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“Шмат стагоддзяў таму Скалу 
Вечнасці было бачыць адусюль”.

“Ейныя дзверы былі 
адчыненыя для ўсіх, 

хто меў патрэбу”.

“За ейнымі вялікімі заламі назіраў 
рада Вечнасці... Група з сямі 
чараўнікоў і вядзьмарак, якія  
прысягнулі абараняць магію”.

“Пакуль аднойчы цёмны абаронца 
не вызваліў сем смяротных грахоў... 
і ўся рада, акрамя аднаго чараўніка,  

была бязлітасна забіта”.

“Апошні чараўнік вырашыў 
запячатаць Скалу Вечнасці”.

“і калі знікла Скала... 
разам з ёй знікла і магія”.

“Да таго часу, 
пакуль свету зноў не 

спатрэбіўся абаронца”.

Гэй?

Ёсць тут 
хто?

Не.

Не, гэта 
не спрацуе.



ШЧЫРЫ ДЗЯКУЙ 
ЗА ПАДТРЫМКУ 

COMICSBY.BY:

Сяргей
Лісічонак

“Чараўнік убачыў перад сабой малалетня-
га злачынца, хлопца з прытулку, ад якога 
заўсёды адмаўляліся. Шмат хто б палічыў 

яго за хулігана”.

“Калі б не паглядзелі 
глыбей”.

“Чараўнік зазірнуў у душу хлопчыка і ўбачыў дзіця, якое 
страціла сям’ю. Ягоныя бацькі зніклі, калі ён быў малы, і 

з-за гэтага ён збудаваў сцены, каб абараніць сваё сэрца”.

“Чараўнік убачыў, праз што прайшоў Білі, 
і здзівіўся, што больш ніхто не заўважыў 
ягоны патэнцыял. Білі абараняў нядужых 

ад задзірак, дапамагаў тым, каму 
неабходна сабе на шкоду”.

“Білі Бэтсан 
даказаў, што 

ён варты”.

“Таму перад смерцю чараўнік перадаў 
усе свае сілы Білі і назваў яго новым 

абаронцам магіі!”.

“Але ў Білі 
не засталася 
настаўніка”.

“Ён быў вымушаны вывучаць свае сілы 
без разумення сапраўднага прызначэння 

Скалы Вечнасці і сямі тронаў”.

“Але ў час патрэбы ён даведаўся 
сваё самае магутнае заклінанне... 
і падзяліўся сваёй магіяй з тымі, 

каго кахаў як сям’ю”.

“На шчасце, Білі адкрыўся сваёй 
новай сям’е. Сваім зводным братам 
і сёстрам. Гэта выратавала жыццё 

Білі і ўсяму свету”.
“У сям’і знаходзіцца 

сапраўдная сіла Шазама...”
“і ў гэтым жа яго-

ная сапраўдная 
слабасць”.

Гэтая задача 
не для такога 

як ты.



СУЧАСНЫЯ ДНІ ФІЛАДЭЛЬФІЯ
МУЗЕЙ АМЕРЫКАНСКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ

“Тым, каму не давя-
лося гэта ўбачыць, 
застаецца толькі 
варажыць, як...”

“…людзі, якія прыйшлі з 
розных частак кантынен-

та, якія грэбавалі і заўзята 
пагарджалі адзін адным, 
адразу ж стануць адзінай 

браціяй патрыётаў”.

Як бачыце, без кіраўніцтва 
генерала Вашынгтона, 

Амерыка так бы і застала-
ся раздробленай.

Амерыка! 
Вашынгтон! 

Бла-бла-бла!

Тааак 
нудна.

А мне 
цікава.

Што цікавага 
ў гісторыі, Білі?

Гэта ня проста гісторыя, 
а амерыканская рэвалю-

цыя.  Ды ў нас заўтра 
тэст па гэтай тэме.

Амерыка 
перамагла, я 

зразумеў! Пера-
магла немцаў!

Фрэдзі 
Фрымэн?

Што я казаў пра 
размовы падчас 

экскурсіі?

Не рабіць 
гэтага?

Загаварыш зноў, 
разумнік, і рэшту дня 
прасядзіш у аўтобусе.

Вох, а 
можна 
я зараз 
пайду? Нікому не 

варушыцца!

Аддайце нам усе вашыя 
старадаўнія стрэльбы і ўсё, што 
ёсць у вашых кашальках і тор-

бачках, і ніхто не папакутуе!

Божачкі, 
так, так, 

так! Нарэшце 
штосьці 
файнае! 
Так, Білі?

Білі?

А гэта 
яшчэ хто 

такі?



Вам 
застаецца 

толькі зда-
гадвацца!

Пасля таго, як я 
вымавіў сваё імя 
нядаўна, у мяне 
былі праблемы.

Пагналі!

Хлопец 
куленепрабівальны!

Добра, капітан 
іскрынка, знікні адсюль, 

інакш людзі пачнуць 
паміраць!



ААААА!
Рабяты, 

у мяне ўсё 
было пад 

кантролем!

У мяне ў вачах 
дваіцца?

Калі тэхнічна, 
хутчэй пяцерыцца.

Значыць нас 
пяцёра, так?

Шасцёра, улічваючы 
капітана іскрынку!

Гэта 
яны! Хто 

яны?

Супергеройская 
каманда Філадэльфіі! 

Ліга Маланак!

Я называю гэты 
прыём «Вакол 

свету»!

Адпусці 
нас!

Скажы калі 
ласка!

Калі

лааААААА!

Амаль!

Я не буду шмат бал-
батаць, таму што яны 
заўсёды кажуць, што 
я шмат лапочу, але, 

спадзяюся, пасля таго, 
як вы трапіце за краты, 
у будучыні ня будзеце 

рабаваць.
Вы прастрэлілі экран 

гэтага тэлевізара, чаму 
ён не рады!

Кажа, 
што ён быў 
новенькі!

Ты ўжо дзвух 
адключыў!

Добра. Але я б і 
сам усё здолеў.

Сам?

і што ў 
гэтым 
забаў-
нага?



Добра, хопіць на сёння селфі 
і аўтографаў! Усе ў автобус, 

хутка!
і хто-небудзь 

бачыў Білі і 
Фрэдзі?

Дзякуй, што злавілі гэтых 
абізгалаў. Яны рабавалі музеі 

па ўсім горадзе.

Мне патрэбныя вашыя 
імёны, трохі падрабязнас-

цей наконт інцыдэнту, і 
можам разыходзіцца.

Э-э...  хто ў вас 
галоўны?

Я.

Мне здавалася, 
я галоўны. Ну, 

я старэй 
за цябе.

Я быў 
першым.

Чаму б нам 
не прагала-

саваць?

Гэй!

Я галасую 
за Мэры!

Нам вельмі 
неабходны 

кодавыя імёны.

Я самы дужы. Мабыць 
мне стаць лідарам?

Я эксперт у Call 
of Duty. Ведаю 

баявыя стратэгіі.

Калі гэта ў 
нас з’явілася 

іерархія?

Я ня буду 
галасаваць!

Хто гэтыя 
рабяты?

Я галодны. 
Скажам, што 
Супермэн усіх 

выратаваў.

Справя-
дліва.

ХАТА СЯМ’І ВАСКЕЗ

Дзеці! 
Вячэра!

Мы нават ня ведаем, 
навошта Білі атрымаў 

гэтыя здольнасці.

Каб зрабіць 
нашае жыццё 
яшчэ файней, 
вось навошта!

Сямейная 
вячэра!

Жменька сіротак-
небаракаў? Карма 

нам абавязана!

А з вялікай сілай прыходзіць 
паасобная адказнасць! 
Таму я прыдумаў нам 

кодавыя імёны!

Мне проста трэба 
сябе як-небудзь 

называць. Як наконт 
капітан Марв...

Лазанья 
гатовая!

Божухна! Мы дурэем
ад лазаньі!

Выглядае 
цудоўна, 

даражэнькі.

Гэта любімая страва Білі. 
Мяркую, нам трэба адсвяткаваць, 

што ён ужо цэлы год з намі!



У гонар гэтага, ся-
мейную размову мы 
пачнем з цябе, Білі.

Сёння 
адбылося 

што-небудзь 
цікавае?

Зладзюжкі 
захапілі ў 

заложнікі клас 
Білі і Фрэдзі!

Што?!

Вох, так, не магу паверыць, 
што мы забыліся вам пра гэта 
паведаміць. Упэўненая, вы чулі 
пра гэта ў навінах, усё добра.

іх выратавала... 
новая каманда 

сепергерояў.

Новая 
каманда 

супергерояў?

Грамавы атрад.

Яны файныя.

Файныя, але гэта 
дакладна ня назва 

іхняй каманды.

А 
мабыць.

Ёсць 
пацярпеўшыя?

Толькі 
зладзюжкі.

і то, 
па большай 
частцы іхняе 

эга.

Самым файным быў 
мужык у срэбраным 
касцюме, ён кіраваў 
усёй электрычнасцю!

Ён мог 
размаўляць 
з тэхнікай!

З тэхнікай? Хто 
гэтыя рабяты?

Зіхатлівыя 
сябры!

Грамавы 
атрад!

Суперчараўнікі!

Чараўнікі 
Філадэльфіі!

Вядзьмары!

Ліга 
Мала-

нак!

Дарма я 
запытаў!

Не прыгадваю, каб мы 
так хутка прыбіралі са 
стала і мылі за сабой 

талеркі.

Куды 
гэта вы так 

спяшаецеся?

Рабіць 

дамашнюю 

работу!

Год таму Білі б і 
не зірнуў на ўсіх 

астатніх.

А зараз толькі 
паглядзі, Роза. 

Завадатар чарады!

Ён добры 
хлопец, 

Віктар. Як 
і ўсе яны.

Чаго 
мы чакаем, 

пагналі!

Жадаю пераканацца, што Віктар 
з Розай ня прыйдуць сюды. Мне 

самому не падабаецца, што нельга 
ім пра ўсё паведаміць, але...

Правіла 
супергерояў нумар 
адзін! Не ўблытваць 

бацькоў!
У дадатак, 
яны б ніколі 
нам гэтага 

не дазволілі.

зго-
дны.

“У нас шмат 
працы”.



Самым лепшым героям 
Філадэльфіі ўсё пад сілу!

Нашую калекцыю 
трафеяў яшчэ трэба 

дапрацаваць.

Тэст  Дарлы па ма-
тэматыцы не зусім 

улічваецца, але гэта 
лепш, чым нічога.

Чыя гэта ідэя?

Дарлы. 
Падаба-

ецца?

Так. 
Лічу, мы 
зрабілі 
выбар.

З назвай?
З сям’ёй.

Так, 
Дарла.

Я вас ні 
на каго не 
прамяняю, 

рабяты.

Народ!
Вам трэба 

пайсці са мной 
і пабачыць, 

што я знайшоў. Зараз 
жа!

Куды 
мы ідзем, 
Юджын?

Я складваю мапу Скалы Вечнасці 
ўжо ня першы месяц, спрабуючы 

зразумець, што гэта за месца, і...

...тут ёсць шмат пакояў, якія 
даверху запоўненыя кнігамі, 

і дзіўных калідораў, якія 
вядуць у нікуды.

Але тут... 
Ёсць нешта 

незвычайнае.

Гэтага зала 
я ня памятую.

Яго тут і не было. У мінулы 
раз тут была сцяна, але... 

яна чамусьці знікла.

Ацаніце!



Гэта станцыя.



Станцыя?

Тут так 
напісана.

Падобная... 
на станцыю 

метро.
Яна файная!

і вельмі 
старая.

Паглядзіце!

Што гэта, 
Білі?

“Ня 
ведаю”. Здаецца, 

я паспяшалася.

Яны дрэнна 
спаласнулі свае 

талеркі, з-за чаго 
паламалася 

пасудамыйка.Яны хоць 
спрабавалі.

Хтосьці сту-
кае ў дзверы, 

Віктар!

Ты так проста 
не адкараска-

ешся!

Дык што 
гэта, Білі?

Тут напісана... 
чарадзейныя 

землі.

Рабяты!

Паглядзіце! 
Зараз зразу-

мела, чаму тут 
так цёмна!

Ну жа, 
Пэдра, 

дапамажы 
мне!

Пачакай! 
Мы ня ведаем, 
што тады ад-

будзецца!

Ды 
будзе... 
магія!

Містэр 
і місіс 

Васкез?



Я прыйшоў 
да Білі.

Я ягоны 
тата.

Далей: Сардэчна запрашаем у вясёлыя землі!

Мэры, 
зараз жа 
адчыні 
дзверы!

Зараз жа 
адчыні іх, 

смаркачка!

Мэры, гэта матуля. Ты ведаеш, 
што нельга пярэчыць тату.

Падлога павінна 
быць памытай, а 
бацькавы чаравікі 

начышчаныя.

Цяпер ты 
яшчэ і вячэру 

павінна 
згатаваць.

Адчыні дзверы, 
каб мы маглі ўсё 

абмеркаваць.

Я пайшоў 
за рамянём!

ідыёт, так яна 
дакладна дзверы 

не адчыніць!
У такім 

выпадку я іх 
выламаю да 

чортавай маці!

Мэры, 
ідзі сюды!



Мэры!!!
Табе больш 
няма куды 

ісці!

Ніхто цябе 
ня будзе ка-

хаць так, 
як мы!

Мы прыкуем цябе 
да ложка, маленькі 
жудасны монстр!



*Армія выратавання
Дапамажыце бяздомным

Прыві-
танне, 
Санта.

Ну прыві-
танне.

А ты ня вельмі 
маленькая, каб 
гуляць адной?

Мяркую, 
што не.

Гэта вельмі шчодра з твайго 
боку. Твае бацькі напэўна вельмі 

добрыя людзі, калі выхавалі 
такую добрую дзяўчынку.

Што б ты жада-
ла атрымаць на 

Раство?

Ня ведаю...

Нічога, што 
можа змясціцца 

ў кардонцы.

Шчаслівага 
Раства, 
Санта!

Вось гэ-
тая бедная 
дзяўчынка.

Не 
хвалюйся, 

дружа.

Мы прасачым, 
каб яна трапіла 
ў добрыя рукі.

Гэта містэр і 
місіс Васкез.

Ну жа... 
павітай іх, 
дзетачка.

Фрэдзі?

Гэта 
Мэры.

*Як зрабіць феерверк 

сваімі рукамі 

для дарослых 

- назва кнігі

Фрэдзі ў нас 
ужо некалькі 

тыдняў. Чаму б табе не 
паведаміць Мэры 
што-небудзь пра 

сябе, Фрэдзі?

Мае бацькі 
за кратамі. Маім там 

таксама 
самае 
месца.



Прыві-
танне! 

...Тэлефанаваў доктар Сівана. 
Яму трэба больш трусаў.

Што ён з 
імі робіць?

Якая розніца? 
Нам трэба плаціць 

за арэнду.

Мы не размаўлялі 
адзін з адным 

тыднямі.

Але я назіраў 
за табой. Ты прытрымліваешся 

правілаў. Засцілаеш 
ложак. Кажаш «дзякуй» 

і «калі ласка» быцца 
цябе заела.

Я зразумеў. 
Ты не жадаеш 

схібіць і вярнуц-
ца ў прытулак.

Але ўсё ж... 
Прытрымлівацца 
правілаў вельмі 

нудна.

Жадаеш 
забраць труса?

Мне неабходна 
толькі падстава, 

каб уключыць па-
жарную трывогу.

«Тады мы с Фрэдзі 
сталі сям’ёй».

і яны з Хопі 
ператварылі гэ-
тае месца ў мой 
сапраўдны дом.

Маленькі 
мілы трус...

Кахаю 
яго.

Мэры, 
там Білі 
тэлефа-

нуе!

Фрэдзі, чаму 
ты тэлефануеш 
з тэлефона Білі?

Музей... 
добра... 

сустрэнем-
ся там.

Можна 
я таксама 

пайду?

Ён жадае, 
каб усе прыйшлі, 

Дарла, таму...



ПАЧАТАК


