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ВЯСЁЛЫЯ ЗЕМЛІ

«У кожнага ёсць 
газіроўка?!»



ШЧЫРЫ ДЗЯКУЙ 
ЗА ПАДТРЫМКУ 

COMICSBY.BY:

Сяргей
Лісічонак

Тост! Вып’ем 
за маіх новых 

гасцей! Білі 
Бэтсана цудўную 

сям’ю!

і ягоную

ГЛАВА 3: СЕМ АБАРОНЦАЎ



Надышоў 
час мне 

прадставіцца, 
як след.

Я
Кароль 
Дзяцей!
Аднойчы Рада 

Чараўнікоў назначыла 
мяне кіраўніком Вясёлых 
земляў, але я лічу сябе  

хутчэй іхнім гаспадаром.

Мая задача - падарыць 
такім жа дзецям як і я... 
з якога б з шасці іншых 

вымярэнняў яны б ні былі... 
месца, дзе яны змогуць 

забыцца пра ўсе свае 
клопаты.

Для гэтага
 і патрэбныя вясёлыя 

землі!

Тут ёсць 
трыста шэсць 
атракцыёнаў!

Дваццаць дзве 
кандытарскія 

фабрыкі!

Пяцьдзесят 
пяць кіёскаў 

з марожаным!

У нас самая 
вялікая бібліятэка 

ілюстраваных 
кніг ва ўсіх сямі 
каралеўствах!

Хоць у 
асноўным мы 

выкарыстоўваем 
іх як пляцоўкі 
для гразевых 

спаборніцтваў.

Воох! 
Нічога файней 

гэтага кактэйлю 
не смакаваў! Зроблены па майму 

асабістаму рэцэпту, 
Білі! Гарачы шакалад 
не астывае, а маро-
жанае не растае не ў 
залежнасці ад таго, 

як доўга ты п’еш!

Бясконцы 
Mountain Dew! 

Вялікія абаранкі! 
Віктар і Роза ніколі 
не дазвалялі нам 

так шмат есці.

Ммфф!

Гэта 
нармальна, 

Юджын! Мы ж 
на вечарыне!

Так, 
Мэры?

Мэры?

А ты чаму 
не ясі?

Тут усё 
такое 

смачнае.

Як ты даведаўся 
пра нас, Кароль 

Дзяцей?
Што ж, Мэры, 

Чарадзейныя землі 
шмат гадоў былі 
ізаляванымі адны 

ад адных!

Ніводнае новае 
дзіця не магло 

трапіць у Вясёлыя 
землі.

Але нечакана гэтыя 
тунэлі зноў пачалі 
дзейнічаць!  Дзверы 
адчыніліся! А дзеці, 
якім неабходны за-
бавы, знайшлі свой 

шлях у Вясёлыя землі.

Я зазірнуў у свой чарадзей-
ны пудынг, каб даведацца, 
хто ж наш герой, і ўбачыў 

вас шасцярых, вы ехалі 
ў цягніку.

Нарэшце 
новы аба-
ронца быў 
выбраны 

чарадзеямі!

А потым 
Білі выбраў 

нас!

Так і 
ёсць, 

Дарла!

і, спадзяю-
ся, вы выбя-
рыце мяне.

Сёмы трон 
дагэтуль 
пустуе.

Калі я даве-
даюся вашае 

магічнае слова, 
то змагу далу-
чыцца да вас.

Сёмы член 
сям’і! А мы ўсё 

меркавалі, хто 
ж ім стане!

Гэтае 
магічнае 
слова...



Сакрэт.

і нам 
не патрэбны 
сёмы член 

сям’і.

Разумею, мы толькі 
сустрэліся, Мэры, але я 

ўпэўніваю цябе... Пасля таго, 
як грахі забілі семярых членаў 
Рады Вечнасці, Чарадзейным 

землям моцна былі небходныя 
абаронцы.

Сем 
абаронцаў.

Па адным 
на кожную 

зямлю.

Шмат гадоў таму 
містэр Мозг і ягоныя 
пачвары захапілі ўсе 

землі. Некаторыя 
дагэтуль не акрыялі.

Тады сем чараўнікоў
 і сталі на абарону 

сямі земляў.

Зараз гэтым 
павінны займацца 

сем абаронцаў.

Мне 
наканавана 

стаць адным 
з іх.Магічнае слова 

не дазволіць мне 
падзяліцца з табой 

здольнасцямі, пакуль... 
я не паверу, што мы 

адна сям’я...

Пакуль 
не адчую гэта 
ўсім сэрцам.

Брыыыг

А тваё 
сэрца вельмі 
пераборлівае, 

Білі.

Калі ты 
ўпусціш і мяне 
ў сваё сэрца...

Калі 
ласка, 

Білі.

Я вельмі 
доўга чакаў шанц 

стаць адным 
з абаронцаў.

Сіла дапаможа мне 
прывесці ў вясёлыя землі 
яшчэ больш дзяцей, якім 

неабходны забавы.

Чм мы ня 
мжм скз яў?

Ён такі мілы. 
і жадае толькі да-
памагчы дзецям!

Як ён 
сцвярджае.

Нават ня трэба 
на мяне так 

глядзець, Білі.

Не на 
мне ляжыць 

адказнасць за 
магічнае слова.

Бачу, мне 
трэба зава-
яваць ваш 

давер.

Скажыце, 
як.

Мы не жадаем 
пакрыўдзіць вас, 
Кароль  Дзяцей.

Для нас гэта ўсё 
ўпершыню. Усе гэ-
тыя... сем земляў... 

Мы нічога ня ведаем 
ні пра вас, ні пра іх.

Што ж, 
тады...

Чаму б 
нам не пачаць 

з самага 
пачатку?



«З гісторыі 
пра мяне...»

«Мае бацькі былі 
бязлітаснымі 

людзьмі».

«Аднойчы я скінуў кашу са 
стала, і я дакладна ведаў, 

наколькі сур’ёзнае пакаранне 
мяне чакае».

«Таму 
я уцёк».

«Я чуў, як яны 
крычалі мне 
наўздагон».

«Я ўсё падымаўся і 
працягваў бегчы 

ўсляпую праз лес».

«Але потым я спатыкнуўся, 
а калі я падаў, я 

заўважыў, што мяне 
ахапіла...» 

«...дзіўнае 
святло».

«Нечакана я апынуўся 
на мятным полі».

«і каля мяне 
ляжаў...»

«Скіпетр».

«Мая ча-
радзейная 
палачка».

«Тады я яшчэ не 
разумеў, якой сілай 

авалодаў».

«Я ішоў... і ішоў... 
і яшчэ трохі ішоў».

«Поле расцягнулася 
да самай лініі гарызонта, 

часам я натыкаўся на ручаі, 
якія на смак былі падобныя 

на зефір».

«Памятаю, як я прысеў 
на беразе, і пажадаў 

пазабаўляцца».

«і мае 
думкі проста 
матэрыялі-
заваліся”.

«Я катаўся 
гадзінамі. 

Мабыць нават 
днямі».

«Але з часам я 
адчуў самоту».

«і тады сюды прыйшло 
першае дзіця!».

«Ейнае імя было 
Мэрыгольд, і яна, уцякаючы 
ад сваёй зласлівай мачыхі, 

спатыкнулася, упала і... 
апынулася тут».

«Хутка з кожнай 
гадзінай дзяцей 
станавілася ўсё 

больш, а на маёй 
каруселі ўжо не 
хапала месца 

для ўсіх!».

«Таму я стварыў 
яшчэ адну».

«А потым яшчэ і яшчэ... 
Такім чынам Вясёлыя 

Землі сталі такімі, 
якімі ёсць».



Мне здаецца, 
Вясёлыя землі - 

найвялікшыя з усіх 
чарадзейных земляў.

і найбяспеч-
ныя.



Дык гэта ты 
ўсё стварыў у 

Вясёлых землях?  
Малайчына, 

сябра!

Што за Цудоўныя 
землі?

Я ніколі там не быў, 
Пэдра. Як і на астатніх. 

Быў толькі на Зямлі.

Але ведаю, ім 
не перашкодзіла б 
ваша дапамога.

Большасць з іх былі 
на мяжы разбурэн-
ня пасля ўварвання 

містэра Мозга і яго-
ных монстраў.

Вох! Спадзяюся, 
Пачварныя землі 
ўсё яшчэ запяча-

таныя.

У Скале Вечнасці 
ўваход у іх быў 

запячатаны.

Выдатна. 
Проста 

цудоўна.

Чараўнік нічога 
падобнага не 

апавядаў.

Ён не мог 
паведаміць 

нам.
і што нам 

цяпер рабіць?

Нам трэба 
дзейнічаць 
разам! Як 

сапраўдная 
сям’я!

З нашай сілай нас 
не перамагчы. і мы 
зможам прынесці 
весялосць на кож-

ныя землі.

Мабыць для 
гэтага мы і 

атрымалі свае 
здольнасці, 

Мэры.

Мабыць 
і так, але мы 
абмяркуем 
гэта дома.

Дома?

Чаму вы жада-
еце вярнуцца 

дадому?

Мы выдатна правялі тут час, 
Кароль дзяцей. Гэта было весела 

і... пазнавальна.

Але нашыя бацькі, хутчэй 
за ўсё, хвалююцца за нас.

Бацькі? Вы жывяце 
з бацькамі?

Добраахотна?

 З прыемнымі 
бацькамі і яны 
жах як турбу-

юцца.

Ты такая дарослая, 
Мэры. Нават нічога 

не пасмакавала.

Упэўненая, 
яны згатавалі 
нам вячэру.

Пачакайце... 
Яна ўжо 

дарослая?

Ну ёй хутка будзе 
васемнаццаць...

Нават не 
згадвай 

пра каледж. 
Дарла яшчэ 
больш рас-
хвалюецца.

Добра, 
рабяты...

калі Мэры 
кажа, што час 

вяртацца...



Захапіць яе
мае 

клоуны!

Мэры!

Ммфф!

Адпусціце 
яе!

На дно яе!

На дно!

На дно!

Яны яшчэ і Дарлу 
з Фрэдзі захапілі!

Пазабаў-
ляліся і 

досыць!

Адпусці 
іх... ці табе 

гамон.

Манюкі...



ХЛУСЫ!! Вы дарослыя! 
Усе вы! Ашу-

канцы!

На Вясёлыя 
землі напалі!

Дапамажыце 
Фрэдзі,  Дарле 

і Мэры!
Я займуся 

дзіцём!

Не 
набліжайся 

да мяне!

Гэта...?

Ён падобны 
на даросла-

га!
Дапама-
жыце!!!

Гэй, не па-
лохайцеся! 
Мне ўсяго 

пятна...

Першае 
правіла Вясёлых 

земляў...
...аніколі 

не давярай 
дарослым.

Адпраўце 
яго разам 
з Мэры... 
на дно.



Пэдра! Яны ідуць 
у той пакой!

Зрэжам!

Вох, шмат 
тут дзвярэй.

Адпусці іх!

Хопіць адчыняць 
дзверы, стра-

шыдла!

Во-ой!

АААААА!

ЮДЖЫЫЫЫН!

Здаецца, з 
мяне вылязе 

ўся піца!

У такім выпад-
ку не глядзі 

на мяне!

ВОЙ!!!

Гэм, 
Пэдра...



ГУЛЬНЁВЫЯ ЗЕМЛІ

...дзе мы?

МЭРРЫЫЫЫ!

ФРЭДДЗіі!
Дарла! 

Трымайся!

Не 
адпускай...

...ага, не паверыш, 
але, здаецца, дано-

сы былі пэўныя.

Здаецца, 
гэта людзі.



ДЗІКІЯ ЗЕМЛІ Мэру гэта 
не спадабаецца. 

Што нам 
з імі рабіць?

Усё зробім 
адпавед-
на закону, 

Джонс.

Скормім 
іх тыграм.


