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ПАДЛЕТКІ МУТАНТЫ НІНЗЯ
ЧАРАПАШКІ 

злодзеі

ПРАДГІСТОРЫЯ
стары нячысцік аднойчы патрапіў на пацу-
ка сплінтэра і чарапах. варожасць між імі 
пачалася яшчэ да кантакта з мутагенам. 
але і пасля метамарфозаў з іх фізічным 
станам мутант працягваў паляванне на па-
цука. у гэтым выпуску сам стары нячысцік 
расказвае ўласную гісторыю жыцця ад 
маленства да саюза з чарапашкамі.

ComicsBY.by прадстаўляе на беларускай мове:



ведаеш, у 
чым наша 
праблема?

у людзях...

табе не так 
часта даводзілася 
мець з імі справы, 

і гэта добра.

ты ніколі не 
быў нечым 
звярком...

...і на гэта 
ёсць прычына.

проста 
паглядзі 

на сябе. ты 
відавона не 

мяккі і пухнаты.

а вось я шмат 
разоў меў спра-
вы з людзьмі. 
нават занадта 

шмат.

шчыра 
кажучы...



...быў час, калі чалавек быў 
адзіным, каго я ведаў і каму 

давяраў у гэтым свеце.

яго звалі біллі, ці дэнні... не ведаю, мае 
ўспаміны пра тыя дні як ў смузе. тым 

не менш, мы дапаўнялі адзін аднаго як 
маянэз і тунец.

шмат ежы, цёплыя куткі для дры-
моты і столькі гульняў, колькі я 

мог вытрымаць - чаго яшчэ мож-
на было жадаць, сапраўды?

усё ішло цудоўна, 
пакуль аднойчы...

біллі! 
цягні сюды свой 

гультаяваты 
азадак, хутка!



колькі разоў 
табе было сказана?! 
колькі разоў я па-

пярэджвала на гэты 
конт?! уся кухня ваняе 

каціным туалетам!

прабач, 
ма... я зноў 

забыў. я 
больш не...

чорт бяры! 
вось ужо 

дакладна ты 
больш не 
будзеш!

дзе ён?!
дзе там гэты 
блыхасты мя-

шок?!

мам, ну не трэ-
ба, калі ласка... у 
іны раз не забуду! 

чэсна!

я чула гэта зноў і зноў, 
біллі, а ты так і не змог 

вывучыць, што трэба мя-
няць брудкі каціны латок! 

з мяне хопіць!

стой, яму 
балюча!

не! 
нячысцік!



не трэба, 
мам! ён жа 
там памрэ!

толькі па 
тваёй пракля-

тай віне...

не

так і скончылася 
папярэдняе жыццё.



жыць на вуліцы было цяжка. я ўжо 
не мог разлёжвацца пад сонцам 

ці гуляцца з клубком.

у чым плюс жыцця ў такім 
горадзе? заўсёды ёсць, што 

паесці, калі ведаеш, дзе 
шукаць.

а муніс? ты амаль ніколі 
не бываеш адзіным, хто 

шукае ежу.

я хутка зразумеў, што калі хачу 
штосьці тут атрымаць, павінен 

адваёўваць гэта.



і калі бачыш нешта пажа-
данае, тады лепш будзь 

гатовы схапіць гэта.

ежа заўсёды застаецца 
ежай, нават калі яна - 

мярзотная зялёная хрэнь.

але ў мярзотнай зялёнай 
хрэні адшукаўся паршывы 

дробны заступнік.

той зялёны бруд 
пёк мне паш-
чу, чым збіла 
з панталыку і 

дазволіла пацуку 
перамагчы...

мне і раней даставалася... пару разоў 
нават моцна. але зараз усё было інач. 

штосьці пайшло не так...



не ведаю, як гэта 
адбывалася з табой... 

табе ж калолі гэту 
хрэнь ігламі, таму, 

машчыма, у нас усё 
было па-рознаму.

гэй! я не шу-
каю нечай 

камізэльцы, каб 
паплакаць!

проста, гэта гісторыя 
важна - ты павінен 

зразумець, з чым мы 
сутыкнуліся і як усё па-
чыналася, зразумела?

дык пра 
што я 
там?

ах так.

я зразумеў, што па-
дыхаю... але атры-

малася інач...



усё, што я запомніў - боль. мяне быц-
цам прапусцілі праз мясасечку - 

я вайшоў у яе адным...

...а выйшаў абсалютна іншым.



калі я ачуўся, не разумеў, што гэта была 
за чартаўня. вось я лаўлю свой абед, як у 
наступнае імгненне мне выцарапвае вока 
брудкі пацук. а зараз яшчэ і гэта, чым бы 

яно ні было...

я вельмі 
вырас...

а замест маіх 
лап, з'явіліся 

рукі...

і раптам, усё 
стала зусім 

дзіўным.

ха! ды няўжо, 
містар ален?

а скажыце, як мы 
знойдзем гэтага 

вашага «сплінтэра» 
у вялізным горадзе, 
які кішыць міліёнамі і 
міліёнамі пацукоў?



я вушам сваім не 
пверыў... тыя гукі, што 

сыходзяць з вуснаў 
людзей і нічога для мяне 

не значаць... а зараз я 
здольны іх разумець.

яны абмяркоўвалі па-
цука, і я адчуў, што 

менавіта тога, з якім 
я паспрачаўся.

я магу 
дапамагці 
з гэтым...

хачу ве-
даць толькі 
адзіную рэч.

гэты брудкі 
пацук павінен 
быць жывым, 
калі я вам яго 

прыцягну?

о 
божа...



як я ўжо сказаў, я не разумеў, што 
гэта была за чартаўня. я расказаў 

таму мужыку, бакстару, пра пацука 
і чарапах, і ён вельмі зацікавіўся.

ён сказаў, што з ім я буду 
ў бяспецы, што аба мне 
добра паклапацяцца... 

правядуць серыю тэстаў, 
каб удакладніць, што я 

здаровы. я не лічыў, што 
меў іншы выбар.

не ўсе тэсты былі 
дрэнныя - некаторыя 
нават дапамаглі мне 
звыкнуцца да новага 

цела.

але большасць з іх 
былі пацешнымі.

я ненавідзеў яго мане-
ру назіраць без эмоцыяў. 
гэта наводзіла на думку, 

што ён шмат чаго пра сябе 
яшчэ не сказаў.

раней аба мне 
клапаціліся, і гэта ні з 
чым немагчыма было 

параўнаць.



я прабыў у іх амаль месяц, і 
кожны дзень працягваў чуць, 
як усе балаболяць пра «рэчы-

ва» ці пра «мутаген».

калі яны не займаліся мной, 
гуляліся з нейкім з гэтых двух 

прэпаратаў.

і павер, я быў цалкам уважлівы. тое «рэ-
чыва» валодала чымсьці накшталт гаючай 
сілы. і з'яўлялася асноўным інгрыдыентам 
мутагена. бакстар паведаміў, што гэта рэч 
мяне і змяніла. нічога іншага з іх балбытні я 

не разумеў - адно тэхнічнае лайно.

але! я пазнаю козыр, 
калі яго бачу.

бакс лічыў, што можа тварыць са 
мной што хоча, бо мне страшна. я 
спецыяльна дазваляў яму так ду-

маць... засмугоўваў вочы...

...а сам у той жа час пачаў выдум-
ляць спосаб уцёкаў - зрабіць ход, 
так сказаць. я стаміўся быць яго 

лабараторным пацуком...

...а яшчэ, павінен быў 
адпомсціць.



твае тэсты на рэфлексы 
і сілу далі дзіўныя вынікі, 
нячысцік. ты становішся 

больш спрытным і мацней-
шым з кожным днём.

я адчуваю 
сябе вельмі 

добра.

таму мабыць 
выпусціце мяне 
з гэтай дзіры на 

кароткі час? вы жа 
хаціце знайсці таго 

пацука, так?

немагчыма.
трэба прайсці яшчэ 

мноства тэстаў. вось 
так адпушчаць цябе на 
вуліцы - вялікая адказ-

насць. забудзь.

я ўсё 
яшчэ адчуваю 

пах той брудкай 
жывёліны. будзе 
неклопатна. буду 

трымацца завулкаў 
і схаплю яго.

да таго 
ж...

хммм...

...няўжо вам 
не патрэбны 

новы аб'ект для 
доследаў?

я абмяркую 
гэта...



доўга разважаць яму не прыйшлося. 
ён ведаў, што выпускаць мяне - гэта 

рызыкоўна, але я быў яго лепшым ва-
рыянтам адшукаць пацука, 

а гэта было для старога баксі 
занадта вялікай спакусай.

бакс сказаў, што дасць мне 
наяўных, калі трэба. толькі я 
павінен буду заходзіць за 

імі ў лабараторыю.

але хто ж возьме грошы ў 
такой малпы, як я? таму я 
выжываў адзіным споса-

бам, які ведаў.

гэта прывяло да думкі, што 
калі пацук у нечым падобны 
на мяне, схапіць яго будзе 

складана.

не зразумей мяне 
няправільна, я не 

спужаўся. але я і не дур-
ны. у гэтым жыцці трэба 
быць гатовым да ўсяго.

пара дадатковых паплечнікаў не 
перашкодзіла б. але як упэўніць 

людзей далучыцца да мяне?
ты - мярцвяк, 

сябрук...



зараз як...

божа, што 
гэта такое?

нейкая... 
пачвара!

і тут мяне нечакана ахінула. бакс і яго «батанікі» з 
лабараторыі не баяліся мяне, бо стварылі практычна 
ўласнымі рукамі. але для іншых людзей я - пачвара.

я ведаў толькі адно - чым ты буйней-
шы і страшэнней, тым больш павагі 

атрымліваеш. добрая грашовая стыму-
ляцы (дзякуючы бакстару) - і я завер-
бую столькі людзей, колькі трэба, каб 

зладзіць з пацуком.

я збіраўся зрабіць так, 
каб ніколі не застацца 

адзінокім і бездапаможным.



натоўп крэпкіх хлопцаў - гэта нішто без 
лідара. а з такім страшыдлам як я, што 
гаркае загады, шмат слоў пераканання 

не патрабуецца...

...звычайна. але ёсць 
нешта, што патрабуе... 

тлумачэнняў.

чым больш людзей 
я перавабіў, тым 

магутней сябе 
адчуваў. гэта зацяг-
вала. я фарміраваў 
сваю тэрыторыю, 
прычым імкліва. 

яшчэ нядаўна гэтаму 
гораду не хапала 

жалезнага кулака.

хех. але 
гэта было 

выпраўлена ў 
апошнія дні.

гарантыя гвалту і выплат 
забяспечылі мяне тым тыпам 

людзей, што я шукаў.

тымі, хто зробяць усё, што 
загадаеш, не важна наколькі 

гэта глупа ці небяспечна.

і, трэба згадзіцца, у іх 
небыло недахопу.

мы разміналі кулакі, рых-
туючыся да сапраўднай 
справы - паляванню на 

тога пацука.

маніць не 
буду: тыя бойкі 
былі чартоўскі 

зыбымі.



я вярнуўся ў лабара-
торыю, паказаць бак-
стару, што падайшоў 
да справы сур'ёзна. я 
хацеў, каб ён убачыў 

мяне і маіх рабят.

ён павінен быў зразу-
мець, што тыя дзянькі, 

калі ён тыкаў мяне ігламі 
і саджаў у кола для 
хамякоў, у мінулым!

канец 
болю...

менавіта так, 
граміла. канец. 

часы, калі мы былі 
паддоследнымі 

пацукамі, скончаныя. 
разумееш?

дарэчы пра 
пацукоў... пасля 
наведвання бак-
стара мы адразу 

адправіліся шукаць 
клятага грызуна.

я памятаю 
той момант, калі 

ўпершыню ўбачыў 
іх разам...



і ніколі яго 
не забуду...

я ведаў, што яны рэаль-
ны, але сустрэць іх вось 
так, усіх разам... цяжка 

было паверыць.

я павінен быў вярнуць 
пацуку даўжок, але 
ў галаве крыжыліся 

розныя думкі.

ворагі былі 
камандай... 

сям'ёй.

і гэта злава-
ла мяне яшчэ 

больш.



шмат вады 
ўцякло, шмат 

змаганняў было 
прайграна, і я 

пачаў разважаць...
а што ў мяне 
наогул ёсць?

мы завязываем 
з гэтым, нячысцік - 

ты малавата плоціш нам 
за гэтае лайно! паглядзі 

на нас! мы не маем 
шансаў супраць гэтых 

вырадкаў...

вырадкаў?! гэта 
так вы, дурні, 

мяне «за спіной» 
клічаце?

калі б у вас, статак кур, 
была кішка не тонкай, 
мы б змаглі заваліць 

паўдохлых чарапах! але вы 
- баязліўцы! таму, калі хо-
чаце ўйсці, вымятайцеся!

тут вам 
не дзіцячы 

садок!

сутнасць пачала 
праяўляцца. я быў 

падобны на тых ча-
рапах і пацука, але 

адрозніваўся... тым, 
што быў адзін.



як там кажуць? 
«падманіш мяне ад-
нойчы - ганьба табе, 

а калі двойчы...»?

ах, так... «ганьба 
ўжо мне».

пасля майго забойства, 
бакс выпендрыўся перад 
сваім сябрам. ён хаваў 

свае планы да апошняга, 
і я ў іх ужо не ўпісваўся.

але трэба аддаць баксу па-
шану - я не чакаў, што ён сам 

выканае брудную справу.

аднак, відаць, мяне ён 
таксама недаацаніў...



...ён думаў, што я 
ў яго ўладзе, але старому 

нячысціку ніхто 
не загадчык.

памятаеш, 
што я сказаў табе 

пра козыр?

калі я злавіў пацу-
ка, я быў адзін у той 
лабараторыі. быццам 
дзіця ў кандытарскай.

калі мяне ў ёй трымалі, 
я падслухаў дастаткова 
і ведаў, што кроў пацука 

ўтрымоўвае ледзь не золата.  
узяў трохі на чорны дзень. 

і рэчыва так сама.

бакс лічыць мяне тупой 
жывёлай, але я заўсёды 
апярэджваў яго на крок. 

і цяпер пакажу яму 
на што здольны.

я сыты па горла людзішкамі... 
гэтымі слабымі, нікчэмнымі мяснымі 

тушамі. ім нельга верыць, на іх 
нельга спадзявацца.

я адзначыў 
для нас планы. 

і вялікія...



...і ўвесь гэты го-
рад уздрыганец-
ца ад жаха, калі 

ўбачыць, што сюды 
насоўваецца.

ё, нячысцік! у цябе 
ёсць дзве хвіліны, 

не ўключылася мая 
разважлівасць!

хммм. не 
думаў, што вы 

з'явіцеся.

не, не 
зараз...

...у нас ёсць 
справа да гэ-
тых хлопцаў.

працяг у нумары 23!


