
чарапашкі нінзя. 
Мікрасерыя №12 
злодзеі: Алапекс
пераклад і афармленне: 
comicsby



МІКРА-СЕРЫІ
ПАДЛЕТКІ МУТАНТЫ НІНЗЯ
ЧАРАПАШКІ 

злодзеі

ComicsBY.by прадстаўляе на беларускай мове:



00:42.

абслуга пайшла 
да дому.

Ахоўнік дрэмле ў сваім таемным 
закутку (у каморцы побач з фае).

уладальник будынку 
вядзе пазавызначаны 
збор.

пераймае нінзя, 
вышэй за іншых. 
набірае асілкаў, набывае 
сакрэтныя дадзеныя.

гэты ідыёт мяне 
не хвалюе.

чатыры перабежчыка, 
што прадаюць яму сакрэты 
майго нінзя-клана...

...гэта яны - 
мая мэта.

яны хацяць 
здрадзіць фут.

хацяць здрадзіць 
майму майстру.



прыйшоў час 
пачынаць.

так званы «нінзя» 
не губляючы час 
пацягнуўся за зброяй.

я была 
раней.



што ты 
такое?

відаць, ён не чакаў па-
лярнай лісіцы-мутанта.

стоп.



я перамагу вас 
- мы ўсе гэта 

ведаем.

гэта 
не так...

тссс, не, 
гэта так.

біцеся імі. гэта стане 
добрай практыкай пе-
рад маёй сустрэчай з 

сапраўднымі ворагамі.

мае прабачэнні 
таму, у каго 

будзе бо.

бярыце жа ж, 
а я буду біцца 

ўсляпую. добра? 
выдатна.

шчыра кажучы, гэта 
больш таго, што вы 
заслужылі. майстар 
шрэдар прыняў вас. 
навучыў. запрасіў 

у сваю сям’ю.

...і вось, 
як вы яму 
адплацілі?



ты не 
разумееш...

насу-
праць.

нашыя ворагі 
набліжаюцца. атакі 

іх усё часцей. і пацукі 
бягуць з карабля пры 

першых прыкметах 
небяспекі.

хаця не. пацукі? 
вы негодныя імі 
звацца. а яны не 
заслугоўваюць 
быць у адной 
кучы з вамі.



гэтыя людзі 
былі часткай фут. 
часткай сям’і.

у іх быў кроў і мэта. 
сэнс жыцця.

яны ад усяго гэ-
тага адмовіліся. 
і дзеля чаго?

алапекс, 
прашу 
цябе!

забірай 
грошы...

...ён зараз за-
няты, і мы зараз 
па-за колам яго 

зроку.

дай нам 
уйсці, яму 
не трэба 
пра гэта 
ведаць.

з «фут» не  
вырвацца.



я сцерла 
сляды...

...і пайшла 
дадому.

у штабе пануе напружанне. 
нас атакуюць з усіх бакоў.

большасць з нашых 
не гатовы да вайны.

некаторыя - 
наадварот.

алапекс. ён 
чакае цябе.

пяць хвілін як тут - 
і ўжо новае заданне.

майстар?



майстар шрэдар ведае, 
што я не падвяду яго.

ён хоча падрыхтаваць мяне 
да новых бітваў. але зусім не 
таму я так аддана стараюся.

я абавязана яму ўсім. ён зрабіў 
мяне мной. калі я была больш чым 
неразумовым зверам, без яго я б 
загінула ў пастцы паляўнічага ці 
замерзла ў снягу.

кхм. здраднікі 
былі знішч...

варожасць 
павялічваецца. 
нам неабходна 
задзейнічаць 

рэсурсы.

заўтра на світанку, 
ты і я ўзначалім апе-
рацыю па знішчэнні 

аднаго з нашых наву-
ковых комплексаў.



фэрбанкс, 
аляска.

з гэтым ёсць 
праблемы?

нешта 
знаёмае.

не толькі па 
гэтаму дасье.

але і асабіста.

на світанку, 
зразумела.

буду 
чакаць.



вось жа не думала, 
што вярнуся сюды.

фэрбанкс - месца, дзе яны 
мяне муціравалі. але справа 
не толькі ў гэтым.

акаляючая серада.

лясы і горы.

згодна дасье, тут 
быў мой родны дом.

майстар назірае. яму 
цікава, ці адрэагую я. але 
на самой справе, я мала 
памятаю пра гэта месца.

тое, што было 
да мутацыі, 
забыта.



так.

майстар шрэдар жадае 
даведацца, з чаго я зроблена.

што ж, 
я пакажу. будынак зачынены ўжо 

месяцы. хутчэй за ўсё, 
тут нікога няма.

з вашага 
дазволу...

...я гэтым 
займуся.

зраблю гэта хутка. 
трэба захаваць бомбы, 
забраць карысная 
абсталяванне...

...і разнесці ўсё 
да чорта.



гэта будзе лёгка. я не пачую паха 
якога-небудзь жыцця ў гэтым будынку.

унутры 
нікога.

а вось звонку...

трусік.

хе, зараз я 
ведаю, як ён 
завецца. а тады...

...ведала толькі, як 
ён пахне, як хутка 
ўцякае, які на густ.

усе формы жыцця.

трусікі, вавёркі...

...маглі хавацца, 
колькі заўгодна.

але я заўсёды 
знаходзіла іх.



я...

...узгадваю.

сваю сям’ю.

я была здабыдчыкам 
зграі. пакуль зусім 
не стала дарослай.

час вяртацца да працы. 
усё гэта ў далёкім мінулым.

цяпер мая 
сям’я... футы.

адкінь 
успаміны.

змагайся. 
ты ведаеш, як.



і тады так сама 
ведала, як.

паўсюдна вядомай. якая 
наводзіла ўсім страх. вось 
якоя я сябе адчувала. але я 
была глупым дзіцём.

праўда была іншай.

мядзь-
ведзь.

гэты монстар 
не баяўся нічога.



ён мог разнесці 
на сваім шляху ўсё.

забіваў кожную жывую 
істоту ў нашай акрузе.

часам, мы хаваліся 
тыднямі. не маглі ўйсці, 
бо ён быў блізка.

але мы выжывалі. сям’я і я. 
трымаліся разам.

ранейшая сям’я.



ад чаго ён бяжыць? 
бо небяспекі...

...няма.

я ад-
чуваю.

што гэта такое?

штосьці гарыць.

пахне мясам.
сардэчна 

запрашаем.

пахне 
смерцю. ...на твой апошні абрад 

прысвячэння. ты ўжо 
больш не шэраговец. 
з гэтага моманту, ты 

чуунін клана фут.

гэта святы рыту-
ал, які прайшоў праз 

стагоддзі. сёння 
ты расквітаешся з 

мінулым, каб прыняць 
будучыню ў коле тваёй 

сапраўднай сям’і.



я вельмі 
ганаруся 
за цябе.



не.

я была ад-
даная табе!

але потым 
ты вярнуў 

мяне сюды.
паказаў маё 

жыццё.

а потым 
знішчыў яе? 
забіў усіх?



ты што, 
рады ўдару?

так.

бо гэта была 
мая ўласная ідэя 
выкарыстоўваць 
лісіц. яны пад-

ступныя, спрыт-
ныя і ідэальныя 
паляўнічыя. я іх 

паважаў.

і паглядзі, якой 
ты стала. гэта 

неверагодна. ты 
змагла нават 

параніць мяне.

але ты 
павінна...

...памятаць...

...сваё 
месца.

ніколі не 
кранайся 

мяне.



гэты лес быў поўны 
жыцця. але ўсё стра-
чана... вы ўсіх забілі...

ты кажаш, 
быццам усё 

яшчэ адна з іх. 
гэта не так.

ты - 
фут.

я хацела яе 
заразваць.

хацела 
збегці.

не магу.

з «фут» 
не вырвацца.

вы маеце ра-
цыю, майстар. 
тое былі... бы-
лыя інстынкты.



шрэдар дазволіў мне жыць, 
аднак, больш не сказаў ні слова. 
ён незадаволены.

але гэта не на доўга. 
няма раны, якую немаг-
чыма вылечыць.

ён прабачыць мяне.

пасля ўсяго таго, што 
ён для мяне зрабіў, ён 
хоча бачыць аддачу.



я стану яго 
найвялікшым 
воінам.

зноў буду біцца 
на яго баку.

але я ведаю, 
хто ён.

ён - мядзьведзь.

і на гэты раз...

...я збіраюся забіць 
мядзьведзя. КАНЕЦ.


