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ты, напэўна, 
лічыш сябе 
смешным, 

так?

эуууу!

ты, напэўна, 
лічыш сябе 

сапраўдным ка-
медыянтам, калі 

хаваешся 
ад мяне!

пасля 
ўсяго, што 
я зрабіла 

для цябе...

...гэта твая 
ўдзяч
насць?

паглядзі на сябе! 
ты наогул мыеш 

свой брыдкі 
твар?

мярзотнае 
смецце.

табе не 
спатрэбіцца 

гэтая гадасць.

і наогул, няўжо 
табе ўжо не час 

стаць дарослым?

неееее!



гэггі...

змоўкні! не 
спрабуй нават 
зварухнуцца.

вось. гэты адбельнік 
зробіць цябе чы-

стым. нават твае за-
каркаваныя поры.

ууууу...

твой дзядзя 
хорас казаў 

тое ж са-
мае, калі я 

чысціла яго.

ці, мабыць, 
ён сказаў 

гэта, калі я 
яму перарэза-

ла глотку.

добра,
усё роўна.

ты будзеш 
такім бля-

скучым, калі 
я скончу!

матуля 
любіць 
цябе.

ааааааа...



НЕКАЛЬКІ гАдоў РАНЕЙ...
готэмсКІ зААпАРК.

не, 
калі ласка! 

не рабіце гэтага! 
у мяне маленькі 

сын!

о, гэта будзе так 
цікава! глядзець, 
як змяя праглы-
нае сваю ахвя-
ру... сапраўды, 

макс?

відавочна, клін!
 і магу дадаць, 
што заапарк  

цудоўны спосаб 
правесці дзень!

вы ў норме, 
бос? вы вы-

глядаеце трохі 
ўзрушаным.

вы пра-
пускае-

це самае 
цікавае!



ЧАС МАЛПАВАЦЬ

хех.

хіхі...

...проста ўзніклі 
некаторыя ўспаміны 
з майго чароўнага 

дзяцінства, агністая 
дзюпры.

мая цётка 
юніс была нешта. 
табе трэ было б 

пазнаёміцца з ёй.

я здзіўлены, 
што захаваў 

усе свае 
пальцы. добра, 

пачынайце 
імпрэзу!



глядзіце! 
можна пабачыць, 

як сківіцы змяі 
разыходзяцца.

невера
годна.

уаў, я 
ўраджана.

так, дзетка! 
вось так! 

лепшы дзень у 
маім жыцці!

гэй, джокер. 
куды ты?

ты 
прапусціш 
урачысты 

фінал. не магу паверыць, 
што яна заглынае 

яго... цалкам...

я чую, як 
ломяцца яго 

косткі.

гучыць, быццам 
ломіцца сучча.

хахаха!
гэта чартоўскі 
захапляльна!

бос, вы не пабачыце 
лепшую частку!



час 
надышоў...



...час 
абзавесціся 

сям'ёю.



хіхі... 
усё не так 

ужо і дрэнна, 
хлопча!

ты павінен 
усміхацца.

джокер, мілы, 
трэба даць 

яму імя.

як наконт 
чарлі?

сапраўды? 
хмммм... ты 
не жартуеш, 
агеньчык?

у гонар тога 
хлопца, які 
тут... жыў...

яму трэба 
нешта больш 
эфектнае... 

штосьці, што 
прыцягне ўвагу 

людзей...

...касмічны 
карабель 

заходзіць 
на пасадку! 

адкрыйце шлюз, 
калі ласка.

ах... добры 
хлопчык!

цэзар...

...ацілла...

...яму трэба імя, 
якое людзі 

запомняць... 
хмм...

...калігула...

...адольф...

...ці, можа, 
нават пол 

пот?

да гэта-
га трэба 
падыйсці 
сур'ёзна.

о не! 
карабель 

страціў кан-
троль! ён 

разбіўся! усе 
загінулі! 
хахахаха!

прыдумаў!
хіхіхооооо, 

не магу зразу-
мець, чаму я не 

падумаў аб 
гэтым раней.

я дам яму 
імя... хаха

хахіхуууу...

...малпа!
табе яно 
спадаба-

ецца!



выхоўваць свайго хлопчыка, 
малпачку, было самым шчаслівым 

у маім жыцці!

гэта адзін з самых дарагіх 
момантаў, якія я памятаю.

з яго атрымалася самая цёмная 
асоба, якую я бачыў!

гэта было 
так міла!

я зрабіў сваёй мэтай даць 
малпе такое дзяцінства, 

якога хацеў сам.

хто ведае, кім бы я 
стаў з правільным 

выхаваннем?

усё йшло вельмі добра...
лепш, чым я нават мог уявіць.

малпа прымушаў 
мяне ганарыцца 

сабой.

я зрабіў сваёй мэ-
тай навучыць яго 
ўсё рабіць добра.

*адлучаны на адзін тыдзень са школы за дрэнныя паводзіны.

памятаю, як я спрабаваў адбіць кулак 
дзяўчынкіпераклашкі сваім тварам.

не 
атрымалася.

гэта зусім не спалуча-
лася з філасофіяй выха-

вання цёткі юніс.



пакуль малпа па-
драстала, я вучыў 
яе асноўным жыц-

цёвым урокам.

выжывае 
мацнейшы!

у гэты час яна пачынала 
пасапраўднаму расці, 

не толькі памерамі... 
але і целаскладам.

я хацеў падтрымаць 
рост малпы і даць ёй 

дасягнуць вяршыні свайго 
патэнцыялу.

мы былі неразлучныя. не 
толькі як лепшыя сябры, 
але і як бацька з сынам.

хоць у дзяцінстве 
ў мяне было шмат 
«блізкіх» сяброў...

...я ведаў, 
што аднойчы буду 
смяяцца апошнім.



я паказаў малпачцы, як 
самому зрабіць цацкі. мне 

трэба было толькі адзін 
раз яму патлумачыць, і ён 

схопліваў у момант.

яму асабліва падабалася гуляць 
у зз... забойствы і знішчэнні.

яму гэта вельмі 
падабалася.

калі прыйшоў час, 
я паказаў яму, як 
пашыраць свой 

далягляд.

...як падалей закінуць 
сетку, як выгодней 

выкарыстаць грошы.

я навучыў яго, 
што ўсе людзі 
вінаватыя... у 
чымнебудзь.

мы проста аказваем 
ім паслугу, вызваляючы 

іх ад гэтай віны. гэта 
вясёлая праца! але ў гэтай паслугі 

ёсць кошт.

і толькі гэта апраўдвае тое, 
што мы робім і ў што мы 

верым...



...я навучыў яго, 
як не адчуваць віну. 

як не падпарадкоўвацца 
пачуццям.

я навучыў яго, 
што з віной прыходзіць 

слабасць.

і што ў нашай справе 
няма месца віне.

яна каштуе 
чартоўскі 
дорага!

...але акрамя 
ўсяго гэтага 
глупства...

... прычыненне 
болю і пакут...

...гэта чартоўскі 
весела!



вось бы яго маці 
ўбачыла яго зараз.

яна б так 
ганарылася.

яе малпахлопчык 
вырас...

...і гатовы 
весяліцца!



такім чынам, новавыбраны 
дараднік хоча зачыніць і знесці 

готэмскі заапарк...

...скарачэнне 
бюджэту і бедная 
эканоміка, нуну!

з тых часоў, як гэта 
палітыканша стала 

кіраўніком кіравання 
транспарту, яна заўсёды 
ненавідзела гэта месца...

...з тых часоў, як яе трох-
гадовая дачка выпадкова 

ўпала ў яму са львамі.

чуў, гэта была 
крывавая калатніна.

шкада, што я 
прапусціў гэта.

акрамя таго, яна кажа, 
што заапарк ляжыць на 
шляху яе новавыбранай 

чыгунцы.

добра, што дарадца аб'явясціла 
гэты паветраны дагляд!

якая выдатная 
магчымасці ўдасканаліць 

навыкі малпы...

...і паспытаць мой 
новый прыбамбас!

гэта проста 
ўзрушаюча...

...ці лепш сказаць...

... аглушальна!

не спрабуйце 
паўтарыць гэта 
дома, дзеткі!

хііхіі!



я так ганаруся ім. ён такі 
моцны... і ўстойлівы!

мне нават прыйшлося 
прымусіць малпу ўладкаваць 
свой касцюм абаронай вушэй.

разам мы можам 
стаць новымі бэтмэнам і 
робінам... толькі мы лепш 

выглядаем!

будзь 
гатовы 
дзей
нічаць!

вяроўкі, 
малпа!

як... 
джокер?

...і хто гэта, 
чорт бяры, 

з ім?

страляй 
у іх!

а вось і 
першая 
страва, 

хлопчык!

выдатна! 

хіхіхо!

я амаль 
стрымлі

ваюся!

спадзяюся, 
вы, хлопцы, 
апранулі чы-

стую бялізну...

...хаця 
не важна.



вось яна, 
малпа!

сама 
дарадца!

мілая! 
хіхі!

трымай, 
хлопчык!

гэты гонар  
належыць 

табе!
давай 

пакажам 
ім, як ты 

эвалюцы
яніраваў...

ууууха!
падаць 

сюды пацука 
з крыламі!

малпа 
дастаткова 

падрыхтава-
ная!

некалькі 
апошніх гадоў 
я забаўляўся 
з крыжаком 
у плашчы.

і з кожнай 
нашай су-

тычкай я ўсё 
больш пава-
жаю яго і за-

хапляюся.

магчыма, 
занадта 
многа!

не думаю, 
што мог бы 
існаваць без 

яго!



ууухуу!
чым далей, 
тым лепш!

у любы момант, 
пакуль гэтыя экстрымаль-
ныя муціруючыя гукавыя 
хвалі пранікаюць у іх вуш-
ныя нервы і прабіраюцца 

ў іх мозг...

...яны парвуць 
адзін аднаго 
на дробныя

дробныя 
кавалачкі...

...хммм.

штосьці 
не так...

...ооу!



крылы, 
малпа!

выкары-
стай кры-

лы!

уххх...

калі ласка, 
малпачка... 

распрані 
свае крылы...



малпа?..

навошта, 
малпа?

навошта ты не 
раскрыў свае 

крылы?
мне павінны 

вярнуць 
грошы...

...за ўсе 
тыя ўрокі 
плавання!

магчыма, калінебудзь 
і з'явіцца нехта, падоб-
ны на цябе, але гэта ўжо 

будзен не ты.

але зараз 
заапарк і маці 
выратаваны...

...мне трэба 
будзе вярнуцца 

да пачатку!


