, 

калі ласка.

Насамрэч мяне супакойвае 
тое, што яны будуць з вамі, 

пад вашай аховай – нябачны 
забойца можа ж быць побач.

Разумна, 
Снежка.

Не, даражэнькія, вы 
застаецеся з дзядулям.

Маці забярэ 
вас пазней.

Як Мэры?

Яна прыгнечана.

Як бы ты сябе 
адчуваў?

Зразумеў, Сцінкі 
сказаў, што ты жа
даеш пагутарыць 
пра забойства?

Гэта 
можа па
чакаць.

Не жадаю адцягваць 
цябе ад расследавання.

Я бяссільны. Хіба толькі містэр 
Поўнач і яго хлопцы змогуць яго 

злавіць. Я нічым не магу дапамагчы.

Дык што 
здарыла

ся?

Чаму ты звольніў 
Мухалова?

Мухалова? Чаму мы 
размаўляем пра яго 

так знянацку?

І, дарэчы кажучы, 
я ня звольніў яго. Я 

яго вызваліў.

Бозлі трымаў гэтага 
небараку на вечнай 

службе.

Зразумела, што 
трымаў. У гэтым быў 

увесь план! Ты не 
разумееш?

Ты нічога 
ня ведаеш?



Напэўна не. 
Прасвятлі мяне.

Мухалоў любіць сваю 
працу. Ён трымае ў чысціні 
ўвесь Вудлэнд. Ён вельмі 

важны, таму што ўсе 
на яго спадзяваюцца.

А ты забраў 
у яго ўсё 

гэта.

Дык давай вернем яму гэ
тую працу, але ў гэты раз з 
добрай зарплатай. Ня трэба 
даваць яму гадзіны грамад

скай працы за смешныя 
парушэнні.

Ненене, 
усё ня так.

Калі ў Муха ёсць праца, 
з якой ён можа звольніцца, 
значыць ён павінен будзе 

звольніцца, каб вярнуцца ў 
Родныя землі, каб знайсці 

сваіх жонку і дзяцей.

Але калі ён адпрацоўвае  
бясконцае спагнанне, ён ня 
можа проста сысці, таму ён 

застаецца тут, без віны, 
шчаслівы і ў бяспецы.

Чорт. Я не 
разважаў 

над гэтым.

Я ня ведаў 
пра гэта.

Бозлі прыдумаў гэта 
некалькі гадоў таму. 
Хіба ён не казаў табе 

пра гэта?

Ён проста сказаў мне, каб я караў 
яго за тое, што ён есць мух, але 
ніколі  не тлумачыў навошта. Я 

палічыў, што Мух быў яшчэ адным 
казлом адпушчэння, як Джэк.

І яны дазволілі 
табе стаць 
шэрыфам?

Так, спадарыня, я 
прызнаў сваю памылку, 

але сачы за языком!

Клара сказала мне, 
што Вулка сказаў 

ёй, што Мух жыве ў 
сутарэнні Эгмана.

Ён зарабляе ўборкай 
вечарамі, але днём ён пытае 
ўсіх казачных, ці ёсць яшчэ 
адчыненая брама ў Родныя 

землі.

Клара і 
Вулка? Яны сустра

каюцца.

Не ўхіляйся ад тэмы. 
Ты павінен паехаць 

дадому і арыштаваць 
Мухалова зноў.

Я зраблю гэта, 
як толькі...

Зараз жа! Пакуль ён 
не нарабіў глупства.

Ты сам сказаў, што 
тут ты бескарысны.



Бозлі знік.

Снежка 
знікла.

Пастушок 
знік.

Джэк знік.

Коль вылецеў з 
офіса, усё валіцца 

на часткі, так?

Джэк таксама 
знік?

Так. У мінулым годзе. 
Ты не заўважыў, што ён 

тут больш ня швэндаецца?

Я лічыў, што яго злавілі зза 
ягоных махінацый і зноў 

замкнулі ў сутарэнні Вудлэнда.

Не, ён выйшаў з 
гульні, сказаў, што 
Фэблтаўн памёр, 

а потым знік.

Мабыць, Джэк мае ра-
цыю. Магчыма Фэйблтаўн 

хутка змые ва ўнітаз.

Новы мэр паказаў, 
што ён тры грошы 

ня варты.

Амін, брат.

Мне спатрэбяцца казач
ныя са стратэгічным мыс
леннем. Тыя, каму я магу 

давяраць.

Таму прайдзі ў офіс Бозлі – 
прабач, у офіс Пачвары і пра
гледзь файлы на “турыстаў”.

Так, ты ведаеш, хто такія 
турысты. Гэта тыя тры 

шпіёны шэрыфа, якія сочаць 
за ўсімі казачнымі, 

што жывуць за мяжой.

Насамрэч, з таго часу, як я 
стаў дзёўбаным мэрам, яны 

цяпер тры маіх шпіёны.

Таму давай вернем 
іх дадому і дадзім ім 
сапраўдную працу.

Там павінны быць 
іхнія кантакты.

Адкуль я ведаю, дзе? 
Дзесьці ў ягоных 

дакументах.

Патэлефануй ім і загадай 
кожнаму з іх узяць білет 
эканомкласа дадому.

Так, Прыгажуня, толькі 
калі яны не ў працэсе 

выканання нейкага 
загаду.



Матуля?

Я ведала, што 
ты прыйдзеш.

Ты спрабаваў 
знайсці мяне, 

так?

Увесь 
гэты час.

Адзін.

Ня ведаючы, як 
пракарміць сябе.

Чаму ты 
пакінула мяне, 

матуля?

Я 
ня ведала.

Я лічыла, што ў мяне 
толькі шэсць дзяцей.

Мне так 
шкада.

Мы ня 
бачылі цябе, 

малыш.

Але я 
знайшоў 

цябе, маці.

Нарэшце 
знайшоў.

Я ведаю, 
дзетка, але 

табе нельга тут 
заставацца.

Чаму?

Таму што яны 
заб’юць цябе, як 
толькі знайдуць.

Паслухай, табе 
больш нельга 

забіраць паветра 
з людзей.

І з жывёлаў 
таксама.

Але паветра 
звонку ня
смачнае.

Я ведаю, малыш, 
але ты павінен па
абяцаць мне: больш 

ніякага паветра 
знутры.

У такім 
выпадку 
я змагу 
застац

ца?

Не, прабач, але яны ўсё 
роўна не зразумеюць.

Табе трэба 
ўцякаць адсюль. 
Далёкадалёка.



Табе трэба 
знайсці тату і 

паведаміць яму 
пра тое, што 
здарылася.

Ён ведае, 
што рабіць, 

і не дасць цябе 
ў крыўду.

Ты зможаш 
зрабіць гэта? 
Зможаш яго 

знайсці?

Безумоўна, я змагу, 
матуля. Я хутка 

вучуся, але...

І ты паабяцаеш 
мне, што застанеш
ся з ім назаўжды?

Прабач, што я 
быў кепскім, 

матуля.

Паспяшайся і ляці 
як мага хутчэй!

Пакуль яны 
не злавілі 

цябе.

Жыццё 
працягваецца.

Раз… 
два…

З днём 
нараджэння, 

малышы!

Хадземце, дзеці! 
Хадземце з цётачкай 

Ружай!



Давайце паглядзім, 
што маці для вас 
падрыхтавала!

З днём нараджэння, 
мае даражэнькія!

Сем тортаў, Снежка?

Так. Я пачынаю 
новую сямейную 

традыцыю.

Якую я растлумачу 
гэтым маленькім 

монстрам, калі яны 
падрастуць.

А зараз давай
це адкрываць 

падарункі!

Гарачае суровае лета
Перайшло ў доўгую, цяжкую восень, 

Якая ператварылася ў змрочную, 
шкодную зіму, 

Пакуль вясна не адзрадзіла ўсіх нас.

Традыцыйны дзіцячы верш

Далей: Пачынаецца новая гісторыя


