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Добрай раніцы жыхары Куль-
тураграда! Нас чакае чарговы 

выдатны дзень з тэмпературай 
каля дваццаці градусаў. Сёння 
пасля паўдня мэр разгледзіць 

рознагалоссі на тэму харчовага 
ланцуга і таго, што драпежнікі і 

ўсёедныя працягваюць супраць-
стаяць законам прыроды...

назва кнігі – «Як перастаць есці сваіх сяброў»
Прафесар Фінікі Ф



ШЧЫРЫ ДЗЯКУЙ 
ЗА ПАДТРЫМКУ 

COMICSBY.BY:

Сяргей
Лісічонак

Зяаааааааааўк...

ГЛАВА 4    У  ДЗІКІХ ЗЕМЛЯХ

АПОШНІ З РАДЫ ЧАРАЎНІКОЎ НАДЗЯЛІЎ СА-МОТНАГА СІРАТУ БІЛІ БЭТ-САНА ВЯЛІКАЙ СУПЕРЗДОЛЬ-НАСЦЮ І ПЕРАТВАРЫЎ ЯГО Ў НОВАГА АБАРОНЦА МАГІІ! І ТОЛЬКІ ДАВЕДАЎШЫСЯ ПРА СВАЮ СУПЕРЗДОЛЬНАСЦЬ... РАЗДЗЯЛІЎ СВАЮ МАГІЮ З ТЫМІ, КАГО ЁН ЛІЧЫЦЬ СЯМ’ЁЙ... БІЛІ АТРЫМАЎ ША-НЕЦ АБАРАНІЦЬ ЧАРАДЗЕЙ-НЫЯ ЗЕМЛІ АД ЗНІШЧЭННЯ, ТАМУ ШТО ЁН... 

Рады з вамі 
пазнаёміцца.

Не, я не 
з’ем вас.

Вельмі...

Брухах

Брухах

...рады 
з вамі...

...пазнаёміцца.



ДЗІКІЯ ЗЕМЛІ

Які цудоўны 
дзень!



Выяўляецца, 
людзей і блізка 
ніхто ня бачыў 
у нашых краях, 

шакіруюча, так?

Усё гэта 
дастаткова 

хвалюе.

Ад адной думкі 
пра людзей ў мяне 

мурашкі па спіне 
бегаюць.

Суніміся,  Дэйзі, яны 
проста-такі жа-

даюць павялічыць 
продаж газеты.

Усе людзі 
павыміралі, 

дзякуючы мэру.

Бачу нашага тыгра. 
Накіроўваецца на 

поўнач па 
Эд-Стрыт.

Ён наш.

Пачакай-ква, 
рыжык. Што? Хто 

вы такія?

Шпікі з закона прыроды, 
фігуральна кажучы.

Ня 
торгайся, 
рыжык.

У чым я 
вінаваты?

Ты быў дрэн-
ным тыграм, 
вось у чым.

«Як перастаць есці 
сваіх сяброў?»

Гэта забароне-
ная літаратура, 

рыжык.

Я ня ведаю, 
як яна туды 

трапіла. Ня ведаеш?

Што 
здарылася?

Толькі што мы пілі 
найлепшы мілкшэйк 

у свеце, а праз секун-
ду палівалі ім дрэвы 

ў лесе.

Дзе мы?

Дарла?

Вох, 
пабач, 
Фрэдзі!

Гэй! Не 
в-варушыцеся! Кацянё!

Прымі яе 
ад мяне!

Дарла, 
хадзем!

Але мне пада-
баюцца жывё-
лы! А я падаба-

юся ім!

Нядрэнна прыдума-
на, чалавек! Але вы 

нас не ашукаеце!

Ня дайце 
ім уцячы!

Добра, 
досыць! Гэ--эм... 

шазам!

Шазам, 
шазам, 
шазам!

Здаецца, 
гэта нам не 
дапаможа, 

Фрэдзі.
Дзе ж Білі, 
калі ён так 
неабход-

ны?!



ВЯСЁЛЫЯ ЗЕМЛІ

«Мне трэба было падрыхтавацца 
да падобнага ўварвання пасля 
таго, як дзверы ў Чарадзейныя 

землі адчыніліся».

Не меркаваў, што 
хтосьці з дарослых 
паспрабуе зрабіць 

марную спробу 
апанаваць нас.

Я 
памыляўся.

Але твая 
маскіроўка пад 

дзіця, Білі... Прыз-
наюся, гэтага 

я не чакаў.

Тваё ж імя 
сапраўды 

Білі?

Што ты зрабіў 
з маімі братамі 

і сёстрамі?

Чатырох з іх я 
выгнаў з Вясё-

лых зямель. Яны 
больш не мая 

праблема.

А вось куды іх 
накіравалі мае 

клоуны... Вох, гэта 
ўжо іхнія праблемы.

Што даты-
чыцца той 
дзяўчыны, 

Мэры.

Я пакажу табе, 
што яе чакае.

Я спраектаваў Вясёлыя 
землі так, каб дарос-
лыя накшталт цябе не 
былі для іх пагрозай.

Ты, як і астатнія, прыбыў сюды 
ў пошуках свайго дзіцяці? Ці ты 

такі як мае бацькі? Табе 
падабаецца 
здзекавацца 

з дзяцей?

Я ніколі ні 
з каго не... 

здзекваўся.

Мае бацькі 
збівалі мяне. ім 
не падабалася 
маё існаванне.

«Шмат з дарослых таксама здзекваліся са сваіх 
сыноў і дачок. і калі я пажадаў, каб сюды прыбылі 

такія ж, як я... з’явіліўся сотні дзяцей».

«Тысячы».

Адна толькі мая 
чарадзейная па-
лачка ня можа 
падтрымліваць 

працу Чарадзей-
ных зямель...

Я дарую ўсім 
дзецям гады 

шчасця і 
весялосці. Але калі табе 

будзе васем-
наццаць...



...ты адправішся 
сюды да астатніх 

дарослых.

Ты будзеш працаваць 
і падтрымліваць ве-
сялосць у Вясёлых 
землях да свайго 
апошняга ўздыха.



Яны былі 
дзецьмі?

Яны былі 
дзецьмі, 
як і ТЫ?! ЯК 

Я?!

Ты сказаў, што 
прывёў іх сюды, таму 

што яны былі напа-
лоханыя! Таму што 
іх збівалі! Ці ім было 

няма куды ісці!
Як ты мог 
так з імі 

абысціся?!

Таму што 
я ненавіджу дарос-

лых. Таму я пажадаў 
аніколі не вырастаці.

Не хва-
люйся, 

Білі.

Ты будзеш 
не адзін.

Мэры!

«Спадзяюся, яны 
ніколі ня змогуць 

уцячы!»

і я таксама. У мінулы раз, 
калі людзі разбушаваліся, 
выклікалі панду-моніум, 

каб вярнуць парадак.

Яле ніхто не 
бачыў яе ўжо 
шмат гадоў.

Вітаю, гэм... мае 
звярыныя сябры. 
У каго-небудзь 

ёсць ключ?

Вы такія мілкі, 
так бы і з’ела 

вас!

АААіііііііі!!!

Гэй! Яна ня 
гэта мела 
на ўвазе!

Матулечка, 
што чакае гэ-
тых брыдкіх 

людзей?

Не турбуйся, маленькі. 
Яны накіроўваюцца ў 
суд, каб пачуць свой 

прысуд.

і пасля гэтага 
іх скормяць 

тыграм.

Гэм... 
тыграм?

«Куды ж гэтыя 
дзеці маглі пайсці?»



ДОМ СЯМ’І ВАСКЕЗ.

ЗЯМЛЯ

Вы сказалі, што 
пасля вячэры яны 

пайшлі наверх, 
місіс Васкез?

Так, наверх. 
Рабіць дамашнія 

заданні.

А потым, ну, 
стала зусім 

ціха.

А такога аніколі не бывае. 
Фрэдзі,  Дарла і Юджын уво-
гуле рэдка калі змаўкаюць.

Колькі дзяцей 
жыве з вамі, 

містэр Васкез? 
Шасцёра?

Гэта мая 
віна.

Я ведаў, 
што ня трэ-

ба прыходзіць 
сюды. Трэба 

было даць вам 
сказаць Білі пра 
мяне... пра тое, 
што я жадаю з 
ім сустрэцца.

Магчыма ён 
пачуў мой го-
лас і зноў уцёк.

Як і ў 
мінулы раз.

Уцёк, містэр Бэтсан? Білі 
казаў, што згубіўся, што 
не змог вас адшукаць.

Гэта... не 
зусім так.

ГУЛЬНЁВЫЯ ЗЕМЛІ

Гэта 
Пэдра 
зрабіў.

Юджын.

Што ж, ня бачу 
сэнсу ўблытвацца 
ў непрыемнасці.

Рэгістрацыйныя 
карткі.

Ага... 
што?

Вашыя 
рэгістрацыйныя 

карткі гульцоў, зда-
равяка. Пакажыце іх.

Гэм... 
Дзе мы, 
Юджын?



ТРЭЦІ КРУГ 
ПРОЙДЗЕНЫ! 

ПЛЮС ДЗВЕСЦЕ 
АЧКОЎ

Тут у кожнага 
ёсць ачкі...

Мы ў Гульнё-
вых землях.

Ага. Вы ў Гульнёвых 
землях, жартаўнік. 

Калі вы не пака-
жыце мне вашыя 
рэгістрацыйныя 

карткі...

У нас 
іх няма.

Ня ўпэўнены, 
што ў гэтых 
касцюмах 

увогуле ёсць 
кішэні.

Слухайце, мы 
прыбылі з... як 

яны яе называлі, 
Пэдра?

Гэм, ня 
ведаю.

З Філадэльфіі?

Мы 
з планеты 
Зямля, і...

Вы абодва з Зямлі? 
Ага, а я жадаю пра-
даць вам гоначную 

трасу.

Калі ў вас няма 
рэгістрацыйных 
картак, мы ад-
вядзем вас на 

платформу.

Мы нікуды з вамі не 
пойдзем. Нашыя браты 
і сёстры ў бядзе, і нам 

трэба вярнуцца...

МІНУС 100 
АЧКОЎ!

Гэй, што 
здарылася?

Вы былі пакараны 
за непаслушэн-
ства, вось, што 

здарылася.

Таму і 
згубілі 
ачкі.

Так гэта
 і працуе, 
негулец.

Па-першае, я 
ведаю, як працуе 

сістэма ачкоў, 
робакоп.

Па-другое, 
у мяне куды 

больш вопыту ў 
відэагульнях, 
чым у цябе.

Юджын... Ма-
быць ня трэба 

сварыцца з 
паліцыяй?

Паліцыяй? 
Ды яны не 

паліцэйскія.

Ты маеш 
рацыю. Усё 
куды горш.

Мы рэферы.

і зараз вас 
затрымаюць.

Здаецца, трэ-
ба ўцякаць, 

Пэдра!

Што?!

Куды мы 
накіроў-
ваемся?

Мы павінны 
адшукаць Білі і 
ўсіх астатніх!



УЦЁКІ 
АД РЭФЕРАЎ

МІНУС 300 
АЧКОЎ!

Вох, 
ну до-
сыць!

Гэй, глядзі! 
інфацэнтр!

Магу я 
вам да-
памаг-

чы?

Ага, як нам сысці з 
Гульнёвых зямель?

Сысці? 
У сэнсе?

Што, калі я жадаю 
вярнуцца, напры-
клад, у Вясёлыя 

землі.

Вох, вы туды 
не пажадаеце 
вярнуцца. Ве-

даеце, што там 
адбываецца з 
хлопцамі ва-

шага ўзросту?

Увогуле, 
гэта няважна. Трэ-
ба зарабіць мільён 

ачкоў, каб атрымаць 
доступ да цэнтраль-

нага працэсара, і 
зрабіць гэта можна...

«...толькі атрымаўшы 
перамогу над гейм-

майстрам».

СКАЛА ВЕЧНАСЦІ
СУВЯЗНАЕ ЗВЯНО СЯМІ ЧАРАДЗЕЙНЫХ ЗЯМЕЛЬ

Рада ня проста 
так ізалявала землі 

адну ад іншай, дурны 
хлапчук.

Пачварныя землі ўсё 
яшчэ зачыненыя...

Але, хіба 
надаўга, вось 
у чым пытан-

не.



Білі Бэтсан.

Ты ня маеш 
уяўлення аб 
тым, што ты 

нарабіў.

ДАЛЕЙ: ЧОРНЫ АДАМ СПЯШАЕЦЦА НА ДАПАМОГУ!






