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ФІЛАДЭЛЬФІЯ
ХАТА ПРЫЁМНАЙ СЯМ’І БІЛІ БЭТСАНА

Адкуль нам 
ведаць, што 
гэты чалавек 
ня хлусіць?

...Добра, нават калі 
кажа праўду, ён што-
небудзь тлумачыў?

Казаў, чаму пакінуў Білі? 
Дзе ён быў?  Дзе маці Білі?

Што 
яму трэба 

ад Білі 
зараз?!

Я сама запы-
таю містэра 

Бэтсана, місіс 
Гловер, але вы 
павінны раз-

умець, чаму я 
так занепако-

ена.

Гэты чалавек 
прыйшоў да нас 
без папярэджан-

ня, што больш 
варта, вы не 

папярэдзілі Білі!

Чаму вы нам 
не патэлефа-

навалі?!

Разумею, 
містэр Бэтсан быў 
настойлівы, але...

Так...

...так, 
зразумела...

Я бы таксама 
зрабіла, калі б 
Білі быў «маім» 

сынам.

Можаш 
у гэта паве-
рыць, Віктар?



СКАЛА ВЕЧНАСЦІ
НЕКАЛІ ЗА МІНУЛЫМ ЧАСАМ 

ГЭТА БЫЎ ДОМ АБАРОНЦАЎ МАГІІ

“Куды яны 
дзеліся?”Яна сказала: 

“Калі б Білі быў 
вашым сынам”! 
Ён і так мой сын. 

Наш с-сын.
Роза...

Мне ўсё 
гэта не па-
дабаецца.

Я сам не ў 
захапленні ад гэ-
тага, але калі мы 

толькі ўсынавілі Білі, 
ён жадаў знайсці 
сваіх біялагічных 

бацькоў.

На шчасце, ён 
перадумаў. Яму тут 

спадабалася...

Не спадабала-
ся, Віктар... Ён 
закахаўся ў 
гэтае месца.

Што, калі 
ён жадае за-

браць Білі?

Калі ён і сапраўды 
бацька Білі, ім трэба 

пагутарыць. Так сама 
зрабілі мае прыёмныя 
бацькі, калі я знайшоў 

сваіх...

Гэй, 
дзеці!

Фрэдзі?

Білі?

Мэры?

Дарла?

Пэдра?
Юджын?!

Вох! 
Куды мы 

накіруемся ў 
першую 
чаргу?

Ня ўпэўнена, што нам 
увогуле трэба кудысьці 

накіроўвацца,  Дарла.

Вой, ну хопіць, Мэры! 
Мяркуеш, што знайшоўшы са-

крэтную чарадзейную станцыю 
метро і мапу «Сем чарадзейных 
земляў», мы проста пройдзем 

міма?

Гэта можа быць 
небяспечна, Фрэдзі. 
Мы нічога ня ведаем 

пра гэтае месца.

Зразумела, ведаем! 
Вось жа напісана... 

Гэты везізарны, 
цудоўны пакой 

завецца станцыяй!

і я бачу шэсць тунэляў... 
Добра, вунь той забіты... 

але астатнія пяць 
так і просяць, каб іх 

даследавалі!

Таму мы можам вярнуцца 
ў сёмы тунэль, які вядзе на 
«Зямлю» і ў нашыя нудныя 

старыя пакоі, ці...

...выбраць вагон 
і накіравацца 

куды-небудзь!

Давайце 
галаса-

ваць!

Мне здава-
лася, што 

ты супраць 
галасаванняў.

Толькі калі 
ведаю, што 
прайграю.



Я галасую за «гульнёвыя 
землі»! У мяне ёсць яшчэ 
адна суперздольнасць, я 

віртуальны снайпер.
Сумняваюся, што яны 
маюць дачыненне да 
відэагульняў, Юджын.

Каля «дзікіх зямель» 
ёсць фотаздымкі 

жывёл, Мэры! 
Паедзем туды!

Дарла, 
мы нікуды 

не паедзем!

Я таксама насцярожаны, 
як і ты, Мэры, але мне здаец-
ца, што мы ня можам проста 
прайсці міма гэтага месца.

Калі я ўпершыню 
трапіў на Скалу, я ехаў 

на метро.

Напэўна, гэта 
неяк звяўзана...

Дзіўна.

Тут паўсюль 
валяюцца 

цукеркі.

Я б ня раіў 
есці іх, Пэдра.

Дарожка з іх пачына-
ецца ад колаў вагона  

«Цёмныя землі».

Гэта не выклікае 
даверу.

Як і гэта. З забітага 
тунэля ідзе халодны 

скразняк.

«Пачварныя землі»! 
Мабыць, мы іх 

прапусцім?

Я лічу, мы 
павінны прыс-

лухацца да 
Фрэдзі, Мэры.

Што?

Юджын даследаваў 
Скалу спадзяючыся даве-

дацца, чаму мы атрымалі гэ-
тыя здольнасці, чаму сталі 

абаронцамі...

...магіі. Мы 
выкарыстоўваем 

нашыя здольнасці, 
каб дапамагаць 

людзям.

А гэтае месца, 
верагодна, было 

схавана ня проста 
так.

Усе 
на борт экспрэса 
ў Вясёлыя землі!

На брашуры гэта 
месца падобна на 

Дыснейлэнд на 
стэроідах!

Фрэдзі...
Хопіць ужо хвалявацца! Глядзі, раней Скалой 

Вечнасці кіравалі дарослыя, так? Накшталт таго 
дзікаватага старэчы, які аддаў сілы Білі.

Ён не даў Білі 
які-небудзь спіс 

правілаў, але ўсё і 
так спрацавала.

Дакладна.

Дагэ-
туль.

Ведаю, ты абажаеш 
правілы, Мэры, але мы 

іх нават ня ведаем.

Але...
Што датычыцца 
галасавання: ад-
даю свой голас 
«Вясёлым зем-

лям»!



Падтрымліваю 
Фрэдзі. Я «за».

Я так-
сама!

Юджын?

Мы можам ператварыцца 
ў супергерояў, калі штосьці 
здарыцца, таму я цалкам 

«за».

Хадзем, 
Мэры!

Як толькі мы 
прачуем правілы, 
адразу пачнем іх 
прытрымлівацца.

Гэта наш адзіны шанец 
даведацца, чаму мы атрымалі 

гэтыя здольнасці.

Я ўсё роўна ўжо 
ў меншасці.

Дакладна 
прыкмечана!

Ну... 
тут прыемна 

пахне.

Папкорнам! 
Толькі што 
прыгатава-

ным!

Чарадзей-
ным пап-
корнам!

Усім 
прышпіліцца!

З зялёных 
кнопак заўсёды 

ўсё...

ПАЧЫНАЕЦЦА!

Што 
адбываецца?

Усе трымайцеся! 
Упэўнены, ўсё 
будзе добра!

За справу, 
чарадзейны 

вагон!

«Вы былі 
тут раней?»



Я тут 
упершыню.

Толькі 
запоўніце 

гэтыя паперы, 
містэр Сівана.

Доктар. Прашу 
прабачэння.

Не жадаеце 
пачытаць 
часопіс, 
пакуль 

чакаеце?

Не, 
дзякуй.

Я ўзяў 
пачытаць.

Энцы-
клапедыя 

чарадзейных 
монстраў!

Сапраўдны 
скарб! Была 
знойдзена 
ў закінутых 
бібліятэках 

Луаянга!

Распавядзі  
мне пра  шалё-

нага паэта.

Ха-ха-
ха-ха!

Надзвычай 
бязлітаснае ства-
рэнне, мой сябра, 

з-за ісціны, што ён 
глаголіць, слухачы 

могуць уткнуць 
ледасекі сабе ў 

вушы.

А вушы могуць 
быць вельмі 

адчувальнымі. 
Ха-ха-ха.

Трэба дадаць 
шалёнага паэта 

ў наш спіс.

Доктар 
Сівана?

Доктар можа 
прыняць вас.

Ха-
ха-ха.

Дзякуй.



Я перадумаў! 
Я галасую 
«супраць»!

Гэта

Было

Файна!

Тут усё такое 
рознакаляро-

вае!

і парож-
няе.

Трымаемся разам, і будзьце 
напагатове, мы ня ведаем, што 

адбываецца на паверхні.

Спадзяюся, мы 
знойдзем новых 

сяброў!

Вох, 
безу-

моўна!

Сардэчна 
запрашаем, 

дзеці! У самыя 
найвялікшыя 

землі!

Я  Дарла! 
А гэта мае 

браты і сёстры!

А ты 
хто?

Вох, 
у мяне 

няма імя.

ідзіце і 
пазабаўляй-

цеся!

Я павінен 
паклапаціцца 
аб тым, каб 
вы, дзеці, не 

сумавалі!

Прабачце, не маглі б вы 
нам паведаміць, што 
такое вясёлыя землі? 

Дзе мы?

Хадзем і 
даведаемся, Білі!



Божухна.



Я ж казаў,  Дыснейлэнд 
на стэроідах! і ня трэ-
ба было хвалявацца.

Чым больш ты 
кажаш, тым больш 

я турбуюся. Нам 
не...

Раздзелімся!

Хадзем, Білі!

Добра, вось 
наш план!

Дзелімся на пары, 
азіраемся і зноў 

сустракаемся тут 
праз дзве гадзіны.

Але адкуль тут 
гэтыя дзеці?

Як яны тут 
апынуліся?

і ў мяне на 
гэтым тыдні 

ўступныя 
іспыты ў 
каледж.

Можаш перастаць 
быць дарослай хоць 

на хвілінку, Мэры?

Мы заўсёды жадалі 
сям’ёй з’ездзіць у  Дыс-

нэйлэнд, але не маглі гэ-
тага дазволіць, таму што 

гэта вельмі каштоўна. 
Але і няважна, таму што 
тут нашмат файней, калі 

ласка, Мэры!

Не прымушай 
нас галаса-

ваць.

Адна 
гадзіна. Потым мы 

зноў тут су-
стрэнемся і 

пойдзем 
дадому.

Ура!

«Што вас сёння прывяло 
сюды, доктар Сівана?»

Вох, пара 
момантаў.

У якой галіне, 
доктар?

У шмат якіх. 
Псіхалогіі. 
Археалогіі. Магіі.

Ха-ха-ха-ха!
Як шмат з нас. Часам 
мы... Пачакайце, гэта 

быць ня можа.

 Тут напісана, што 
вам толькі сорак 

гадоў? Што з вамі 
здарылася?

Чаго ты 
чакаеш?

Для заклінання 
нам патрэбны язык 

гэтага медыка.

Так, доктар. Апошнія некалькі гадоў 
я вельмі пакутаваў, пасля таго як маё 

вока ператварылі ў праваднік 
у свет магіі.

Што вы 
ро...

Цяпер я 
бачу куды 

больш. Але за 
гэта трэба 
плаціць.



М
[МіСТЭР] МАЗГАВЫ ЧАРВЯК
Чарвяк мазгавы, больш вядомы як Містэр 
Мозг, дэспатычнае чарадзейнае стварэнне з няўтольным 
голадам да звышнатуральных сілаў. Яго мэта ні больш, ні менш – 
паглыненне ўсіх сілаў у Чарадзейных землях і кантроль над імі.
Стагоддзямі Мозг быў адным з самых небяспечных ворагаў, з якім змагалася Рада Вечнасці. 
Тэлепатычныя здольнасці Мозга яшчэ адна прычына, з-за якой яго ня трэба недаацэньваць. 
Ён адказны за гібель некалькіх хаўруснікаў Рады Вечнасці, перш за ўсё першага абаронца – Саламона.
Таксама, ён хваліўся тым, што з’яўляецца валадаром свету чарвякоў, магчыма, прыбыў з Дзікіх земляў. Ягоная нянавісць да Чарадзейных 
земляў падмацоўваецца верагоднымі чуткамі пра тое, што ён спрадвечна ён быў звычайным кніжным чарвяком. Таксама яны кажуць, 
што пасля здзекаў, якія ён перажыў у дзяцінстве ў Дзікіх землях, Мозг патраціў шмат гадоў, спрабуючы прабрацца ў Бібліятэку Вечнасці. 
Калі ж у яго гэта атрымалася, Мозг паглынуў безліч кніг з заклінаннямі разам з іхнімі ведамі і сілай. Ён вярнуўся ў Дзікія землі, адпомсціў 
сваім крыўднікам і нацэліўся на Раду Вечнасці.
Укараніўшыся ў Радзе, Мозг амаль знішчыў яе. Спатрэбілася аб’яднаць сілы Саламона, Геркулеса, Атласа, Зеўса, Ахілеса, Меркурыя і !, 
каб спыніць і затрымаць Містэра Мозга.



“Глядзі, 
як яны 

смяюцца”.

ХУТЧЭЙ!

«Я яшчэ не быў на іншых землях, але 
наўрад там будзе таксама файна».

«Ведаеш, мабыць 
яе стварылі як пакой 

адпачынку для семя-
рых абаронцаў».

«Калі ў іх з’яўлялася вольная 
хвілінка ад абароны свету, 

яны адпачывалі тут».

«Ці Рада Вечнасці стварыла 
гэты свет дзеля забавы!»

«і, у рэшце рэшт, мы дапамагаем 
абараняць Філадэльфію 
і заслугоўваем гэта!»

Цалкам згодны, 
Фрэдзі.

Я вельмі люблю 
Мэры як сястру, 
але часам яна 

вельмі сур’ёзная.

Гэта ўсё з-за 
ўступных іспытаў. 

Яна...

З  ДНЁМ 
НАРАДЖЭННЯ!



Не! Я 
не жадаю!

З  ДНЁМ 
НАРАДЖЭННЯ!

Ты гэта 
бачыў?

Здаецца, ён 
ненавідзіць 

торты.

Хто 
ненавідзіць 

торты?

Ня ведаю. 
Юджыну вось 
не падабаецца 

марожанае. Вось ён! Звонку!
Я жадаю 
ўбачыць 

яго!

і я!

Хто там?

Добра! 
Спыніце 
цягнік!

Гэй, а 
вось і ён!

Ты, 
напэўна, 

Білі Бэтсан!

Хто 
ты?



Маё імя Ка-
роль дзяцей. і я 
кіраўнік вясёлых 

земляў.

А яшчэ я адсутны 
сёмы абаронца 

сям’і!


