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РАЁН КВІНС:

Стойце! 
Не страляйце! Гэта 

ж толькі нейкае 
тупое дзіця!

Яшчэ чаго!

Калі ты апошні раз бачыў у 
дзіцяці нажы і гарматы? Гэта 
нейкі гробаны карлік і ён тут, 

каб забіць нас!

Хто прыслаў цябе, 
маркітаваны карлік? Назаві 
імя, ці, богам клянуся, мы 
табе мазгі да ліха выб’ем.

Толькі калі я не 
заб’ю цябе пер-
шай, лайнасмак!

Якога 
гака?!

Ніколі раней ня бачыў 
гранату з гадзіннікам? 

Тут дастаткова 
выбухоўцы, каб 

разнесці цэлы паверх.

Што ты цяпер 
зробіш, мех з 

лайном?



Ну, мяркую, пытанне ця-
пер у тым, хто першым 

«стрэліць», ммм? Лічыш, 
што зможаш забіць нас 

усіх?

Ты не зразумеў. Бомба 
ўжо зараджана. Праз 30 
секунд на гэтым месцы 
камня на камне не заста-
нецца. На вашым месцы 
я бы ўжо неслася прэч 

адсюль.

Што?

25 секунд. 
Час заканчваецца. Да вас 
што - яшчэ не дайшло?

Лайно! Валім 
адсюль! 
Хутчэй!

Куды вы так спяшае-
цеся, курвіскі? Гэта ж 
усяго толькі малень-

кая бомба.



А цяпер 
уладкоўвайцеся ямчэй і 

паспрабуйце паслабіцца. 
Проста падумайце аб 

гэтым, як аб квітку на на-
ступны канцэрт Майкла 
Джэксана. Хутка вы з ім 

пабачыцеся.

Клосцьва!

ЗВОНКУ: Выдатна, мы на месцы. Улічваючы 
тое, што я чуў, там знаходзіцца каля 

50 людзей, палова з якіх напэўна 
ўзброеныя.

Ты ўпэўнены, што гэта сапраўды неабходна, 
Маркус? Як толькі мы выб’ем гэтыя дзверы, 
вялікая колькасць саюзнікаў ператварыцца 

ў сур’ёзных ворагаў.

Ты пра прадажных копаў? Халера з 
імі, Фрэнкі. Працягнем шукаць «іншыя 

шляхі», і Джэнавезэ ў хуткім часе 
апране ўніформу. А цяпер я хачу, 

каб ты...

Гамон!



Якога 
гака?

Лыжкаўца! 
Яна забіла 
Лыжкаўца!

Хто?

Маленькая дзяўчынка 
ў касцюме! Яна проста 
ўварвалася ў будынак і 

забілаў усіх!

Як яна выглядала? 
Якія прыкметы?

Я ня ведаю. 
Фіялетавыя воласы, 

чорная бандана. Яна да 
ліхаматары ляснулася!

Вось лайно.

Маркус.

Якога гака 
ён тут забыў?



Хочаш, каб 
мы праверылі 

будынак?

Няма сэнсу. 
Яна ўжо даўно 

ўйшла.
Заставайся тут і не звадзі 

з затрыманых вока. 
Каб ніхто з іх не ўцёк, 

зразумеў мяне?

А гэта яшчэ 
што такое?

Кэйтлін? Добры вечар, мілая. Гэта я. 
Калі атрымаеш гэтае паведамленне, 
зазірні, калі ласка, у пакой да Міндзі.

Проста я, эм, убачыў на вуліцы 
лунаціка, які вельмі быў падобны 
на яе, таму я хачу, каб ты праве-

рыла: ці на месцы яна. Не магла б 
ты гэта зрабіць дзеля мяне, 

салодзенькая?



Давай жа, ты, 
груда жалеза! Гані! 

Гані!

Прабач, Міндзі. 
Я ведаю ўсе 

кароткія шляхі.

Я патруліраваў 
гэтыя вуліцы яшчэ 

да таго, як ты 
нарадзілася.

Амаль.





Так, Міндзі. 
Якога ляда тут 
адбываецца?

А?

М-маркус? 
Гэта ты? Які час? 
Я хутка заснула...

Ой, ды кінь. Не спра-
буй мяне абдурыць. Я ня 
ведаю, як ты так хутка 

дабралася да дому, але я 
ведаю, што гэта ты была 

там.

Мне здавалася, што мы 
дамовіліся, што ты больш не 
будзеш гэтым займацца. Ты 
хоць разумееш, што гэтыя 

людзі маглі з табой зрабіць?

Маркус, клянуся. 
Я не разумею аб чым 

ты тут гаворыш. О божа. Я толькі што зразумеў. 
Рускія, італьянцы... Усе тыя 

трупы, што мы знайшлі. Гэта 
была ты, так?

Я меркаваў, што гэта ней-
кая іх уласная барацьба за 
ўладу, але гэта ты забіла 
ўсіх іх галоўных людзей.

Я жыву ў адным 
доме з гробаным 

Ганібалам 
Лектарам.



Маркус? 
Усё ў парадку?

Ммм?

А, прывітанне, 
мілая. Я прыйшоў 
пару хвілін назад і 
пачуў крык Міндзі. 
Відаць, ёй проста 
прысніўся кашмар.

Да, відаць, мне прысніўся дрэн-
ны сон ці штосьці накшталт таго. 

Мам, мне ўжо час уставаць у 
школу?

Не, паспі яшчэ паўгадзіны. 
А ты, Маркус, ідзі ў ложак. Я 
буду цябе чакаць. Гадзіннік 

зазваніць толькі ў 7. Без праблем, 
дарагая.

Ты хоць разумееш, што будзе з ёй? 
Яна ледзь розум не страціла ад стра-
ху з-за тых куль, што нам прыслалі. 

Ты можаш уявіць, што з ёй будзе, 
калі яна даведаецца, што яе дачка - 

Забівашка?

Мы ячшэ не 
закончылі.



Лайно.

«Уаў! Не магу 
паверыць, што 
цябе ледзь не 

схапілі».

ШКОЛА: Ну, барацьба са злачыннасцю 
значна складаней, калі ў цябе няма 

паплечніка, які цябе прыкрывае. 
У такія моманты ты разумееш, чаму 

ў бэтмабіле два крэслы.

Што цяпер будзем 
рабіць з Ральфі Джэнавезэ? 
Возьмеш паўзу на некаторы 

час?

Ты жартуеш? Я амаль 
закончыла свой спіс 

выблядкаў, Мардабой.

Татуля паказаў мне, як варта 
наносіць удар па крымінальным 

імперыям, і я лічу, што найбольш 
балюча ім прыйдзецца ўдар па іх 

кашальку.

Яшчэ месяц па 3 забойства ў 
тыдзень і тады я змагу залег-
чы на дно, пакуль твая рука 

не зажыве. Магчыма, тады мы 
нарэшце зможам зноў стаць 

суперкамандай, м?

Безумоўна.

Прабач, Міндзі. Я не хацела 
вам перашкаджаць, але было б 
добра, калі б мы маглі падсесці 
да цябе за ланчам заўтра. Ты ня 
супраць ці ў цябе ўжо ёсць якія-

небудзь планы?
Гэта было бы 

шыкоўна.

Нажаль, ужо абяцала Трэйсі сесці 
з ёй заўтра, Дэбі, але ў чацвер я 

толькі за. Мне дадаць у спіс тваіх 
сябровак?



Хіба гэта не тая 
дзяўчынка, што 

зласліва абсярала цябе 
пару тыдняў назад?

Доўгая 
гісторыя.

Паслухай, я не хачу паводзіць 
сябе, быццам суровы старэй-

шы брат, але ты ўпэўнена, што  
гэта разумна ўвесь час даваць 

наркотыкі сваім бацькам?

Маркус амаль схапіў цябе мінулай 
ноччу. Няўжо цябе гэта нават трохі 

не насцярожыла?

Два простых слова, Дэйв: 
праўдападобная адмазка. Хто 
заўгодна мог нацягнуць той 

касцюм і бегаць у ім па гораду.

Да таго ж, да таго часу, пакуль яны з ма-
май будуць пад наркатой, у яго не ўзнікне 

ні малейшага ўяўлення, чым я займаюся. Я 
толькі павінны ўпэўніцца, што мяне ніхто 
не бачыць і паспрабаваць знішчаць гэтых 

тупняў рознымі спосабамі.

Што? Колькі розных 
спосабаў забойства 

ты ведаеш?

Скажам так, я і тата напісалі 
цэлую кніжку з малюнкамі з рознымі 

спосабамі забойства. Усе яны 
сфатаграфіраваны і падшыты ў канец 

маёй асабістай справы, Мардабой.

«Пачакай і ўбачыш, што я 
зраблю з Джэнавезэ. Гэта 

будзе проста шэдэўр».



ТУРМА НА ВОСТРАВЕ
РАЙКЕР:

Так, канешне, я ведаю пра 
фабрыку. Я бачыў рэпартаж аб 
гэтым па ТБ і зараз я заняты 

тым, што спрабую высвятліць, 
колькі гробаных грошаў гэта 

мне будзе каштаваць.

Паверце, бос, мы робім 
усё, што ў нашых сілах, 

каб высвятліць усё аб гэтай 
дзяўчынцы, але пра яе ніхто 

нічога ня ведае.

Мы ўзялі яшчэ аднаго суперхера 
з вуліцы, але, відаць, што гэта 
яшчэ адзін блазан. Ён сапраўды 

ніколі яе ня бачыў.

Ня важна. Супергероі не маюць 
нічога агульнага да нападзення 
на фабрыку. Мне да сракі, што 

прывідзілася гэтым працоўным.

Маркус Уільямс кіраваў 
гэтым рэйдам мінулай 
ноччу, і я пачынаю па-
дазраваць, што ён хутка 
можа стаць праблемай.

Хоць працуе ён на групіроўку 
канкурэнтаў ці проста добрасум-
ленны коп. У любым выпадку, 
ён праігнараваў наша папярэд-
жанне і тое, што ён бачыў, не 

саслужыла яму ўзорам.



Ральфі, з усёй 
павагай...

Ды засунь сваю павагу 
сабе ў сраку, Вік. За апошнія 
некалькі тыдняў я прасерыў 
20 мільёнаў даляраў і больш 

не маю намер губляць ні 
цэнта.

А цяпер пазбірай хлопцаў і забі 
маркітуна ці я знайду сабе нова-
га лепшага сябра ў паліцэйскім 

дэпартаменце.

Як скажаце, 
бос.

Ну што, мы 
тут закончылі, 

Вік?
Так. Пазбаўся 

ад яго.

Ты хочаш 
нарэшце сап-
саваць гэтыя 

гробаныя 
чаравікі?



Прывітанне, Мардабой. 
Сумаваў па мне, 
выблядак?

Прабач, што не быў на 
сувязі, але тут у гарах 
амаль няма СІГНАЛУ.

А, так. Я НЕ СКЗАЎ? Я трэніруюся ў адной з гэ-
тых знакамітых ШКОЛ па падрыхтоўцы НІНЗЯ. 
І хутка я ПРЫЙДУ за табой.

Памятаеш фільмы, дзе чувакі вучацца біцца С 
ЗАПЛЮШЧАНЫМІ ВАЧЫМА і прабіваць каменныя 
сцены ГОЛЫМІ РУКАМІ?

Ну дык вось, я вучуся гэтаму 
ПРАМА ЗАРАЗ, мой сябар, 
і хутка я вярнуся, каб забіць 
цябе і тваю маленькую са-
мадайку.

Канешне, усё магло бы быць прасцей, калі б 
я ўзгадаў тваё сапраўднае імя і накіраваў да 
цябе атрад ВЫРАДКАЎ, каб яны выцягнулі з 
цябе хрыбет. Але ўсё ж ЛЕПШ будзе, калі мы 
сустрэнімся адзін на адзін у фінале, які мы самі 
выбралі.

Я хаджу па рэках з бервяном на 
плячах, ем усякае лайно, вучу-
ся перасоўвацца быццам цень і 
ўдасканальваю пачуцці, аб існаванні 
якіх я нават не здагадваўся.



Хутка я вярнуся ўжо сапраўдным 
СУПЕРЗЛОДЗЕЯМ і знішчу ЎСЁ, 
у што ты ВЕРЫШ, вырадак.

Атрымлівай асалоду ад 
перазапуска DC, пакуль 
можаш!

Крыстафер, тваё заданне на сён-
ня - знайсці сіні лотас, што расце 
на вяршыні гэтай гары. Правал 
будзе каштаваць табе 10,000$

Колькі патрабуецца 
часу, каб дайсці да 

вяршыні гары, сэнсэй?

Адзінаццаць гадзін, 
мой вучань.

Я вярнуся 
праз дзесяць.

<А ў чым 
прыкол сіняга 

лотаса?> <Гак яго ведае. Я бачыў гэта 
ў кіно «Бэтмэн: пачатак» і 

падумаў, што гэта будзе гу-
чаць файна. Акрамя таго, чым 
больш мы на яго націскаем, 

тым больш нажываемся 
баблом.>

<Як лічыш: колькі мы 
яшчэ можам з яго выцяг-

нуць?>

<Дакладна ня ведаю. Але я 
безумоўна хачу сабе новы 
BMW. Набярэм патрэбную 

суму, а там пабачым.>



ДОМ МІНДЗІ:
Гатовы?

А ты быццам 
ня ведаеш.

Добра, хлопцы. 
Пачынаем.

Маркус, гэта смешна! Гэта 
мог быць хто заўгодна ў кас-
цюме Забівашкі. Я ж сказала 

табе, я спала.

Ну, мяркую, 15 гадоў пра-
цы ў праваахоўчых органах 
зрабілі мяне крыху больш 
падазроней, Міндзі. Замкі 
будуць усталяваны на ўсе 

вокны і дзверы. Проста для 
майго супакою.

Я таксама адключыў табе 
інтэрнэт, а ўсе твае коміксы я 
аднясу ў гараж, і яны будуць 
ляжаць там, пакуль табе не 
стане васемнаццаць гадоў.

Вось 
блін.

Я праглядзеў 
некалькі з іх і быў зусім 

не здзіўлены, што ў 
цябе з’явіліся гэтыя 

садысцкія схільнасці.

Але самай важнай мерай 
засцярогі стала тое, што 
я памяняўся зменамі. І 
цяпер ноччу я не буду 
звадзіць з цябе вачэй.

Не маю ні малейшага 
разумення, як у цябе 

атрымлівалася збягаць 
раней, але я абяцаю - 

ты акажашся за кратамі 
раней, чым табе ў гола-
ву прыйдуць чарговыя 

ўцёкі.

Гэта неверагодна.



Гэй, мілая, што 
здарылася?

Гляджу на гэтыя тры кулі, што 
табе прыслалі. Усё яшчэ не 

магу забыць аб гэтым.

«Матулі медзведзя-
нятке, татулі медзвед-

зянятку і маленькай 
медзведзянятцы?» Ну 
як можна пагражаць 
дванаццацігадоваму 

дзіця?

Я адчыню.

Прывітанне, 
маленькая...



...спецыяль-
ная пасылка ад 
Ральфі Джэна-

везэ.

О божа! Запхні зяпу! Запхнісь да халеры і рабі 
тое, што табе загадваюць іначай гэтая 

Хана Мантана атрымае яшчэ адну 
дзюру на патыліцы.

Міндзі!

Майкл, зачыні дзверы. 
Вінсэнт, пераканайся, што  
вокны завешаны, каб ніхто 
ня бачыў, што тут адбыва-

ецца.

Нечага скардзіцца. Калі б ты не 
раззлаваў Ральфі, тады не патрэбен 

быў бы гэты ўрок.

Ты быў тым, хто прыкрыў яго 
самае прыбытковае прадпры-
емства, таму ты сам вінаваты. 

Маркус! Што адбы-
ваецца? Хто гэтыя 

людзі?



О, упэўнены, дэтэктыў Уільямс памя-
тае мяне. Ён арыштаваў мяне 5 гадоў 

назад за ўзброеннае рабаванне ў Квінсе. 
Я маю рацыю, дэтэктыў?

Я прасядзеў 18 месяцаў у гэтай дзюры і 
прапусціў першы Дзен нараджэння сваёй 
дачкі. Разумееш, елдасмак? Ужо шкадуеш, 

што зрабіў так?

Менавіта таму я не паверыў, 
калі Ральф сказаў, што па-

трэбны чалавек, які змог бы 
паклапаціцца пра цябе. 

Нарэшце прыйшоў мой час!

О божа! Прашу! 
Чаго вы хаціце? Чаго я хачу? Я хачу пака-

заць тваёй маленькай дач-
цэ, што я не адзіны татуля, 
якога не было побач, калі 

ён быў так неабходны.
Але спачатку я 

хачу пабачыць, як 
ён моліць мяне аб 

літасці. Ты мяне чуў, 
тупы коп?



Малі, каб я 
яе не забіў.








