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ВЫКРАДАННЕ СРЭБНАГА ЖУКА,
НЮ-ЁРК:

Што такое, 
маленькі 
маркітун?

Кажы!

А ну, 
курвіска, 

кажы!

Я не магу!
Я нічога 

ня ведаю!

Клянуся богам! Я 
нічога ня ведаю!



Добра, падымі яго. 
Давай дадзім ёўбале 

апошні шанс.

К-калі ласка.
Вы павінны мяне 

выслухаць...

Не, гэта ты паслухай 
мяне, загладон. Як там 

цябе завуць? Я хачу 
пачуць сапраўднае імя. 
Без усякай гэтай супер-

геройскай халеры.

Т-Турман. 
Турман Райс.

Выдатна. А зараз, Турман, 
я табе нешта патлумачу, 
і зраблю гэта як магчы-
ма прасцей, каб нават 

дзіравасракі няўдачнік, які 
начапіў на сябе мамкіны 

сподні, здужыў гэта 
зразумець.

Ты тут здохнеш, малы. Ці 
ты скажаш нам, дзе знайсці 
Мардабоя і гэтую самадайку 

Забівашку, ці мы накіруем 
табе ў башку кулю.

Ты зразумеў, што 
з табой здарыцца?



Сэр, я 
клянуся. Я ніколі 

не сустракаў 
Мардабоя.

...Я...я...я проста пабачыў яго па тэ-
леку і захацеў, як і ён, змяніць сваё 

жыццё. Але мы не сябры. Мы не 
сустракаліся. Мы нават ніколі 

не размаўлялі...

УНГХ!

Я лічу, што ён 
кажа праўду, 

Санціна.

Ты ўпэўнены, што гэта зараз 
не выялдонскі супер-геройскі 
кодэкс, які забараняе раскрыц-

цё таямніцы асобы?

Я клянуся вам. 
Жыццём сваёй 

бабулі...

Калі ласка.



Халера!

Ды што з табой такое, 
Майк? Ты ледзь мне 

туфлі не забрудзіў, ты, 
паскудная жывёліна!

Прабач.

Што ця-
пер будзем 

рабіць?

Чорт яго ведае. Пашлойдай-
це па небяспечным раёнам 
і паспрабуйце схапіць яшчэ 

аднаго.

Павінен жа хоць хтосьці 
ведаць, хто на сам рэч гэтыя 

елдасмакі.



НОВЫ ДОМ МІНДЗІ МАККРЫДЗІ:

НА ДРУГІМ ПАВЕРСЕ:

...дзе раней гэтым ранкам 
было знойдзена цела другога 
супергероя са смярцельным 

кулявым раненнем.

Турман Райс, які называў 
сябе Срэбным Жуком, быў 

памошнікам кіраўніка ў 
мясцовай відэакраме. Ён 
быў ахарактарызаваны 

сябрамі як сціплы і прыяз-
ны хлопец.

Прадстаўнік руху 
«Супергероі ў рэчаіснасці» 

заявіў, што «гэта другое 
жудаснае забойства не 

прымусіць нас скласці рукі 
ў барацьбе супраць такіх 

брыдкіх дзеянняў».

Вось 
лайно...

Прачніся і спявай, 
соня. Час ісці 

ў школу.

Аўтобус будзе тут 
праз 40 мінут, а табе 
трэба яшчэ памыцца 

і паснедаць.

Я падрыхтавала 
ўсе рэчы для тваёй 
трэніроўкі па хакею.

Дзякуй, 
мам.



Яшчэ 6 месяцаў назад 
мой дзень пачаўся бы 
з мяснога кактэля і 100 

падцягванняў.

Раніцай было бы штосьці тыпу 
палёта на знішчальніку ці кіданне 
нажоў, у дзень я звычайна займа-

лася пісьмовымі практыкаваннямі, 
тыпу аналіза выціскаў пальцаў ці 

тэхнік катавання ЦРУ.

Аднойчы бацька начапіў на мяне кайданкі і кінуў у раку, каб 
паглядзець, ці ўважліва я слухала яго лекцыі па вызваленню 

ад кайданкоў...

Як ты там, 
Міндзі? Усё 

лады?

Супергерой павінен быць 
знаходлівым, мой цукарок.  

Ніколі не ведаеш, што з намі 
могуць зрабіць дрэнныя 

хлопцы.

...і ён меў 
рацыю.



Ён вучыў мяне, як абараняцца ад каго 
заўгодна. Як быць самастойнай ва 
ўзросце, калі ўсе астатнія плаксы 

толькі і робяць, што шукаюць халяву 
ці каго-небудзь, каб абсерці.

Малай-
чынка.

Не было яшчэ дня, каб я 
не заплакала і не падзя-
кавала яго за тое, чаму 

ён мяне навучыў.

Павесяліся сёння 
ў школе, Міндзі.

Дзякуй, 
Маркус.

Уаў! У цябе файныя 
штанцы! Сама набыла?

Не, мне іх набыла мама. Я хва-
лявалася, што яны трохі выйшлі 
з моды, але гэта файна, што яны 

табе спадабаліся, Дэбі.

Гэта быў сарказм, тупая шлёндра. Такія 
ўжо гадоў 5 не носяць. Яны больш 
падыйшлі б Дашы-вандроўніцы.

Я люблю сваю маму. Яна самая добрая жанчына на 
свеце і яна так шчасліва зноў быць разам са мной 

пасля столькіх гадоў.

Я люблю свайго айчыма. Маркус 
- шчыры коп у сваім карупцый-
ным аддзеле, ён быў апорай для 
мамы ўсе тыя гады, калі мяне не 

было.



Але калі я аглядваюся і бачу толькі Амерыкан-
скага ідала, Сямейства Кардаш’ян і дзяцей майго 
ўзроста з мабільнікамі і макіяжам як у індзейцаў 
перад боем... Я разумею, што менавіта ад гэтага 

мой бацька імкнуўся мяне абараніць.

Дзякую богу, 
гэта толькі малая частка 

маёй асобы.

Пасля некалькіх 
тыдняў прывыканія да 

новага месца я нарэшце 
зноў вырашыла стаць 

Забівашкай. Сёння.

ШКОЛА:

Я лічыў, ты адышла 
ад спраў.

Ты ляснуўся? Я проста заха-
валася на час, пакуль пекла не 
спадзе, але гэтыя козаностра-
выблядкі намаляваліся зноў.

Карацей кажучы, як толькі 
звечарэе, мы выбяромся 
адсюль і пачнем разам 

секчы іх галовы да ліха, 
Мардабой.

А што ты скажаш 
свайму айчыму?

А што я павінна сказаць? Ён 
не тупы. Ён зразумеў, хто я. 
Але чым дольш ён думае, 
што я павесіла плашч на 
цвік, тым меньш ён будзе 

блытацца пад нагамі.



Няўжо ён не будзе 
прыглядаць за 

табой, як каршак?
Ты сур’ёзна?

Менавіта таму бог стварыў 
ратыпнол, паплечнік. 4 

міліграма гэтага зелля ім у 
какава, і я хоць у Халка пе-
ратваруся - ім будзе да гака.

Абсалютна. Банда 
сур’ёзна схамянулася 
пасля таго, што мы 

зрабілі з елдасмакамі 
Джона Джэнавезэ.

Я чула, што яго брад 
Ральф захапіў уладу, і 

што яны нанялі парачку 
грамілаў з Джэрсі.

Што гэта?
Інфармацыя, якую я сабрала,  
калі ўзламала базу Маркуса. 
Ты калі-небудзь наогул чуў 

пра Ральфа Джэнавезэ?

Неа.

Яны яго клічуць гробаным 
агорафобам. Ён столькі гадоў 
правёў у турме, што проста 
ўжо не можа жыць на волі, 
таму ён кіруе сваёй бандай 
прама з турэмнай камеры.

Ён толькі прызначаны кіраўнік 
пяці сямей і яе каманднай 
структуры. Таму я сабрала 
ўсіх хлопцаў, з кім мы на 

працягу  гэтых пару тыдняў 
пагуляем у гульню «убяжы з 

прастрэлянымі каленамі».

Ты ўпэўнена, што гэта добрая 
ідэя? Ты не думаеш, што нам 
трэба пачаць з чаго-небудзь 

лягчэй замест таго, каб лезці 
ў самую сраку?



Мы жа супергероі, чувак. 
Мы ўвесь час лезлі ў самую 

сраку.

Акрамя таго, колькі яшчэ 
тваіх маленькіх сяброў з 

Фэйсбука павінна загінуць, 
перш чым ты знойдзеш у 
сябе яйцы супрацьстаяць 

гэтым выблядкам?

Гамон. Паглядзі 
на яе мярзотныя 

валасы!

Я канешне разумею, 
што яе маці не мае звыч-
ку апранаць дзяцей, але 

сур’ёзна! З такім чубком яна 
падобна на барыгу.

Міндзі! Што 
здарылася? Нічога. Я пайду 

на ўрок. Пазней 
сустрэнімся.

Ты нікчэмнасць, 
Дэбі Форман.



МАГІЛА ТАТУЛІ:

Татуля, ты вучыў мяне, як 
выткнуць чалавеку вочы 

пальцамі, як зрабіць бомбу са 
складнікаў кухоннай шафы і 

як голымі рукамі здзерці 
з волка скуру.

Я страляла ў людзей, 
рэзала людзей, на-

ват тапіла гэтых 
пердзіхвостаў...

...але чаму я не 
магу проста забіць 
на гэтых курвісак?



РАЛЬФ ДЖЭНАВЕЗЭ,
ВОСТРАЎ РАЙКЕР:

Ты не падумай, я, канеш-
не, цябе паважаю, Ральф. 

Але мне здаецца, што 
твой пляменнік ляснуўся 

на ўсю галаву!

Я бачыў учора па тэлеку гэтых 
супергерояў, і яны проста не маглі б даць 
рады з 30 салдатамі Джоні. Некаторыя з 

гэтых гікаў ледзь могуць прайсці на адзін 
паверх угору, не схапіўшыся за сэрца.

Гэта праўда, Нік. Ён сын 
майго брата, і я моцна 
яго люблю, але акра-
мя ўсяго іншага ён той 

яшчэ крэтын.

Тым не меньш, ён быў моцна напужаны, калі яны 
яго знайшлі. Так моцна, што ён нават схаваўся. 
Таму мы знойдзем гэтага Мардабоя і папытаем 

яго асабіста.

Я лічыў, Крысці быў 
сябрам гэтага пацана. 
Няўжо ён не даведаўся 

яго імя ці адраса?

Як я і казаў, ён далёка не самы 
разумны сярод маіх хлопцаў. 

Але ён сын майго брата і я 
хачу знайсці яго. Мы павінны 
даставіць яго ў цэласці да яго 

маці.



Цяпер, калі я быў пастаўлены на гэтыю па-
саду, я абавязаны навесці парадак на вуліцах, 

а нашыя людзі павінны быць бязлітасны, 
ачышчаючы наша сямейнае імя.

Джоні быў добрым малым. 
Праўда, занадта сентыменталь-
ным. Мы павінны даць нашым 
ворагам зразумець, што мне не 

знаёма такая мяккасць.

Фетучыне Альфрэда, плюс 
найсмачнейшы ламбардыйскі 
хлеб, дон Джэнавезэ. Як вы 

любіце. Выдатна.

Скажыце ахоўнікам, 
што я закончу прыклад-
на ў восем гадзін, калі 
яны хочуць абслужыць 
астатніх пасля мяне.



ШТАБ-КВАТЭРА
ЗАБІВАШКІ І ВЯЛІКАГА
ТАТУЛІ:

Гэй, хлопец. 
Ёсць трохі 
дробязі?

Прабач, чувак. Даў 
бы, калі б мог. Але ў 

мяне нічога няма.

Аб чым ты гаворыш? 
Супергероі яны ж усе 

міліянеры! Як ты можаш 
дазволіць сабе бэтмабіль, 
калі ў цябе няма грошаў?

Ну... на самой справе ў 
мяне няма такой лабуды. 
Шчыра, у мяне засталася 

толькі пара баксаў 
на метро.

Тады дай 
мне іх. Што?

Ты павінен дапамагаць людзям, так? Мне 
патрэбны гэтыя грошы больш, чым табе, 

хлопец. Гэтая пара баксаў азначаюць, што я 
змагу паесці сёння. Няўжо ты не дасі мне іх, 

каб не ісці дадому пешшу?

Не магу паверыць, што 
раблю гэта. Такое ад-

чуванне, што мяне тупа 
кінулі на бабло.

Чувак, ты проста 
герой. Гэта ахрэ-

нець як.



Калі я вярнуся сюды і 
ўбачу, што ты сасеш піва, 

тады я буду, курвіска, 
вельмі злы.

Міндзі? 
Ты тут?

Гэй?

Шалік і паліто? Ты, 
курвіска, здзекваешся?

Чаму ты 
здзіўляешся? На 
вуліцы холадна.

Дык нацягні трусы з начосам, 
мудазвон! Ты калі-небудзь 

бачыў Карніка ў капялюшы, калі 
было холадна? Любыя зага-

ны з’яўляюцца псіхалагічнымі 
недахопамі для супергероя.



Да таго ж, ты 
павінен ганарыцца 
сваім касцюмам.

Я ганаруся. 
Проста мае яйкі 

ператварыліся ў ле-
дзяныя бразготкі.

Дарэчы, у вас 
ачмуральнае 

сховішча. Дзе вы 
ўсё гэта знайшлі?

Мы з татай купілі гэта на 
грошы, якія адабралі ў 
сутэнёраў і барыгаў.

Пасля кожнай такой аперацыі мы аддавалі палову грошаў 
на дабрачыннасць, а рэшту - на наша абсталяванне для 

барацьбы са злачыннасцю.

Мы давалі грошы са-
старэлым людзям, якіх 

абрабавалі ці дзецям, якія 
хацелі паехаць у Дыснэй-

лэнд. Мы ў суме аддалі 
прыкладна 900 тысяч 

даляраў.

Ваў.

А гэта што?

Гэта наш сямейны 
альбом. Усе значныя 

моманты ў маёй 
супергераічнай 

практыцы...

...з майго першага раза, калі 
я апранула касцюм і схапіла 
свайго першага наркадылера 
да першага раза, калі бацька 
выкарыстаў мяне як жыўца, 

каб схапіць педафіла.

Прабач, маленькая, але, 
відаць, што сёння ты не 

патрапіш дадому.

Узаемна, 
смарчок.



Твой бацька быў 
досыць файным 

мужыком.

Лепшым. Ён падарыў 
мне дзяцінства, аб якім 

нармальныя людзі 
толькі мараць.

Вось чаму мы павінны працягнуць 
пачатае, у яго гонар. Вось чаму я 
таксама збіраюся навучыць цябе 

змагацца са злачыннасцю...

...але ёсць нешта, што ты 
павінен для мяне зрабіць, 

Мардабой.

Менавіта 
што?

Ты павінен 
навучыць мяне 
быць нармаль-

най.



Я павінна зразумець, што мне апранаць, 
якія перадачы глядзяць звычайныя 
дзеці, якія гурты я павінна слухаць.

Мне патрэбна твая 
дапамога ў школе, 

бо ў дадзены момант, 
я ў гэтым ні ляда не 

разумею.

Па руках?

Згодны.

Цяпер давай афіцыйна 
прысвецім цябе ў паплечнікі. 
Я мяркую, мы можам выка-
рыстаць тую самую свечку, 

якую тата выкарыстоўваў для 
майго прысвяшчэння. У гонар 

аб мінулым.

Што ты маеш на 
ўвазе пад «прыс-

вяшчэннем»?

Даць клятву праўды і правасуддзя. 
Тую самую, якую Бэтмэн прымусіў 
даць Робіна, калі ўзяў яго з сабой.

О божа, у мяне 
каленкі трасуцца 
ад хвалявання.



СТАРЫ ЛОДАЧНЫ ДОМІК ЧЫРВОНАЙ СМУГІ, 
ВЕРХНЯЯ ЧАСТКА НЮ-ЁРКА:

Якога 
ляпёрда?

Спакойна, мам. 
Ніхто табе не 
нашкодзіць.

Мы прыйшлі сюды толькі для таго, каб забраць мае 
коміксы і парачку старых фігурак, якія я тут заставіў. 

Проста заставайся ў ложку, і ўсё будзе добра.

Крыс, што ты 
робіш? Чаму на 

табе гэтая адзежа?

Усё мяняецца, мама. Сацыялагічны Дарвінізм 
не спыніць, таму ў такіх бандзюкоў, як мой 

бацька, ужо няма шансаў.

Я першы прадстаўнік но-
вага пакалення, а гэтая 
ўніформа ўзвышае мяне 
над смердаў звонку. Як 

табе гэта?

Крыс, гэта глупства. Дакта-
ры сказалі, што ты ячшэ не 
ачуняў. Ты ўсё яшчэ ў шоку 

і табе неабходна пайсці 
дадому.



Калі я вярнуся дадому, 
тады гэтая маленькая вы-

пярдолька расчвяртуе мяне  
так сама, як бацьку.

Я застануся з сябрамі, пакуль не знайду 
ўкрыццё, але ў нас невялікія праблемы 

з фінансамі. Калі ты разумееш, аб чым я. 
Таму я сабраў сваю банду.

Мы адпомсцім за 
смерць бацькі, а потым 
мы прыйдзем за дзядзь-

кай Ральфам.

Кім он сябе ўявіў? Проста прыйшоў 
і заняў месца бацькі! Я яго сын і 
спадчыннік! І менавіта я павінен 

аддаваць загады!

Крыс, прашу! 
Ты можаш быць 

паранены.

Я суперзлодзей, мам. 
Гэта я раблю іншым 

людзям дрэнна. 

А цяпер 
прашу пра-
бачэння...



...час здзяйсніць 
першае супер-

злачынства!












