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ТРЭНІРОЎКА: Ну і? Як я 
выглядаю?

На мільён 
даляраў!

Гатовы 
павудзіць рыбку, 

Мардабой?

Яшчэ як.

Мы з бацькам увесь час так рабілі. 
Сутнасць тая ж, як і ў сапраўднай 

рыбалцы, праўда замест чарвякоў і 
блешань - гэтыя цацкі. Што самае пацешнае 

ў гэтай рыбалцы - яна не 
толькі ўдасканальвае навыкі 
вулічнага бою. Гэтая част-

ка горада проста напоўнена 
разлічнай набрыдздзю, таму 

гэта можна лічыць яшчэ і апе-
рацыяй па вычышчэнні.



Ну што, 
злавілі каго-

небудзь?

Толькі пару гапатосаў. 
Не хвалюйся... 

Вялікая рыбка ўжо 
не далёка.

Падсячом іх на 
плыткаводдзе.

Ёў, Чубака, табе напэўна цяжка 
цягаць усе гэтыя торбы аднаму. 

Давай мы табе дапаможам з гэтым 
лайном?

Ды не, усё ў парадку. Дзякуй, 
добры чалавек. А цяпер, калі 
дазволіце, мы з сяброўкай па-

цягнем атрымліваць асалоду ад 
гэтага прыемнага вечара, шпа-

цыруя па гэтым пустым вуліцам 
з купай каштоўнасцяў, што мы 

толькі што купілі.

Гані торбы, ёлупень. Плюс 
кольцы, гадзіннікі і наогул усё, 

што на табе ёсць.
Ды якія 

праблемы?

Хочашь, каб я цябе 
адклосціў, піндос?



Навошта 
мне хацець 
клосціцца з 

табой?

Я так і сказаў! Няма 
для чаго! Таму будзь 
малайчынкай, і ўсё 

будзе ў парадку, 
шарыш?

Шару.

Вось 
лайно!

Добра, Марадбой. 
Час пайшоў. У цябе 3 

хвіліны, каб адпяндзё-
хаць гэтых гаўнасмакаў.

Лёгка.
Не будзь такім 

самаўпэўненным, хло-
пец. Высерак з банды 

дастае нож.

«Цяпер скачы».



Што?

Трымайся за трос 
і скачы. Твая задача - 

патрапіць у  вакно, якоя я 
адзначыла вялікім чырво-
ным крыжом. З таго боку 
я размясціла матрац, таму 

цябе чакае мяккае пры-
зямленне.

А што, калі я не па-
траплю і стукнусь 
аб сцяну? Я ж сабе 

шыю зламаю.

З табой усё будзе добра, пястун. 
Галоўнае прыкрывай галаву, 
калі ўрэжашся ў шкло, і глядзі 

не парві сабе нічога.

Палёт у вакно - гэта суперге-
ройская традыцыя і элемент 

нечаканасці. А ён асабліва важ-
ны... Асбліва, калі ты на 2 ці 

на 3 паверсе.

А цяпер 
давай! Ні ў якім разе. Тут 

вельмі высока.

Ну і добра. Калі ты ў нас 
такое сцыкло, тады, лічу, 

можна пачаць з чаго- 
небудзь лягчэй.

Божа, Дэйв. Ды міні-тытанаў 
і тых лягчэй навучыць!



ПЕРШАЕ ВАКНО: ДРУГОЕ ВАКНО:

ТРЭЦЯЕ ВАКНО:

Яшчэ разок.

Яшчэ разок.

Я ж казала: групіруйся, 
Мардабой. Інач урэжашся 
ў шкло галавой і страціш 

прытомнасць да ліха.

Колькі мне 
яшчэ засталося 

паўтараць?

15 разоў як мінімум. Улятаць у вокны 
ў нашай справе трэба навучыцца так жа

 лёгка, як адчыняць дзверы.

Добра абучаны 
герой, улятаючы ў 
вакно, ужо прыдум-

вае добры жарт.



«Добра, давай цяпер парэпетыруем. Што ты 
скажаш першым, калі варвешся ў іх логава?»

А я ведаю? Можа «гульня 
скончылася, лайнюкі»?

Нядрэнна, напраўда гэта пасуе 
толькі ў тым выпадку, калі ты 

абыграў іх у карты. Пішы так: «Хто-
небудзь замаўляў кулачны сэндвіч?» 
Даволі такі нядрэнна падыходзіць 

для большасці сітуацый.

КАМАНДА: Як наконт Сутэнёра? Ці ён занадта 
тоўсты, каб быць у нашай камандзе?

Відавочна... І мне не падабаец-
ца тое, што Тарантул напісаў сваё 

сапраўднае імя на сваёй старонцы ў 
фэйсбуку. Той, хто так лёгка раскры-
вае сваю асобу, так жа лёгка раскрые 

і тваю.

А як наконт 
Начной курвіскі? У нас суперкаманда, Дэйв. 

А не бардэль. Касцюм, які 
агаляе каля 97% твайго цела 
прынцыпова не прымаецца.



Мудзіла на паўночным 
захадзе спрабуе ўцекчы. 
На тваё шчасце, я пры-
несла з сабой Мёльнір...

ЛІХАМАЦЬ!

Але гэта толькі мае трэніроўкі Мардабоя, як быць дрэнным хлопцам. Ён жа 
вучыць мяне, як быць нармальным дзіцём, і быццам бы ўсё ідзе нядрэнна.

Смактульку табе ў вуха! Я не 
магу папрасіць маці спусціць 
столькі грошаў на якую-не-
будзь пару джынсаў. Бацька 
заўсёды вучыў мяне, што 

галоўнае ў адзежы, каб яны 
была практычнай.

Улетку ты апранаеш шорты. 
Узіму - цёплую куртку.

Ага, гэта ўсё канешне файна. 
Але гэта як раз тая адзе-

жа, якую носяць дзяўчынкі 
твайго ўзроста, Міндзі. Калі 
хочаш, каб цябе прынялі ў 
школьны калектыў, тваёй 

маці прыйдзецца трохі па-
шурхаць крэдыткамі.

Плюс табе ня трэба больш 
глядзець тэленавіны, а пачаць 

глядзець усякую лухту пра 
жыццё зорак.

Дзецям твайго ўзроста 
накекаць на Брыта Х’юма. 
Ім падабаецца глядзець 

перадачы, дзе зоркі паказ-
ваюць свае дамы.

Так? А як жа ты мне пра-
пануеш сачыць за Аба-
май і нашым гробаным 
рэкордным дэфіцытам?



Цябе не павінна 
гэта хваляваць. 

Табе дванаццаць 
гадоў.

Бачыш, таму ніхто і ня 
хоча сядзець каля цябе 
на школьным абедзе.

Цяпер запомні: ніякіх фільмаў са Швар-
цам, Сталонэ, Уілісам, Жан-Клодам і 

іншымі. Цяпер для цябе існуюць толькі 
Бландынка ў законе, Кэці Холмс, Эма 

Робіртс і ўсякі высер пра вампіраў.

Я не магу глядзець 
гэтае лайно. Гэта ж 
для смаркатых баб.

Мне надакучыла даўбіць табе адно і тое ж, 
Міндзі - ты дзяўчынка... І калі ты хочаш 

мець сяброў, ты павінна для пачатку хаця бы 
прыкідвацца, што вам падабаецца адно і тое ж.

Раптам ва ўсім гэтым 
з’явіўся сэнс. Мне трэба 
было толькі ўявіць сабе, 

што гэта місія пад 
прыкрыццём.

Як Супермэн прыкідваўся глупым Кларкам Кентам 
ці Бэтмэн у звычайным жыцці хадзіў у вобразе Бруса Уэйна.

Як толькі я ўявіла сабе, што гэта будзе маё альтэр эга, 
я сапраўды пачала ўцягвацца ў ролю, якую я сама для 

сябе стварыла...

Я ненавіджу цябе, курвіска. 
Мы знішчым цябе да ліха. Мы 

адклоцім твой мозг. Зробім 
з цябе гародніну, які пускае 

сліны, як Чарлі Шын.

Насупраць, Дэбі. Мы з 
табой станем лепшымі 
сяброўкамі, і я збіраюся 
заваяваць павагу групы, 
выштурхнуўшы цябе з 
месца альфа-самкі.

Шо?

Мяне да гэтага не рыхтавалі. 
Мяне не вучылі быць подлай 
дзяўчынкай ці каралевай вул-
ля ці, нават, бруднай ляснутай 

гарпіяй...



...але клянуся, барадой Одзіна, 
я хутка вучуся.

Удалых выхадных, 
Дэбі Форман.

Лена Букоўскі сказала, 
што на вас, рабяты,  

зноў пачалі націскаць. 
Гэта праўда, Маркус?

Яна сказала, што з’явіўся новы кіраўнік нейкай 
злачыннай групіроўкі і тое, што яны плануюць 

нападзенне на паліцэйскі вучастак.
Лена Букоўскі проста занадта 

часта глядзіць тэлевізар, Соней-
ка. Канешне, заўсёды знойдзецца 
разумнік, які папросіць заплюш-
чыць на гэта вочы, але ад гэтага 

нічога не зменіцца.

Ты ведаеш, 
што яна 
такая ж.

Ну добра, калі ты так 
у гэтым упэўнены.

«Тэорыя вялікага вы-
буху» пачнецца праз 2 
хвіліны, Міндзі. Даядай 

свой равіолі.

Добра, 
мам.

Канешне, нават калі б справы на працы ў нас 
ішлі дрэнна, мы бы не расказалі аб гэтым маці, 
сапраўды? Наша праца, захоўваць мір і парадак 

вакол. Ты ж гэта разумееш?

Не зусім.



Я ведаю, хто ты, 
Міндзі. Не спрабуй 

адмаўляць.

Я ведаю, чым вы з бацькам 
займаліся і я цаню тое, што 
ты закінула гэта лайно, калі 

пачала жыць з намі.

Але тваё знікненне моцна адбілася 
на тваёй маці, а яна дрэнна перажы-

вае стрэс у апошні час.
Яна не вытрымае яшчэ адной 

драмы... Напрыклад, калі яе ма-
ленькая дзяўчынка параніцца ці 
калі яна знойдзе супергеройскі 
касцюм у кошыку для бруднай 

бялізны.

Я не буду пры ёй засяроджваць 
на гэтым увагу толькі ў тым вы-

падку, калі ты паабяцаеш мне, што 
гэта ўсё ў мінулым. Я хачу, каб 
самым небяспечным заняткам у 

гэтыя дні для цябе была хакейная 
трэніроўка. Ты зразумела мяне?

Маркус, 
гэта смешна...

Паабяцай 
мне, Міндзі.

Абяцаю. Малай-
чынка.

А цяпер, як наконт таго, каб 
усім разам заваліцца на канапу 

і паглядзець тэлек? Я не так 
часта бываю дома па вечарах, 

і хлопцы на працы кажуць, 
што нам даўно трэба ўжо было 

пайсці ў адстаўку...



Мардабой, гэта Забівашка. 
Я напаіла бацькоў наркотыкамі 

і зараз накіроўваюся да 
Забітачцы. Я заеду за та-
бой праз дваццаць хвілін. 

Зразумеў?

Ніякіх 
праблемаў...

...я зараз пішу артыкул для CBR.COM на 
тэму «Прычыны з’яўлення супергерояў. 

1972-2012, 1932-1972».

Ім спадабалася 
тое, што я накідаў 
для Vertigo, і яны 
папрасілі, каб я 

напісаў яшчэ 2000 
слоў на гэтую тэму.

Дэйв, паслухай мяне. 
Я тут, сука, не жартую. Табе 

пагражае сутыкнуцца з рускімі 
і сіцылійскімі мафіёзі. Таму я 

хачу, каб ты быў сур’ёзным 
як камень.

Будзь у касцюме 
праз 20 хвілін.

Добра, добра. Ужо 
іду, неўратычка.



Гэй, чэмпіён. 
Не забудзься па 
дарозе выкінуць 

смецце.

Тат, я спазняюся, 
мяне рабяты 

чакаюць.

Рабяты могуць пачакаць 
яшчэ трохі, Дэйв. А цяпер 

ідзі і зрабі тое, што ты 
павінен быў зрабіць ра-
ней. На гэта трэба ўсяго 

две хвіліны.

Вось 
лайно.

Зялёны ліхтар бы 
ніколі такім не 

займаўся.

У апошні час мы 
сталі меньш бачыцца. 
Ён увесь час гуляе са 

сваімі сябрамі.

Гэта ўзрост, Джым. 
Яшчэ пара гадоў і ўсё 

наладзіцца.

Спадзяюся. Я сумую 
па ўсім тым глупствам, 

якімі мы займаліся 
раней.



Гэй, ты адрэпетыра-
вала сваю ролю для 
заўтрашняха пахода 

ў школу?
О, не клапаціся. Хутка гэ-
тыя курвіскі будуць у мяне 
з рукі есці. Сур’ёзна, я не 

магу дачакацца, калі сяду 
заўтра ў школьны аўтобус.

А што наконт цябе? Ты 
не забыў з’есці на абед 

чаго-небудзь лёккага? Я не 
хачу, каб мой паплечнік 
скардзіўся на млоснасць

Пачакай-ка. А чаму гэта 
я твой паплечнік, калі 
ты малодшая за мяне 

на 5 гадоў?

Божухна, нават не 
пачынай. Можа цябе 

яшчэ Забівацелем 
назваць?

А цяпер пагналі. 
Прайдзіся пакуль зноў 

па сцэнару...

...я хачу, каб фраза пра кулач-
ны сэндвіч засела ў цябе ў га-
лаве. Чалавек-павук звычайна 
да высяру пацяшае ўсіх сваім 
жартам, калі ўлятае ў вакно.



ШЫПСХЭД-БЭЙ:

Бон жур, Міхаіл. Я чуў, што 
твая старэйшая дачка хварэе 

анарэксіяй. Спагадаю. Як 
яна?

О, мы часта абмеркаваць гэта. 
Калі быць шчырым, гэта ёсць 

няшчасце для ўсёй нашай сям’і.

Але яна хаця б робіць нейкія 
намаганні. Наша ж бамбіна насупраць 
закідваецца пірожнымі, як Тык Такам. 

Гэта разбівае маё сэрца.

Ну дык што, джэнтэльмены? Навошта вы 
перанеслі сустрэчу ў рэстаран? Няўжо Ральфі 

не хацеў абмеркаваць пытанні арэнднай платы 
ў Верхнім Іст-Сайдзе?

Што? Гэта ж вы перанеслі 
сустрэчу, няўжо не?

Вось лайно...

Што здарылася?

...гэта пастка.



Хто-небудзь замаўляў 
гробаны сэндвіч?

Я ж казала «кулачны 
сэндвіч», яйцатрас. А, яжу 
пад хвост. Пачынай ужо 

іх валіць.



Супер, Марда-
бой! Нядрэнна 

атрымліваецца. Палажы столькі, 
сколькі зможаш. 

Я прыкрыю...



Што здарылася?

Я, здаецца, 
руку зламаў!

Я зараз табе не 
толькі руку зламаю, 

маленькі чалеса-
смак...

Якога гака?



Курвіска! Што 
ты нарабіла?

Прыкрыла тваю 
сраку. А на што гэта 

падобна?

Я лічыў, што мы дамовіліся, 
што ты нікога не будзеш 
забіваць. Я табе, сука, не 

гробаны адчайны мсціўца. 
Я больш па старой школе.

Ну, ведаеш, як тыя, што 
прыдумваюць жарты, пакуль 

ворагі скачуць вакол іх.

Прабач. Відаць я зусім 
запорхалася і падумала, 
што направіла гармату 

транквілізатарамі.



Што з рукой? Зеўс яго ведае. Відаць, 
няправільна ўдарыў таго 

хлопца і зламаў сабе 
пальцы. Гэта, лайно, 

сапраўды балюча.

Божы высер!

Прабач, я падума-
ла, што гэта таксама 

транквілізатар.

А цяпер пагналі. 
Час даставіць цябе 

ў «хуткую».



ЧЫРВОНАЯ СМУГА:
Ведаеш, што сапраўды 

было б шыкоўным 
першым злачынствам? 
Забойства Мардабоя.

Ага. Ну як ты мог забыць 
яго імя. Бо мы маглі б тупа 

заваліцца да яго і адклосціць 
яго азадак, Крыс.

Адвалі. Ён сказаў нам свой адрас,калі 
мы катавалі яго і мы збіраліся забіць 
гэтага хлопца. Адкуль я павінен быў 
ведаць, што мне лепш запісваць усю 

інфу пра яго?

З іншага боку, рабаванне гэта таксама 
нядрэнная злачынства. Яно дазваляе 
трохі напоўніць кішэні, і, акрамя таго, 

наяўнасць камер унутры крамы аз-
начае, што ўжо праз пару гадзін мы 

будзем у інтэрнэце.

Першае суперзлачынства, гак табе  
ў дупу! Я літаральна трасуся ад 

прадчування! Пакінь троскасць ім, 
Плашч 1. Пагналі! Перака-
найцеся, што вашы касцю-

мы выглядаюць бездакорна.

Гэй, хлопцы! 
Да нас у краму прыйшлі 
супергероі! Ідзіце сюды 
і паглядзіце. У ім нават 

касцюмы ёсць.



Як вас завуць, 
супергероі? Я вас 

бачыў па тэлевізару?

Пакуль не.

Гэтая рэч зараз 
працуе?

Камера? Канешне. 
24 на 7.

Цудоўна.

Гатовы стаць 
знакаміным?














