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ПРАДГІСТОРЫЯ
У 14 нумары асноўнай серыі Чарапашак нінзя мы даведаліся пра цеснае супрацоўніцтва крэнга з 
Бакстарам стокманам. няглядзячы на выгадны кантракт, кіраўнік стокген застаецца насцярожаны 
адносна планаў іншапланетнага прышэльца. Стокману ганарова ўдзельнічаць у будаўніцтве тако-
га высокатэхналагічнага комплексу як тэхнадром, але навуковец не збіраецца заставацца ў ролі 
марыянеткі крэнга.

ComicsBY.by прадстаўляе на беларускай мове:



востраў бёрнаў.

я прабыў тут вельмі доўга, 
робячы з сябе служку 

ваеначальніка з іншаша 
вымярэння - крэнга.

ён даручыў мне назіраць 
за завяршэннем тэхна-

дрома, праекта жудасных 
масштабаў і неабмежава-

ных магчымасцяў.

я зрабіў немагчымае, каб 
высвятліць больш, чым крэнг 

пажадаў расказаць, але 
даведаўся толькі пра самую 

дробязь.

але я зразумеў дастаткова.

крэнг збіраецца выкарыстаць 
тэхнадром для пераўтварэння 
нашай планеты пад патрэбы 

яго народа...

...аднак настолькі 
кардынальная змена 
ідзе насуперак маім 

патрэбам.



я магу зжыцца з дыктатарам.

на іх можна 
паўплываць... 
ці змясціць.

аднак радыкальныя 
трансфармацыі крэн-

гам экасістэмы сталі б 
незваротнымі, ператварыўшы 

зямлю ў непрыдатную для 
жыцця чалавека.

відавочна, што 
нельга гэтага 
дазволіць. як і 
весці барацьбу 

не тоячыся.

гэта ставіць мяне 
перад праблемай.

але да ўсіх праблемаў ёсць 
рашэнне. так вучыў мяне 

бацька...



...ты проста 
павінен развіваць 

мысленне, сын.

калі ты 
думаеш, што мо-
жаш усё перавесці 

ў перамогу.

а ў перамогах і 
вынікае сэнс жыцця!

тат, дурацкая 
гульня не навучыць 

мяне думаць.

я ўжо 
здольны 
на гэта.

гэта гульня ву-
чыць цябе прад-
бачыць пераш-
коды і шляхі іх 

абыхода.

калі ты настолькі 
добра ведаеш пра 

тое, як думаць, 
чаму я працягваю 

перамагаць?

я амаль 
перамог у мінулы 
раз. табе проста 

пашанцавала!

не.

шанцаванне - 
гэта куча заба-

боннага глупства. мы верым 
толькі ў моц 

нашага розуму 
і ў тое, што мо-
жам здзяйсніць  
з яго дапамо-

гай.

а цяпер 
пастаў 
фігуры 
нанова.



стокман!
калі я тэлю, 

я чакаю неад-
кладнага адказу. 
дайце даклад пра 
становішча спраў.

прашу *кхе* праба-
чэння, генерал. я быў 

у працэсе вельмі 
цяжкага вылічэння.

што тычыцца 
тэхнадрома, усё 

ідзе па графіку, як 
і ў мінулы раз, калі 

вы спыталі.

аддам перава-
гу апярэджанню 

графіка. мне 
надакучыла 

чакаць.

вы хочаце, каб усё 
было хутка ці ўсё 

ж якасна?

у вас склалася 
ілжывае ўяўленне, 
што я прапаную 

выбар.

магчыма, калі б вы не так 
моцна адцягвалі сваю 
ўвагу на дадатковыя 
дробныя праекты...

вы пра гэта? ён 
для тэхнадрома, 

генерал.

не бачу сувязі.



людзі, што 
працуюць пад маім 
кіраўніцтвам, неда-

статкова кампетэнтны. 
былі патрэбны нека-
торыя іннавацыі, каб 

паскорыць увесь 
працэс.

і вы 
прыдумалі 

толькі гэта?

відаць, я 
недаацаніў, 

колькі дакладна 
адказнасці ваш від 
здольны ўзяць на 

сябе, перад тым, як 
крануцца сваім жа-
ласным розумам.

я быў натхнё-
ны прынцыпам 
асад казурак, 

генерал.

вось прататып 
мухабота. ён 

спалучае ў сабе 
казурку-мутанта 

і машыну.

дастаткова малы, 
каб улезці ў абме-
жаваную прасто-

ру, мацней любога 
працоўнага з зямлі, 
хітрэй механічнага 

робата...
...але 
самае 

галоўнае...

...абсалютна 
расходны 
матэрыял.



я збіраюся 
паспрабаваць 
яго запусціць.

калі ён апраўдае 
надзеі, тады я збіру 
дастатковую коль-

касць ботаў, каб 
дабіцца апярэджан-

ня графіка.

хм. відаць, 
вы сапраўды выпад-
кова трапілі на нешта 

спраўнае.

трымайце мяне 
ў вядомасці...

...і гэта значыць, 
што я чакаю, 

што на гэты раз 
вы так і зробіце, 

стокман. ах ты, 
напышлівы, 
дробны...

не. выдах.

нельга злавацца.



ну што? будзеш 
хадзіць ці не?

я думаю.

у цябе ўжо павінна 
быць некалькі ідэй, 
заснаваных на маг-
чымых хадах, якія 

твой выбар мне за-
бяспечыць.

магчыма, ты 
не такі разумны, 

як я лічыў.

вось так.

бачыш, што ты нарабіў? 
перасунуў каня прама ў маю 

пастку, бо раззлаваўся. заўсёды будуць 
рэчы, які будуць цябе 

злаваць, сын, але гнеў 
парушае тваю канцэн-
трацыю, і з-за гэтага 

ты робіш памылкі.

...я магу 
пахадзіць 

па-новаму?

у жыцці такога 
не бывае, бакстар. 

бываюць толькі іншыя 
людзі, якія спрабуюць 

перамагчы...
...твой 
ход.



нават зараз, 
яшчэ незавершаны, 
тэхнадром 
прывабны.

гэта вышыня 
іншапланетнай 

тэхналогіі.

з ім я мог бы 
змяніць свет.

не шляхам заваёўвання 
- навошта рабіць сябе 

мішэнню?

не, я проста стаў бы 
вартавым тэхналогіі, 
якае дае доступ да 
света... у абмен на 

аўтарытэт.

так было б 
лепш для ўсіх.

гэта лепш, 
чым планета, 
што загінула.

калі б я толькі мог 
атрымаць усю ўладу над 

тэхнадромам... але крэнг не 
верыць нікому. у яго стаяць 

пратаколы бяспекі...

...было б глу-
па зрабіць ход, 
не падлічваючы 

магчымых 
контдзеянняў.



кампутарныя сістэмы 
пад назіраннем, аховы шмат, 

вольна шпацыраваць не атрымаец-
ца... калі буду штосьці даследваць 

нетоячыся, тады прайграю, 
бо мяне схопяць.

калі крэнг здагадаецца, што 
я ў курсе рэчаў, тады абмя-

жуе мне дотык... і я прайграю.

калі проста даць яму 
ператвараць землю, я 

стану, у лепшым выпад-
ку, хатняй жывёлкай...

...і прайграю.

доктар стокман!

што гэта 
за рэч і наво-
шта яна тут?

не 
рэч.

...што? яна 
зараз нешта 

сказала?

не.

рэч.

не 
выдаткоўваная 

рэч.



цікава. я не чакаў 
такога ўзроўня развіцця 

кагнітыўнай функцыі. 
але...

фух.
фух.

фух.

што ж. 
такога я 
так сама 
не чакаў.



адключыце 
вашага мутанта, 

доктар, іначай 
мы адкрыем 

агонь.
але ў 

выпадку 
рыкашэта...

адключыце, 
яго, доктар!

я... не 
магу.

тады яму 
лепш легці на 

землю па сваёй 
волі. ты чуеш, 

жучара?

я сказаў 
легці!

НУ!

не, не 
ззздамся.

што?!
...унх!

напэўна, трэба было 
папярэдзіць іх...

...што мухабот значна мацней, 
чым выглядае.



дадзеная істота - гэта 
цэнтр максімальнай 
сілы ў кампактным 

целе.

пэўна, моц яго ўдара 
як у грузавіка...

...а акрамя міні-памера, прырод-
нага экзашкілета і кібернетычных 

паляпшэнняў, ён можа вытрымаць 
амаль любыя па сіле ўдары пры 

ўхіленні ад стрэлаў.



супернік у асобе чала-
века - нават апранутага 
ў камень і ўзброенага 

- наўрадці для яго 
сур'ёзная праблема.

відаць, у гэты 
момант я павінен 

ім спачуваць.



на імгненне, я адчуў сябе 
доктарам франкенштэйнам, 

якога пераследуе яго ж стварэн-
не... і хоць мой монстар 
далёка не такі разумны, 
як апісаны мэры шэллі...

...ён, усё ж, мне 
не па сілах.

стокман?
спадзяюся, гэта 

важна...

генерал 
крэнг, я на-
конт муха-

бота!

чаму вы кажаце 
шэптам?

мой 
эксперымент, ён... 
ён збег ад мяне і...

...і штосьці 
пайшло не так? 
чаму б гэта? я 
сабе такога і 

ўявіць не мог.



о так, запісы 
з камер са-

чэння даволі 
красамоўныя.

і мова гэта 
пра тое, як вы 

нагатавалі 
чарговую кашу, 
забаўляючыся з 

мутантамі.

...а з 
некато-

рых часоў 
я насыціўся 
мутантамі.

генерал, вы аба-
вязаны даслаць 

яшчэ аховы...

«абавязаны»? 
сачыце за словамі, 
стокман. маё цяр-
пенне можа хутка 

скончыцца.

я... прабачце, генерал. 
я змясціў у прататыпе 
мухабота маячок, каб 
сачыць за яго рухамі... 
і ведаю, што зараз ён 
накіроўваецца сюды. прашу. павінна быць 

месца, дзе я магу сха-
вацца. бяспечнае месца.

што ж, наконт звярушкі 
вы не памыліліся. яна 

набліжаецца.

генерал... 
калі ласка. 

не змушайце 
маліць...

хахаха! 
мне падабаецца гэта 

ваша асаблівасць, 
стокман. яна це-

шыць.
накіроўвайцеся за 

рухам манітора. я да-
памагу дабрацца да 

сховішча.
атры-

малася!



«сховішча» - гэта 
бліжэйшая дыспет-
чэрская з аховай. 

адсюль да яе яшчэ 
бегці і бегці.

на шчасце, я да гэ-
туль у добрай форме, 
таму змог адарвацца 

ад мухабота.

нельга дазволіць яму 
абагнаць мяне, пакуль 
я ўсё не падрыхтаваў.

ты 
спаз-
ніўся!



так, так. 
пагулялі 
і хопіць.



ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

калі ты зараз 
пытаеш сябе на-

конт прычыны 
болю, нягледзячы 
на сарваны раней 

нашыйніку...

...тады адказ 
будзе такім: 

я цалкам кантра-
люю кібернэтыку 
ў тваім целе. калі 
твой біялагічны 
мозг і здольны 

думаць...

...тады толькі 
таму, што я 
дазваляю.

за што...

за што? 
пэўна, магу 

патлумачыць. таму, 
што ты ж толькі што 
знішчыў тут абста-
ляванне, якое сачы-

ла за намі...

але спачат-
ку я забяру 

тое, што мне 
спатрэбіцца.



ххх...

спачатку ты 
ствараўся як траянаў 

конь, і ўтрымліваў 
у сябе безкантак-

тны чып, які мог бы 
спампаваць дадзе-
ныя з тэхнадрома.

а, вось 
і ён.

але потым у мяне 
нарадзілася лепшая 

ідэя. крыху тэатраль-
нага шоў магло забя-
спечыць мяне поўным 

дотыкам.

скончым усё гэта невялікім 
разбурэннем, якое застанец-

ца пасля таго, як ты «раз-
нес гэтае месца, каб знайсці 

мяне» - і мае сляды 
знішчаны.

застаўся 
толькі адзін 
неспалены 

мост...

...пачакай-ка хвіліну, ты 
чуў гэта? грукат каменных 

грамілаў па калідору?

ратуйце!

ён тут!

Вы павінны 
дапамагці 

мне!



вось ён!

стра-
ляй!

не... 
спыніцеся!

атакуе... 
страляйце, 

але не закраніце 
грамадзянскага.

не... не так... 
стойце... 

каліллласка... 
то быў не я... 
вы павінны...

...да-
па-

маг...



пазней.

...і не таму, што ён мае намер захаваць мне 
жыццё, каб я пабачыў іх ажыцяўленне.

уся паднаготная планаў 
крэнга турбуе мяне...

на шчасце, файлы таксама 
змяшчаюць інфармацыю, якая 
дапаможа мне адняць у яго 
кантроль над тэхнадромам.

я не зладжу адзін...

...але ў гэтым 
свеце не бывае 

недахопу ў 
пешках.

напрыклад, 
фуджытоід.

яго розым быў адказны за многае на 
тэхнадроме, і крэнг сур'ёзна баіцца яго 
таленту вынаходніка. адно гэта робіць 
яго ідэальным інструментам для маіх 

задум. так...

...я б сказаў, 
гэта «шах».



пачакай, ты сказаў 
«шах»? ранавата, 

сынок, мы ж нават 
не распачалі гульню.

о, мы вялі нашу 
гульню гадамі, 
бацька. трымай.

што 
гэта?

гэта што, 
нейкі жарт?

наадварот. твой офіс 
вызваляюць пад час 
нашай размовы. ад-
нак не хвалюйся... я 
добра  паклапачуся 

аб стокген зараз, калі 
стаў босам.

навошта табе так 
рабіць? я вучыў 
цябе ўсяму, што 

ты ведаеш...

так, 
гэта 
так.

прызнаюся, 
я з'явіўся тут сёння, 

бо хацеў ведаць: калі 
ты прадбачыў мой 

захоп, тады мабыць 
падрыхтаваў яшчэ 

адзін трук у рукаве.

і я трохі расчарава-
ны, што памыліўся.

але гэй, я 
перамог.

у гэтым і ёсць 
сэнс жыцця, так, 

бацька?

канец.


