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Аднойчы самазваны 
герой-прайдзісвет, авантуры якога 

рэдка сканчваліся поспехам, нарэшце 
прыйшоў да поспеху.

Мона, даражэнькая, я ведаю, 
што ты пакрыўдзілася, але 
ў мяне была вельмі важная 

прычына не прыйсці мінулай 
ноччу.

Не, не зноў 
блізняты.

Трайняты.

Удзельнічаў у кастынгу 
на «Джэк 3». Я быў бы

 бессардэчным быдлам, 
калі б сказаў...

Гэта ты за-
раз так кажаш, 

але калі б ты іх 
бачыла, праба-
чыла б мяне ў 
адзін момант.

...што мы 
ўжо скончылі 
кіназдымкі.

Джэк, будзь спрытным
Частка другая з дзвух



Глава шостая: Пакуты Моса

«Джэк і бабовае сцябло» стаў безумоўным 
хітам. У сусветным жа пракаце... ну гэта 

вас ужо не датычыцца. Але, паверце, 
гэта было ГУЧНА.

Ягоная 
nimblасць 
у сябе? Так, сэр. 

Прайдзіце 
направа.

Тыдзень прэм’еры 
«Джэк – забойца волатаў» 

абяцаў быць яшчэ 
гучнейшым.

Уся справа ў прытрымліванні 
традыцый, сонейка,  якія 
робяць нас адзінай супол-
кай. Стабільнасць у хутка 

пераменлівым свеце.

Тук-тук.

Nimble Pictures валодае 
гэтым горадам больш, чым 

хто-небудзь іншы.

І што больш 
традыцыйна ў Галівудзе 
за кастынг на кушэтцы?

Калі я адзін буду вымушаны 
выратаваць гэтую традыцыю 

ад вымірання, я неахвотна, але 
ж пайду на гэтую ахвяру.

І я быў каралём 
гэтага горада.

Магу 
ўвайсці, 

бос?

Трэба бегчы, даражэнькая. 
Мос прыйшоў. Руцінны бізнес 

зноў патрабуе маю галаву 
на плаху.

Цалую.



І БАГАТЫМ. Я ж казаў, так? Малады і багаты, 
у грамадзянскім шлюбе з вядомай акцёркай, 

чыя кар’ера будзе ЗГУБЛЕНАЙ, калі хто-небудзь 
даведаецца, якім шляхам ейная зорка ўзышла.

Дамы, вы выдатна папрацавалі, 
як і заўсёды. У чарговы раз вы 

сшылі шаўковы кашэль 
са свінога вуха.

Добрай раніцы, Мос. 
Што за паніка ў гэты раз?

Менш чым за год я дасягнуў 
больш, чым калі-небудзь марыў.

Калі ласка, Джон, 
трэба даць адно 

інтэрв’ю.

Навошта?

Дык чаму я такі няшчасны?
Нас абкружала аўра 

таямнічасці з таго часу, 
як мы пачалі займацца  

гэтым чатыры гады таму, 
і дагэтуль гэта добра 
дзейнічала для нас.

Таму што мае поспехі 
былі пабудаваныя на 
невядомых фондах? Але гэта Галівуд, 

дзе тваё дзяцінства было 
дабрачыннасцю. Цяпер 

жа тваё захапленне можа 
выклікаць абурэнне.

Калі іхны голад 
не падхарчоўваць, каханне можа 

ператварыцца ў нянавісць. 
Я бачыў такое раней.



І якая ў цябе 
прапанова?

Нам трэба разглядзець 
пытанне аб стварэнні стра-
ховачнага пузыра, пакуль 

апошні ня трэснуў.

Людзі па сутнасці сваёй падобныя 
на янотаў. Пакуль вы трымаеце перад 

іхнымі вачамі якую-небудзь бліскучую рэч, 
яны бескарыстныя, але зацікаўленыя.

Nimble Pictures, 
калі ласка, вы можа-

це пачакаць? Nimble Pictures, 
калі ласка, вы можа-

це пачакаць?

Nimble Pictures, 
калі ласка, вы можа-

це пачакаць?

Дзякуй.

Дзякуй.

Дзякуй.

Такім чынам мы дазволім ім 
адзін раз добра разлядзець вас, і яны 
будуць слухмяна рэагаваць, сама-
стойна знаходзячы іншыя бліскучыя 

рэчы, для фіксацыі ўвагі.

Даволі важкія 
аргументы, Мос.

Але я згадзіў цябе, каб ты 
быў афіцыйным тварам Nimble 

Pictures. І я плачу табе дастаткова 
вялікія грошы за тваю працу.

Калі ты не спраўляешся, 
дапамажы мне знайсці 

табе замену.

У гэтым няма 
неабходнасці.

Узбадзёрся, каўбой, 
хіба ты жабрак? Усё 
добра, і ўвесь свет у 

нас пад нагамі...

...гэта лепей, чым вустры-
цы, таму што мне ніколі не 

падабаўся салёны смак.



Што ж такое 
здарылася, што 

ты стаў знянацку 
насуплівацца?

Я жадаю больш рэальную 
адказнасць, а ня проста 

рабіць выгляд, што кірую 
шоу, пакуль вы застаецеся 

на заднім плане. Гучыць файна. 
А што канкрэтна? Цяпер, калі фільмы пра 

Джэка амаль скончыліся, я 
жадаю мець права выбару 

наступных праектаў.

Дамовіліся.

Толькі за выключэннем 
усяго казачнага ці фаль-
клорных жанраў. Я ўсё 

яшчэ павінен кансульта-
ваць вас па гэтай тэме.

Яшчэ што-
небудзь? Хм... Нам  трэба 

пашырацца.

Гэта мае сэнс. 
Займіся гэтым.

І я жадаю выкупіць 
нашую лабарато-

рыю спецэфектаў – 
перанесці яе цалкам 

у хату.

Зрабі.

І я жадаю, каб вы спыніліся 
забіваць цвікі ў наш жаночы пер-
санал. Яшчэ адно неправамернае 

звальненне, і...

Заваёўвайце іх 
дзе-небудзь па-за 

офісам.

Тыран.



Глава сёмая: Яшчэ адна авантура Джыл





Выдатна, 
падымай, 
дзяўчынка!

І націсні! Вось так, 
гарачая штучка!

А цяпер самая 
хітрая частка... ... набор.



Глава восьмая: Праз дваццаць восем дзён

«Джэк 2» ВЫБУХНУЎ. Гучней, 
чым мы маглі спадзявацца.

Брэд усё 
яшчэ вісіць 

на лініі.

Скажы яму, 
што я пера-
тэлефаную.

Я больш ня буду звычайным гульцом у гэтым горадзе. 
Цяпер я адзін з выбраных.

Яму гэта 
не спадабаецца.

Пафліртуй з ім 
крыху. Яму падаба-
ецца, калі ты з ім 

фліртуеш.

Я адзін з галівудскіх багоў.

Толькі таму, што ён не разумее 
розніцу паміж фліртам і 
сексам па тэлефоне.

На прэм’еры Харысан амаль запрасіў мяне на сваё ранчо ў 
Мантане. Некалькі дзён рыбалкі, коннай язды і ўрокаў палёту.

Мяне!

І Том на 
трэцяй лініі.

Які з іх, Хэнкс 
ці Круз?



А куплю я сёння 
новы аўтамабіль.

Вох, яшчэ адна рэч, 
напэўна, ня трэба 

і згадваць.

Адзін чалавек чакае боса. 
Ён кажа, што ведаў містэра 

Трука раней.

Ці, мабыць, новы дом ў Мілане 
ці Таскане.

Яшчэ да засна-
вання Nimble.

Шмат звар’яцелых 
сцвярджаюць, што 

ведалі Джона Трука 
раней.

Пазбаўся 
ад яго.

Ці новую вілу на гэтым... як там 
называецца возера, дзе здымалі 
апошні эпізод «Зорных войнаў».

Так, сэр, вось толькі ён 
апісаў містэра Трука 

даволі дакладна.

Існуе некалькі фотаздымкаў Джона, 
якія былі зробленыя здалёк, яшчэ да 

таго, як ён аддаліўся ад грамады.

У містэра 
Трука сапраўды ёсць 

радзімка ў фор-
ме паўмесяца на 

ягадзіцы?

Нягледзячы на маё 
прызнанне сексуальных 
меншасцяў, міс Рэндэл, 

я ня ведаю.

У адрозненне ад на-
шага адважнага лідара, 
я супраць службовых 

інтрыжак.

Але табе лепш 
устрымацца ад 

размоў пра гэта. Калі гэты хлопец працяг-
вае вынюхваць далей – зна-

чыць, ён жадае атрымаць 
нешта асаблівае – хутчэй за 
ўсё, узнагароду... а гэта ў 
сферы маёй кампетэнцыі.



Глава дзевятая: Барабанны пошчак

Паглядзі на іх, 
Роберт. Хіба 
ня слаўна?

Джэк з казак на шляху 
станаўлення адным з са-
мых вядомых казачных 
персанажаў у гісторыі.

Ня толькі фільмы, якія 
ў рэшце рэшт пакажуць 
у кожнай краіне свету.

Але і звязаныя з гэтым 
тавары. Цацкі, калекцый-

ныя фігуркі, раманы і 
нават коміксы.

І мультсерыял. 
Ня трэба забывацца.



Вы кажыце пра 
Джэка як пра сапраўднага 

чалавека, сэр.

Я яго так і 
ўспрымаю.

Вось так і здымаюць 
блакбастары, Роберт, 

робячы персанажа 
сапраўдным.

Здаецца, яны 
гатовыя,сэр.

Хто? І да 
чаго гатовыя?

Містэр Уотерхаўс склікаў 
экстраннае пасяджэнне рады 

дырэктараў. Я казаў вам пра гэта 
некалькі хвілін таму.

Ну, я не пачуў, 
адцягнуўся.

Ты павінен пераканацца, што 
я цябе чую, калі кажаш штосьці 

вартае.

Так, сэр, я... Гэта частка тваёй 
працы.

Яны зараз у канфе-
рэнц-зале.

Хто яны? Мос і я кіруем усім, 
хто там яшчэ?

Я не магу адказаць, 
сэр.



Мос, што тут 
адбываецца?

Хто ўсе гэтыя 
людзі?

Гэта нашыя юрысты, Джон. 
Нашыя новыя юрысты. Яны 

тут, каб засведчыць юрыдычна 
правільную перадачу праў 

уладання.

Перадачу чаго? Лайно, 
ты пра што кажаш?

Гэта вельмі складана, 
Джон, і насамрэч, я сам 

не разумею да канца ўсіх 
тонкасцяў.

Але вось скарочаная версія: 
ты сыходзіш, я прыходжу.

Я і ня марыў, што калі-
небудзь скажу гэта табе, 
нікчэмны кавалак лайна.

Ты 
звольнены.

Але... Ты ня мо-
жаш гэтага 
зрабіць!

І ўсё ж я гэта 
зрабіў.

Якім 
чынам?

Мабыць табе лепш сустрэцца з чала-
векам, які чакае цябе ў тваім офісе, 
а мы пакуль скончым прыводзіць 

дакументы ў парадак.

Ён усё 
растлумачыць.



Пачвара?

Маці боска! Гэта 
сапраўды ты?

Джэк, я ўжо звыкнуўся з 
тым, што мяне клічуць 

шэрыфам.

Але мяркую, ты мог гэтага 
ня ведаць, ты адсутнічаў 

шмат часу.

Ты мог бы ўварвацца 
да мяне з пяром!*

*Маецца на ўвазе знак улады сярэдневяковых шэрыфаў, 
якія прымацоўвалі пяро на шлем.

У мяне няма 
словаў.

Добра, тады проста 
паслухай.

Няма неабходнасці запыт-
ваць цябе, што ты рабіў на 
працягу апошніх некалькіх 

гадоў.

Але зараз усё 
скончана. Як вы 

даведаліся?

Мне патэле-
фанавалі.



Джыл?
Ты выдала 

мяне?

Табе 
трэба было 

лепей са мной 
абыходзіцца, 

Джэк.

Ты ж маленькая 
здрадніца!

Грук.

Дзе мая мухабойка? Ці дыхлафос?

Прысядзь, Джэк, гэта 
для цябе ж лепш.

А інакш што?

Паспрабуй толькі 
дакрануцца да 

мяне, і я размажу 
цябе па падлозе.



Ці мабыць проста 
прысяду.



Пабач, што ты нарабіў. 
Гэта ж мой адзіны 

гарнітур.

Што з маім 
звальненнем?

Мужчыны ў 
суседнім пакоі ўсе 
звычайныя. Яны ня 

ведаюць пра на-
шае казачнае пахо-

джанне.

Яны мяркуюць, 
што гэта тыповая 

галівудская 
падстава.

...ты вернешся і 
падпішаш кожную 

старонку, якую 
яны скажуць.

Ты перадаш кіраўніцтва Nimble 
Studios містэру Уотерхаўсу, 

маўкліваму партнёру 
Фэйблтаўна, праз некалькі 
пасярэднікаў і падстаўных 

фірм, зразумела ж.

Калі мы скончым

Ён ніколі 
не даведаецца, хто 

мы насамрэч.

Чаму ўсе заўсёды 
вызначаюць, што мне 

рабіць? Я не зрабіў 
нічога дрэннага.

Ты абрабаваў нас.

Гэтыя скарбы прынеслі мне 
больш поспеху. Я магу вярнуць 
вам зараз усё, з адсоткамі, і ў 

мяне яшчэ застанецца на...

І ўвайшоў у адну 
з забароненых сфер. Ты 
рызыкаваў прыцягнуць 

увагу да нашага 
паходжання.



Нічога падобнага! Я быў дастаткова 
ўважлівы, каб заставацца ў ценю. 

Звычайныя нічога пра мяне ня 
ведаюць.

І я толькі што выратаваў 
цябе, Джэк.

Што ты маеш 
на ўвазе?

Фэйблтаўн жадае тваю галаву на 
сподачку, і калі б не я, ты б сустрэўся 

з катам яшчэ да канца тыдня.

Але ў мяне вось ужо пяць гадоў 
атрымліваецца быць шэрыфам, не 
праліўшы аніводнай кроплі крыві, 
і я б жадаў утрымаць гэты рэкорд 

трохі даўжэй.

Вось, што мы 
зробім.

Я мяркую, у цябе дзесьці ў гэтым 
пакоі ёсць сейф, напханы кіпамі 

гатоўкі на чорны дзень.

Ты можаш узяць з 
сабой столькі, колькі 
зможаш умясціць у 

гэты партфель.

Але гэта нават ня 
доля ад таго, што 
я ў дадзены мо-

мант каштую.

Гэта нават 
ня крыха ад долі!

Не так і кепска. Усё 
астатняе дастанецца 

Фэйблтаўну.



Я збіраюся вярнуцца ў 
Фэйблтаўн і сказаць, што 

ты мяне ашукаў.
А ты знікшен.

Назаўсёды.

Калі ты калі-небудзь высунеш 
сваю галаву зноў – я арыштую 
цябе ці заб’ю – у залежнасці 

ад абставін.

Гэта 
несправя-

дліва!

Ты маеш рацыю. 
Я вельмі літасцівы.

Добра. Развалі маё но-
вае жыццё і скрадзі мае 
грошы, але я ўсё роўна 

буду ў выйгрышы.

У дадзены момант я найпапуляр-
нейшы казачны. Звычайныя кахаюць 

мяне, а гэтае азначае абсалютную 
ўладу.

Я ніколі не памру і не са-
старэю, і, іду ў заклад, ты 
б выдаткаваў шмат часу, 

каб забіць мяне, нават 
калі б паспрабаваў.

Гэта ж так працуе, 
хіба не?

Лічу, што гэта 
сучасная тэорыя.

Таму я дасягнуў усяго, 
чаго жадаў, і вы ня змо-

жаце гэта забраць. У мяне 
нарэшце атрымалася 

выйсці на вялікі шлях.



Вы ня зможаце знішчыць 
фільмы. Я сумняваюся, 
што вы нават зможаце 

спыніць запуск трэцяга.

Навошта нам гэта? 
Ільвіная доля гэтых 

грошай пойдзе ў нашую 
казну.

Якая розніца, 
нават калі ён і 

зробіць цябе най-
папулярнейшай 

дзяўчынкай 
у школе?

Я нават ня супраць, калі 
ён дадасць табе магічных 

здольнасцяў.

Да таго моманту, 
пакуль ты застаеш-

ся ў ценю.

Дык як там справы 
дома?

Твая цудоўная жонка 
Прыгажуня? Ружа Чырвань? 

Снежка і дзеці?

У дзяцей усё цудоўна. Растуць як 
на дражджах і з нецярплівасцю 

чакаюць свайго пятага дня 
нараджэння.

Гэта настолькі ж сенты-
ментальна, наколькі я 

рашучы.

Мы не старыя 
сябры, Джэк.

Мяне ванітуе 
ад таго, что ты 

робіш.

Надышоў час спакаваць 
сваю валізу і знікнуць.
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Што робіш пасля 
працы, Мухалоў?

Якія-небудзь вялікія 
планы? Нейкае 

свята?

Ня свята. Мабыць 
у кіно пайду.

Сёння сеанс усіх 
трох фільмаў пра Джэка. 
Дзевяць гадзін ад захаду 

да золку.

Але ты ж іх ужо 
глядзеў?

Разоў дзесяць кожны, але 
яны мне ніколі не дакучаюць. 

Жадаеш пайсці са мной?

Не. Гэты хлопец мне 
ніколі не падабаўся.

Раней я недалюбліваў 
Джэка, але цяпер ён такі 

славуты...

Як ён гэта робіць? Цікава, 
ці ўбачым мы яго зноў?

Зноў?



Але Джэка так і не ўбачылі 
ў Фэйблтаўне, нават пад самы канец.

Гэта ня значыць, што з ім 
не здарылася яшчэ шмат 

усялякіх прыгод.

Далей: мы перагарнем старонкі календара назад, 
каб убачыць, што адбылося ў Фэйблтаўне падчас 

галівудскіх гадоў Джэка.




