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Ню-ёрк.

Хутчэй! 
Майстар хоча, 

каб партыю 
давезлі сёння!

Хто..?

хрк!

Саваты!



глк!

tuez 
le... 
гнф!

фут, 
трымаць 
абарону! іх занадта 

шмат!

мы гэта 
выправім! гучныя 

абяцанні!

уфф!

прыслухайся 
да свайго сал-

дата. перавага ў 
колькасці - гарант 
нашай перамогі, 

дзяўчынка.

«дзяўчынка»? 
ты пашкадуеш, 
што гэтыя сло-
вы сарваліся з 
твайго языка.

ды 
ну?

так...

...яна 
права.

оў?

знішчыце 
іх усіх.



што, 
увесь гонар 
разгубіў, а, 
французік? эрф!

«дзяўчынка» 
выкрала тваю 

шаноўную 
перамогу?

стоп!

але...

не, караі - 
ён патрэбны 

жывым, каб пера-
даць паведамленне 

майстра.

а цяпер 
уважліва 
паслухай.

фут больш не будуць 
трываць непадпарадка-

ванне - ні ваша, ні чыё-не-
будзь яшчэ ў гэтым горад-
зе. сёння - толькі маленькі 
прыклад таго, што адбуд-

зецца, калі вы не прыслуха-
ецеся да маіх слоў.

бяжы і скажы 
сваім галоўным, 
што гэта было 
апошняе папя-

раджэнне. іначай 
прысягніцеся 

шрэдару...

...іначай 
пачнем 

рэальную 
вайну.

«значыць, 
лео сапраўды 

служыць фут?»

«ну й ну... 
у такое... цяжка 
паверыць, доні».

ЛЯКАРНЯ

ужо амаль два 
тыдня прайшло з 
той апошняй су-
стрэчы. у нас тут 
справы не вельмі 

выдатныя.

ага, мне 
эйпрыл ска-

зала, што раф 
прыняў усё 

балюча.

як і мы ўсе. 
але ты ж ведаеш рафа - 
ён заўсёды зладжвае са 

стрэсам... канструктыўна. 
прама зараз ён дзесьці 

блукае і робіць бог 
ведае што.

і не толькі ён -
сплінтэр таксама 

адсутнічае. заняўся 
нейкай там «неадклад-

най справай» са 
старым нячысцікам 

і слэшам.

слэш? гэта 
той монстар, 
што разнёс 
наш дом?

ніхто іншы, як ён. 
як бы дзікавата гэта 

ні гучала. быццам ворагі 
і сябры памяняліся 
месцамі. ды майк 

са слэшам ужо амаль 
не разлі вада, блін.

хэлоў, 
рабяты.

дык вось, мы 
з ім збіраемся 
трохі пашукаць 

рафа.

лепш 
рабіць хоць 

што-небудзь, 
абы дарэмна 

тут не сядзець, 
разумееш?

яшчэ як. 
я хутка звар’яцею, 

калі праляжу на 
гробанай койцы 

трохі болей.

усё, мы пайшлі. 
вельмі рады быў 

пагутарыць, кейсі. 
спадзяюся, у іншы 

раз раскажам 
штосьці лепшае.

ага... 
трымайцеся, 

рабяты.

па-
куль.



эйпрыл, 
мяне гэта ажно 
раз’юшвае. бо я 
павінен дапама-
гаць ім шукаць 

рафа.

не, 
ты павінен 
быць тут, 

кейсі.

у такім стане ты 
папакутуеш яшчэ 
больш і тады ўжо 
дакладна нікому 
не дапаможаш.

ведаю. але так 
прыкра заста-
вацца тут, па-
куль яны там 

перажываюць, 
што леа зышоў 

назаўжды.
ведаю - 

я хачу вярнуць 
леа не менш, чым 
усе. і разумею той 
жудасны боль, які 
зараз адчуваюць 

рабяты...

...бо прайш-
ла праз такі ж 

боль з-за цябе.

мяне?

так. 
калі шрэдар 

цябе закалоў, 
тады я паду-

мала...

...падумала, 
што страціла 

цябе назаўжды.

ну не...
нікуды я 
не знікну, 
эйпрыл.

няхай так і 
будзе, кейсі 

джонс.

гэта 
былі яшчэ 
кветачкі, 
казёл...

...у наступны раз 
я не буду такім 
добрым, калі не 

пачнеш адказваць.

адказваць?!
ды пра што 
ты наогул, 

нахран?

аўч... 
здаецца, 
ты выбіў 
мне зуб.

я кажу 
пра фут!

фут?
я нічога не ве-
даю пра гэтых 

псіхаў!

досыць тут 
дурня ва-

ляць. я ве...

уффф!

тваю маці!

мне 
зараз не 

да гэтага 
лайна!



мярзотны 
мутант!

няўжо я не 
папярэджваў не 
валяць дурня? я... грк... 

дакладна... 
хрм... ты, 

тыпа... 
прабач...

прыберажы 
прабачэнні і 

слухай сюды.

я памятаю цябе, 
і тога дэбіла ззаду, 
па той валтузне з 
чамаданчыкам, 
футамі і сават.

тады ты да пятаў 
увяз у той гісторыі і 

штосьці мне падказ-
вае, што і ў гэтым 
лайне, што зараз у 

горадзе адбываецца, 
таксама замешаны.

н-не... 
урф... чувак, 
ты не пра-
вы... хэк... 

мы не...

харэ 
мямліць, 
я кажу.

фут ледзь не забілі 
майго лепшага сябра і 

выкралі брата. я збіраюся 
вярнуць яго, але спачат-
ку павінен знайсці, дзе 
гэтыя злодзеі яго тры-
маюць. і паўтару: табе 
час выкладваць інфу, 

іначай ты ў мяне малой 
крывёй не адчэпішся.

паняў?

мм...хм.

паслухай... кха... 
мы з кэнадай усяго та 

дробная рыбёшка - гэта 
табе кожны скажа. мы не 
ведаем гэтых шызанутых. 
гэтыя нінзя, яны як здані... 

увесь час крадуцца 
і ўтойваюцца.

але ёсць пара хлопцаў, 
якія могуць быць дасведча-
ныя. гэта гульцы вышэйшай 

лігі, буйная рыба; яны заўсёды 
дробяць цясняць. і мабыць 
раскажуць табе больш, бо 
хрэнь, што адбываецца ў 

горадзе, сур’ёзная...

«...усё 
вядзе 

да самых 
вярхоў».

ррааа!

гэта 
апошні, 
бос. мы 

перамаглі.

ну 
канешне.

віктар!

марчэла? што 
прывяло цябе 
на поле бою, 

mon ami?

гэта не свецкі 
візіт, вось уж 

сапраўды.

сем’і пачынаюць 
злёгку абурацца. 
яны склікалі збор, 
і мяне даслалі за 

табой.

прама 
зараз? 

я заняты, 
як бачыш.

і гэта 
ты завеш 

занятасцю? а 
выглядае нібыта 
варушэнне вулля 

без прычыны.

ну жа,
едзем.

«дзякуй, 
што прыехаў 

па першаму клічу, 
віктар...»

...мы б не 
выклікалі цябе ў 
такой нахабнай 

манеры, калі б не 
было вельмі важ-

кай нагоды.

важкай 
нагоды, 
антоніо?



так. калі ты ўзяў на сябе 
кіраванне сават, тады 

праінфарміраваў нас, што 
падвергнеш арганізацію 

значным зменам. але нам 
тады і ў галаву не прыйшло, 

што яны будуць толькі 
да горшага. калі вы закла-

почаны копамі, 
антоніо, тады 

супакойцеся. яны 
ведаюць, што 

трэба трымацца 
падалей.

паліцыя нас 
не турбуе - мы 

паспяхова зладжва-
ем з ёю ўсе пытанні 
з тых часоў, як сем’і 
кантралююць горад.

але нас хвалюе 
твая надзвычай 

агрэсіўная палітыка, 
асабліва, калі справа 

тычыцца фут.

шчыра кажучы, 
мы ніяк не чакалі, 

што ты пяройдзеш 
усе дазволеныя 
межы, пачаўшы 
вайну, без якой 

можна абысціся.

так, так.
твой былы бос, 

фабрыс, змог бы знайсці 
спосаб дамовіцца са 

шрэдарам як бізнесмэн, 
а не як гопнік, які вало-

дае кунг-фу.

гэта так, 
але...

грк!

...я не фабрыс. 
і мінулых 

часоў больш 
не будзе.

прыйшоў 
час вызначыц-

ца, сябры мае, ці 
драпежнікі мы...

«...ці 
ахвяры?»

выдатна, 
койя!

да 
мяне!

я гатовы 
выслухаць 
тваю спра-

ваздачу, 
чунін.

так, 
майстар 
шрэдар.

мы паспяхова 
далі адпор сават, 
нанеслі раптоўную 
контр-атаку, як і 

планавалі...

...таксама 
я адправіў 

ім ваш 
ультыматум, 

майстар. дарэчы...

...хачу выказаць 
сваё абурэнне 

наконт гэтай місіі.

я ўпэўнена, 
што граю больш 

значную ролю для 
клана і яго мэтаў, 

чым ролю прынады, 
дзед.

навошта ты кажаш 
гэта мне, караі? мой 
чунін прыняў рашэнне 
выкарыстоўваць цябе 

такім чынам.



ты?!

так. 
тактычна быў 
сэнс выманіць 
сават менавіта 

праз цябе.

я ведаў, 
што пабачыўшы 
дзяўчыну, што 

адказная за груз, 
яны павядуць сябе 

дзёрзка і 
па-дурному. і 

аказаўся правы.

не... ты 
не правы.

я не дазволю 
звяртацца 
са мной, як 

з радавым фут, 
майстар! ты 

будзеш кім-
заўгодна, калі 
я вырашу гэта 

правільным 
для клана.

а што ж наконт 
абранага табой 

намесніка, майстар?
ён таксама - карысць 

для фут?

той, хто 
не хоча ці не 

здольны акрывіць 
клінкі ворагамі? 

няўжо ён...
маўчаць!

як пажадаеш... 
дзед.

мне трэба 
трэніравацца, 

майстар. ці магу 
я так сама...

...ісці?

так, ты 
вольны, 

чунін.

я...
ээ...

я ж 
дазволіў, 
леанарда.

т-так...
майстар.
дзякую.

нягледзячы на 
сваю дзёрзкасць, 
караі была права 
наконт леанарда, 

кіцунэ.

як ты раіла, я забараніў 
яму забіваць хоць каго ў 
баі. аднак на колькі доўга 

я павінен стрымліваць 
яго меч у ножнах? гэта 

слабасць падрывае маю 
стратэгію і баявы настрой 

маіх воінаў.

сапраўдны чунін 
абавязаны быць 

здольным забіць, 
калі хоча мець 

павагу паднача-
леных.

разумею, сакі, 
але табе ўсё яшчэ 
трэба захоўваць 
цярпенне ў гэтым 

пытанні.

хоць 
леанарда і 
пад маім 

кантролем, але 
яго сувязь 
з мінулым 
застаецца 
моцнай.



пакуль яго 
сям’я жыва, яна 

прадстаўляе 
пагрозу нашай 

арганізацыі.

так...
прыкрая прабле-

ма, якая буд-
зе вырашана з 
цягам часу, я 

ўпэўнены.

час - тое, 
што мне патрэбна, 

валадар. больш часу, 
каб канчаткова схіліць 

уплыў хамата ёшы і 
пераўтварыць леанар-
да ў грознага чуніна, 
пра якога ты марыш.

прабачце, 
што перары-
ваю, майстар 

шрэдар...

...але для 
вас прынеслі 
тэрміновую 
пасылку ад 

віктара з сават.

ты ўжо 
даследваў яе 
змест, ці не 

праўда? так, 
майстар. 

яна... бяспеч-
на, але...

пакінь 
нас.

ёсць 
майстар.

такім чынам...
вораг зрабіў 

выбар. і відаць, 
кіцунэ, што...

...часу ў 
цябе зусім не 

засталося.

«ведаеш, гэта 
несумленна, 

эйпрыл...»

...такі годны 
хлапчук, як кейсі, 

не заслужыў 
такіх пакутаў, у 
адрозненні ад 

свайго нікчэмнага 
бацькі.

хопіць.

з мяне
хопіць!

з мяне 
хопіць.



«ты нарэшце 
перадумаў...»

...і чаму я не 
здзіўлены?

так...
чым жа я магу 

дапамагці?

нячысцік, мой сын, 
леанарда, служыць 
фут насуперак маёй 
волі. я не дазволю 

гэтаму працягнуцца.

аднак,
маё сямейства не 

валодае сродкамі, 
неабходнымі для 

супрацьстаяння фут, 
незалежна ад таго, ці 
ёсць шанс ратаваць 

леанарда...

...сродкамі, 
якімі ты, 

магчыма, нас 
забяспечыш.

хех. 
я ведаў, што табе 

хопіць мазгоў, 
каб станоўча 

ацаніць ідэю з 
арміяй мутантаў.

усё ж такі павінен 
спытаць - з чаго ты 
вырашыў, што тваё 
шчаня патрапіў да 

ворагаў ненаўмысна? 
а раптам яму падаба-
ецца працаваць дзеля 

шрэдара?

ты памыляешся! 
ён - доблесны воін 
і ніколі б не паўстаў 

на бок сіл зла па 
свайму жаданню!

ніколі!

зразумела, 
зразумела... 

проста спытаў. 
сцішыся.

зразумей, 
стары нячысцік: 

для мяне першапа-
чатковая задача - 
пазбавіць леанар-
да ад небяспекі.

дзеля гэтага 
я згадзіўся па-

сур’ёзнаму падысці 
да тваёй прапано-
вы аб’яднацца. але 

толькі на ўмовах, што 
ты згодны дапамагці 
мне ў выратавальнай 

аперацыі.

без яго вяртан-
ня ў цэласнасці 
пра пагадненне 
не можа быць і 

размовы.

разумова...
але я не прыхільнік 
палюбоўных згод. 
патрэбны доказы 
цвёрдасці тваіх 

намераў.

мне патрабуецца 
праверыць штосьці, 
ідэльна падойдзе 
табе. мы назавем 

гэта «іспытам 
на давер»...

...зробіш - 
і мы пачнем 

прадумваць, як 
вярнуць твайго 
падшыванца.

я слухаю.

так? тады 
навастры 
вушы...

...бо 
цяпер ты маеш 

справу з вялікімі 
гарматамі.



мілер, мы абодва 
ведаем, што нічога 
добрага ад гульні з 
гэтымі траклятымі 
нінзя не бывае - не 
кажу ўжо пра гуль-

ню на два бакі.

гэй, не падобна, 
што мы адзіныя копы, 

якія маюць з імі справы. 
калі і фут, і сават хочуць 

адкупіцца ад нас, каб 
мы не лезлі ў іх вулічныя 

спрэчкі...

...тады не мне 
адгаворваць іх 

падзяляцца 
барышом.

ну ня ведаю. 
гэтыя нінзя - 
подлыя ўбл...

грк!!!

хто..?! ты 
звар’яцеў, 

мужык? 
мы - копы!

а мне наспявалі, 
што вы - тыя яшчэ 

прайдзісветы. 
вельмі буйная 

рыбка.

рыбка?
пра што...

запхніся. 
ці скажаш мне, 

дзе сховішча фут, 
ці, у адрозненні 

ад твайго прыяце-
ля, пазнаёмішся з 

іншым канцом 
майго сая...

...гэта 
зразумела?

чорт.

уфф!

вам бы лепш 
правальваць, 

чувакі.

хутчэй, 
корбін... 

робім ногі!

ненавіжу 
смярдзю-
чых нінзя...

доні!
якога 

ражна?!

я толькі 
спрабаваў 

давадацца, 
дзе леа!

не - ты 
як раз 

спрабаваў 
копу выка-
лаць вока! ты проста 

некіраваны!

я табе 
зараз 

пакажу 
некіра...

досыць 
ужо, 
раф!

мне так нада-
кучыла, што вы 
заўсёды спра-

чаецеся! быццам 
прорва мальцоў-
пераросткаў. а ты, 
раф, самы гучны 

з іх!

мы з доні ўвесь дзень 
страцілі, калі йшлі па кроках 
тваіх пагромаў праз увесь 
горад. ты нам сказаў, што 
хочаш дапамагці леа, але 
я ўбачыў толькі, як ты ўсё 

разбураеш і пагражаеш 
людзям... і гэта нікому не 

дапамагае!

і вось, 
ты гатовы 

накінуцца на сваіх 
братоў? ё, чувак, 

ды ў чым твая 
праблема?



ды ведаю я, што гэта 
глупства. але проста... 
гэта мая віна. калі б не 
дазволіў фут забраць 
кейсі, каб не зляцеў з 
ручніка, калі шрэдар 
параніў яго... леа б 
нікуды не трапіў.

я без разумення, 
што прымушае яго 
паводзіць сябе як 
псіх. але разумею, 

што сам ва ўсім 
вінаваты, і павінен 

неяк усё выправіць.

мы ўсе нядаўна 
ўз’ядналіся, але з-за 
майго нетрывалага 
тэмпераменту зноў 

распаліся.

э, ну... ты павінен 
нешта ведаць, раф... на 
гэты раз, пакуль цябе з 
намі яшчэ не было, мы 
з майкам былі гатовы 

забіць на цябе, калі ўсё 
здавалася зусім без-

надзейным.

так, але леа не 
даў нам здацца, 
ні разу. ён хацеў 
знайсці цябе, і 

не важна, колькі 
часу гэта б 

заняла.

ён заўсёды 
быў нашым 

лідарам, ня-
гледзячы на 
тое, як часта 
я спрачаўся 

з гэтым.

і леа б першым сказаў 
табе зараз, што гэта не 

твая віна, раф. часам пады-
ходзяць чорныя дні -

такое жыццё.

і табе не па 
сілах гэта змяніць. 

вось таму спыні 
катаванне сябе... а 
так сама і кожнага 
мясцовага латру-
гу ды прадажнага 

копа.

час стаць 
камандай, 
якую з нас 
сабраў леа.

толькі 
працуючы разам 
мы перажывем 

усе выпрабаванні. 
толькі так мы 

выратуем брата.

я...

...так, ты 
правы, дон. 

дзякуй.

файна!
так, з чаго 
мы пачнем, 
каманда?

ну, а што б 
прапанаваў 

леа?

хех... гэта 
элементарна. 

ён бы сказаў...

«...нам пратрэбны план».

«я і чунін 
узначалім 

нападзенне на 
штаб-кватэру 

сават...»

...і ўдарым у сэрца 
іх каманднага цэнтра 
пад покрывам цемры, 
знішчыўшы ворагаў на 

іх жа тэрыторыі. караі і алапекс 
пойдуць з другім 

атрадам салдатаў і 
даб’юць кожную 
варожую адзінку, 
якую прапусціць 

наш авангард.

пойдзем, 
леанарда.

усё неяк 
не так. што 

дакладна, 
алапекс?

няўжо цябе 
не кпіць быць 

на другіх ралях, 
караі?

пасля ўсяго, 
што ты зрабіла 

дзеля фут, быць 
адсунутай на 

задні план... гэтай 
рэптыліяй.

алапекс, пераацэнь-
ваць чыю-небудзь 

важнасць - глупа. усе 
мы служым фут, неза-
лежна ад ранга, і ніколі 
не павінны лічыць сябе 

незаменнымі.

аднак, мудры воін 
заўсёды мае пад 
рукой другі план...



«...пра запас».

РОК ЭН РОЛ!

працяг будзе!


