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ДОМ МІНДЗІ:

О, як гэта цудоўна. 
Я столькі гадоў чакаў 
гэтага шанса. Только 

куля стаіць між жыццём 
і смерцю тых, каго ты 

любіш, дэтэктыў.

Гэты кайф варты 
ўсіх гадоў чакання.

А цяпер давай уста-
вай! Ты ведаеш, як 

гэта робіцца, супер-
коп. На калены і 

маліся!

Ты што, маркітун, аглух? 
Я тут гармату да скроні тваёй 
маленькай дачушкі прыставіў, 

і ты нічога нават сказаць не 
хочаш?

Эм... 
Мне здаецца, 

ён заснуш, 
Джоні.

Што?



Не магу паве-
рыць у гэта. Гэта 
маркітаваная жана 

таксама сапе.

Божа літасцівы! 
Што з тваімі бацькамі, 

дзіцяці?

Яны 
вырубіліся.

А ты прысядзь, 
жупель. З табой я 
разбяруся пазней...





Гаагх!
О, божа...

З губляю шмат 
крыві. Прашу, в-в-
выклікай «хуткую» 
ці яшчэ што-неб...

Прабач, выбля-
дак. Ты пакінеш 

гэты дом толькі ў 
мяшку для трупаў.



Я хацела забіць цябе 
з таго самага моманта, як ты 
ўварваўся ў наш дом, але я 

чакала, пакуль мама вырубіцца, 
каб яна не даведалася аб маёй 

таямніцы асобы.

Цяпер ў мяне 
ёсць шмат часу, каб 
дабіць цябе, але як 

бы зрабіць гэта 
пацешней?

За тое, што ты пагражаў маці 
і Маркусу, трэба прыдумаць 
нешта асаблівае, але тут не 
так шмат таго, з чым можна 

працаваць.

Пачакай-ка. Дай мне 
секундачку. Я хутка 

вярнуся.



Добры вечар, містар 
Фанкхаузэр. Маі бацькі 
рамантуюць штосьці на 
на заднім двары, і яны 
хацелі б даведацца, ці 

не маглі б вы пазычыць 
нам кавалду?

Кавалду? Канешне, 
пачакай секундачку.

Трымай, Міндзі. Перадай 
Маркусу, няхай пакіне яе ў 
дома, калі закончыць, до-

бра? Мы з Маршай збіраліся 
хутка ісці спаць.

Дзякуй, містар 
Фанкхаузэр.

Вось лайно! 
Прашу! Ты не 
павінна гэтага 

рабіць!



Маркус зараз самы блізкі мне 
чалавек, пасля бацькі, кробаны 

маркітун. Ён так кахае маму,  
што ў мяне слёзы навароч-

ваюцца...

...гэта табе за тое, 
што тыкаў гарма-

тай яму ў твар.

Выдатная работа, 
лялячка. Але што 
ты будзеш рабіць 

цяпер?



Аб чым ты, татуля? Я забіла ўсіх злых 
людзей. Няўжо я не павінна проста патэ-
лефанаваць копам і сядзець тут, пакуль 

мама і Маркус не прачнуцца?

Канешне. Калі хочаш, каб 
Ральф Джэнавезэ накіраваў 

яшчэ 10 чалавек прыкончыць 
вас заўтра на абедзе.

Ты бачыла тыя тры кулі, што ён даслаў да вас. 
Ты ведаеш, што вы ў небяспецы, пакуль хто-небудзь 

не прыкончыць гэты мех з лайном.

Але я абяцала яму, 
што не буду больш 
забіваць людзей...

Ох, мілая. Ты сапраўды лічыш, 
што ён не будзе злавацца з-за 

ўсяго гэтага?

Я маю на ўвазе, 
ты можаш трохі 

павесяліцца, пакуль 
яны спяць і потым, 
адразу з наступнага 
дня, пачаць жыццё 
добрай дзяўчынкі.

Гэта твой 
апошні шанс за-

кончыць свой спіс 
выблядкаў, калі 
заб’еш апошняга 

з іх.

Ты ведаеш пра 
мой спіс?



З нябёсаў я бачу ўсё, маленькая, і я 
вельмі ганаруся табою. Але сённяшні 

дзень павінен стаць нечым тыпу 
канцоўкі «Хроснага бацькі». Трэба 
нанесці шмат тактычных удараў.

У мяне неадназначныя пачуцці 
да «Хроснага бацькі». Я лічу, 

што гэты фільм занадта раман-
тызую вобраз злачынцаў і надае 
ім залішкі гонару, якога яны не 

маюць у рэальным жыцці.

Я сказаў «тыпу», містар Эберт*. Я 
кажу пра ноч разні, якой гэты свет 
яшчэ ня бачыў. Забойства ўсіх гэ-

тых злых дзядзькоў найшэкоўнымі 
выдасканаленымі спосабамі.

*Роджэр Эберт - амерыканскі кінакрытык

Ты сапраўды лічыш, 
што варта ўчыніць 
крывававы патоп?

Несумненна.

Дзякуй табе, татуля. 
Я рада таму, што ты 

заўсёды побач, калі мне 
патрэбна добрая парада.

Я таксама 
люблю цябе, 

салодкая.



Касіма Касільё 
і Бобі Латорэ: Луіджы Пяціпальцавы 

і Сальваторэ Сетола:

Энцо Мілана, Джо Верначэ, Тоні 
Масіна і Пітар Дэкамалькантэ:

Якога гака?

Дзесяць розных імён 
былі ў тым спісе і 10 роз-
ных спосабаў адправіць 

выблядкаў да самога Аіда.



Я шмат тыдняў выдумляла 
шыкоўныя спосабы прыкончыць іх 
і, нарэшце, у мяне з’явіўся шанс усё 

гэта выкарыстаць.

Я раз’яджала па гораду, быццам 
звар’яцелы Санта, спускалася 

ўніз па трубе і раздавала лютую 
смерць, быццам цукеркі 

на палачцы.

Я разабралася з імі ўсімі за адну 
ноч. Я ня ведаю, як у мяне гэта 

атрымалася, але я так не весялілася 
з тых часоў, як тата падарыў мне 
тэрарыста, каб пагуляць на мой 

восьмы дзень нараджэння.

Задушаныя, абезгалоўленыя, 
разарваныя на кавалкі гранатамі, 
засунытымі ў азадак. Гэта было 

шыкоўна.

Але боса я заставіла на канец 
чаргі. Хлопец лічыць, што ён у 
бяспецы ў сваім вялікім замку.



Ральф Джэнавезэ быў маім 
шакаладным дэсертам у якасці 
ўзнагароды за такую добрую 

працу. Якога чорта?

Не спрабуй нават 
парухацца, Ральфі. Ты 
прыкаваны да свайго 

ложка.

Што адбываецца? 
Як ты, курвіска, 

сюды патрапіла?

Дзякуючы машыне з бялізнай. 
Яны вельмі пільны, калі ты 

пакідаеш турму, але не асабліва 
заклапочаны, калі ты ўязжаеш 

у яе.

Ох, і не спрабуй клікаць 
свайго целаахоўніка. Я яго 

зарэзара яшчэ да таго, 
як ты прачнуўся.

Што за 
высер тут ад-

бываецца?

Я хачу, каб ты перастаў кіраваць крымінальнай 
імперыяй з сваёй клетцы. Я хачу, каб ты 

перастаў насмяхацца над судзебнай сістэмай 
Злучаных штатаў.

Валі да 
ліхаматары 

адсюль!

Гэта была 
не просьба, 
маркітун.



Варта! Ідзіце сюды! Тут 
карліца з гарматай і яна 
хоча застрэліць мяне!

Што гэта за лай-
но з карлікамі?

Крычы колькі хочаш, дарэчы. Я распыліла ўсыпляльны газ ў 
гэтым будынку. Так што хлопцы ў назіральным пакою зараз 

вельмі заняты праглядам запісаў учарашняй даўнасці.

Я многія месяцы планіравала 
гэта і сёння я ўбрала ўсіх тых, 

хто калісьці працаваў пад тваім 
пачаткам.

Хто ж ты, курвіска, 
такая?

О, проста маленькая 
дзяўчынка, якой пада-

баюцца казкі на нач. Ты 
ведае казку пра трох 

мядзведзяў?

Мама-мішка, тата-
мішка... і дзяўчынка-

мішка...



О не.

Салодкіх сноў, 
елдасмак.

Гэй! Я хацела б даведацца, 
ці не скрочыла я не туды. 

Тут камера смертнікаў, так?

Так. Што 
трэба?



Ды нічога.

Проста падумала, што 
захаваю трохі грошаў 

падаткаплатнікаў, 
пакуль я тут.



Калі я вярнулася, мама і Маркус 
былі яшчэ ў адключцы, і, як я і 
спадзявалася Маркус узяў усю 

віну на сябе.

Ён сказаў сваім сябрам, што гэта 
была самаабарона, і ўсе астатнія 
копы прадказалі, што ён атрымае 
медаль за абарону свайго дома ад 
чацвярых узброенных злачынцаў.

Я ніколі ня думала, што мама так спужаецца. Я ніколі ня ведала, 
якое далікатнае ў яе здароўе, пакуль не ўбачыла яе трусучыяся 

рукі і слёзы на шчаках.

Але Маркус трымаўся 
малайцом. Ён заўсёды 
дапамагаў ёй зладзіць 
з прыступамі панікі і 
ведаў, як супакоіць і 

нармалізаваць дыханне.

Менавіта тады я зразумела, 
што Маркус меў рацыю, 
і мама не павінна ведаць 
праўду пра маё мінулае ў 

ролі Забівашкі.

Думка аб тым, што яе муж 
забраў чатыры жыцця, 
ледзь не выштурхнула 

яе за грань.

Што б здарылася, калі б яна да-
ведалася, што ў мяне на рахунку 

каля сотні забойстваў?
Ты разуме-

еш, чаму гэта 
павінна закон-

чыцца?

Супакойся, Маркус. 
Гэтаму ўжо прыйшоў 
канец. Мы ў бяспецы.



Мясцовая мафія адступіла, шакіраваная 
і дэзарыентаваная.

Іх лідары зніклі, іх салдаты адступілі 
і цяпер, калі Джэнавезэ быў мёртвы, 

Маркусу нічога не пагражала.

Я павесіла плашч на цвік і засяродзілася на вучобе, але да мяне дайшлі чуткі, 
што пасля таго, што здарылася той ноччу, хадзіць у трыко стала мэйнстрымам.

Натоўпы новых герояў пачалі з’яўляцца кожны дзень, і увесь 
твітар быў забіты заклікамі аб’яднацца ці стварыць суперкаман-

ду. Усе тыя рэчы, аб якіх я так марыла.

Але ня толькі героі пачалі падымаць свае азадкі.

Відэа Чырвонай смугі стала 
вірусным, і кожны мелкі лайнас-

мак, якога крыўдзілі, знайшоў 
сабе куміра.

ШКОЛА КУНГ-ФУ, АЗІЯ:



Крыстафер Джэнавезэ! Ты быў 
нашым вучнем тры доўгіх месяца 

і навучыўся шмат чаму ў сваіх 
настаўнікаў.

Ты гатовы да праверцы сваіх навыкаў 
воіна? Ты гатовы да бітвы з ворагам, 

якога ты завеш Мардабоем?

Я гатовы, сэнсэй. 
Ты зрабіў з мяне, 

Крысціяна Бэйла ў 
фільме «Машыніст», 

хардкорнага Бэйла, які 
апрануў чорны, маць яго, 

касцюм.

Пачынаем!

Хак!
Гак!



Акх!
Акх!

Унгх!



Аў, курвіска! 
Хопіць! Мне 

больна!

Спыніцеся, інач я 
вам, лайнюкі, ні 
цэнта ні заплачу!

<Мабыць, разскажам яму, як 
блакіраваць гэтыя ўдары, 

калі ён нам заплаціць яшчэ 
грошаў? Я хачу купіць новае 

пакрыццё для сядушак 
у машыне.>

Ты добра трымаўся, Крыстафер. Але ты 
яшчэ не гатовы. Твае настаўнікі кажуць, што 
табе яшчэ шмат чаму трэба навучыцца, але 

за пяць тысяч даляраў...

Ой, ды ідзіце да 
ліхаматары. Лічыце, я не 
зразумеў, што вы проста 
цягнеце з мяне бабло?



Я хацеў быць як Бэтмэн і ван-
драваць па свеце, вывучаючы 
файную халеру. Але ведаеце 

што? Гэта занадта цяжка.

Я проста найму 
целаахоўнікаў і загадаю 

ім забіць Мардабоя 
і Забівашку.

Калі табе патрэбны 
целаахоўнікі, тады 
за трыццаць тысяч 

даляраў...

Можа хопіць? Я знайду сабе сам 
целаахоўнікаў. Сур’ёзна, вы з мяне ўсю 

кроў высмакталі, пакуль я быў тут. Гэта ні 
чалеса не файна.

А цяпер, прашу прабачыць, я 
збіраюся забраць рэчы і знайсці 
аўтобус. Я бы спытаў у вас, як 

дайсці, але гэта, відаць, будзе каш-
таваць мне яшчэ дзесятак тысяч.

<Гэта вялікая 
ганьба.>

<Я абяцаў звазіць жану ў Ве-
гас на ўгодкі, а гэты маленькі 

лайнюк проста раскідваўся 
грашамі.>



НЮ-ЁРК, МІНУЎ МЕСЯЦ:

Божа! Што з 
табой за ліхацень 

здарылася?

Рабаўнікі. Я пераследваў іх да 
скрыжавання, але там іх чакала 
парачка прыяцеляў, якія выбілі 

з мяне ўсё лайно.

Што яны хацелі 
абрабаваць?

Краму. 
Хацелі сцяг-
нуць банку 

фасолі.

Ты зрабіў усё 
гэта з-за банкі 

фасолі?

Я не буду стаяць ў баку, 
калі бачу, што нейкі 

маркітун крадзе.

Не, не 
будзеш. 

Сапраўды.



Ты нават уявіць сабе не можаш, як мне 
гэтага не хапае, чувак. Я маю на ўвазе, 
у школе ўсё добра, дома таксама, але 
я б аддала ўсё, што заўгодна, абы зноў 

патруляваць з табой вуліцы.

Дык што табе 
перашкаджае?

Пасля таго, што здарылася дома? 
Мне пашанцавала, што з мамай 

усё ў парадку, Марадбой. Я пакля-
лася Маркусу, што не стану зноў 

падвяргаць яе жыццё небяспекі, а 
супергероі заўсёды стрымліваюць 

слова, так?

Так.

Канешне, я не казала 
нічога пра трэніроўкі 
іншых супергерояў... Што?

Пачатак у 9 раніцы, па-
чынаючы ад заўтрашняга 
дня, Мардабой. За кожную 
хвіліну спазнення - дзе-

сяць падцягванняў.

Я ўсё яшчэ планую 
зрабіць з цябе што-

небудзь якаснае, 
хлопец.



УСХОДНЯЯ ЕЎРОПА:

Велізарная колькасць дзяцей 
хочуць стаць суперзлодзеямі, 
Крыс. Яны падпісваюцца на 
твой твітар і робяць касплэй-

ныя касцюмы на цябе.

Ты як Джокер ці яшчэ хто-
небудзь, чувак. Яны ўсе лічаць, 
што ты закончаны псіх і будзеш 

рабіць усё, што захочаш, калі 
вернешся ў Ню-Ёрк.

Я таксама зрабіў даведкі на-
конт целаахоўніка, аб якім ты 
казаў, і натыкнуўся на гэтую 

велізарную рускую сучку.

Гэта будзе дорага, асабліва, калі яна апране 
касцюм, але гэта варта таго. Яна адна з самых 

страшэнных істот, якіх я бачыў, чувак.

Ты ў парадку, Крыс? Здаецца, 
што ты наогул зараз не тут. Ты ў 

дэпрэсіі ці пад кайфам?

Я ўспомніў, 
хто ён.

Што?
А людзі кажуць, што наркотыкі 

робяць шкоду арганізму. Я 
абдалбаўся, пасядзеў трохі, 

і памяць вярнулася.

Я зыркаў на танц-
пол і тут мне ўсё 
прасвятлілася. Я 

ўспомніў таямнічую 
асобу Мардабоя...



Дэйв.

Дэйв 
Лізеўскі.
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я найму перакладчыкаў, каб было яшчэ больш перакладаў на беларускую мову.

500 патронаў - 
я ствару выдавецтва, мэтай якога будзе - электронная публікацыя арыгінальных 
коміксаў і кніжак на беларускай мове.

1000 патронаў - 
выдавецтва пачне друкаваць папяровыя кніжкі і коміксы з творамі на беларускай 
мове, якія можна будзе набыць у беларускіх крамах.

www.patreon.com/comicsby












