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люблю гэты 
сад. асало-

да для вачэй і 
носа, так?

пэўна.

сын мой, 
скажы... 

што турбуе 
цябе?

прабач, маці... 
я не хацеў быць 

такім змрочным. 
проста... адчуваю 
сябе такім спус-
целым. пустым і 

адзінокім.

быццам...
быццам я страціў 

нешта вельмі важнае, 
тое, што было глыбо-
ка ў сэрцы і чаго ўжо 

ніколі не вярнуць. быц-
цам страціў назаўсёды 
і нават не ведаю што.

ох, мой чароўны 
хлопчык, нават з 
улікам таго, што 

ты самы ста-
рэйшы, ты яшчэ 

вельмі малы для 
гэткай цяжкай 

ношы.

я абвінавачваю 
сябе за тое, 

што пакінула 
цябе так рана.

не, маці, не кажы 
так. тое, што 

здарылася - не 
твая віна.

не...
верагодна, 

не.

на самой спра-
ве, адказнасць 
за ўвесь гэты 

сум ляжыць на 
іншым.

на кім, 
маці? 
малю, 
скажы.

дзіцё, калі ты 
знойдзеш тое, 
што страціў...

...ты зной-
дзеш і адказ 
на сваё пы-

танне.



вось, прымі... 
падарунак ад 

тваёй маці. 
будзе нагад-
ваць пра ад-

вечную любоў.

разумею, што 
ты ў адзіноцтве і 

замяшанні, але, калі 
ласка, памятай, што 

ты не забыты...

«...і зусім 
не адзінокі».



калі ў наступны 
раз затрымаеш-

ся, мы ўжо не 
станем цярпець!

забей, 
бабло ў нас!

не-
надоўга.

ад-
куль?!

адсюль, лайдак. 
у мяне ёсць яшчэ, 

а мая рука ўжо 
распрацавана.

быццам я баю-
ся твайго ка-
лупка, цётка. 
думаеш, што 
кінеш хутчэй, 

чым я стрэлю?

кіну я...

...а вось яшчэ 
адзін файны 

выпад з май-
го арсеналу.



анёл, 
можна на 
некалькі 

слоў? цяпер мож-
на. дзякуй за 

дапамогу.

няма за што. 
а чаму ты без 
астатніх пур-

пурных цмокаў.

ээ... цмокі зараз заня-
тыя... малапрыемнымі 
справамі. няхай гэта 

будзе сямейнай 
вылупцоўкай*.

*гл. мікра-серыю 
пра хана.

такое зараз 
на кожным кро-

ку. быццам 
звар’яцелі ўсе.

як бы там ні было, 
гэта лайно. павер, 
раф, раней ніхто 
не спрабаваў бы 

абчысціць алкакраму 
пасярод дня. але ўсё 

мяняецца... і не ў 
лепшы бок.

так... 
вось таму 

я тут.

хачу ўпэўніцца, 
што мая сям’я можа 
разлічваць на вашу 
зграю для абароны 
на заднім плане. бо 
пакуль леа дзесьці 
шлёндае, а кейсі ў 

лячэбцы, мы будзем 
радыя любой 

дапамозе.

так, разумею. але з 
тых часоў, як справы ў 
цмокаў ідуць зусім не 
так выдатна, як ты мог 
падумаць, я не гаран-
тую, што іншыя памо-

гуць вам.

але ты ве-
даеш, што 
я заўжды 
з вамі...

...што б 
ні было.

дзякуй. гэта 
шмат, што 

значыць, анёл. 
сапраўды.

добра, я 
пачапаў. 

трэба яшчэ 
кой-куды 
забегці...



«...перад тым, 
як вярнуся 
дадому».

у цябе 
ёсць дазвол 
на кіраванне 
гэтым вя-

дром?

майкстар?

уаў, сябра.
я... ніяк не 

чакаў паба-
чыць цябе.

прабач за 
турботы, вудзі, але 
я вырашыў - рап-
там ты зможаш 

дапамагці.

мой брат, 
леа, трапіў у 

неспадзяванку, 
і...

пачакай, майк-
стар... пакульты 
ты не працягнуў, 
я павінен адвесці 

душу.

калі...
калі той слэш-

монстар на мяне 
накінуўся, я ў наваліў 

у сподні. розум 
пакінуў мяне, а я - 

цябе.

аднак, 
потым я доўга 
разважаў аба 

ўсім і зразумеў, 
што я...

...быЎ дрэнным 
сябрам, майк-

стар... паганцам. 
і хоць я  гэтага не 
заслужыў, усё ж 
спадзяюся, што 

ты зможаш праба-
чыць мне.

жартуеш, ці што? 
хто б не прыпусціў ад 
такога! але, па мне, 
гэта ўжо ўчарашні 
дзень. як кажа мой 
браток раф, лайно 
часам здараецца.

хех!
не буду 

спрачацца 
з гэтым. дык, 

мы... 
яшчэ 

сябры?

яшчэ 
якія!



супер! а вось і мой 
знак пагаднення... ці, 

лепш сказаць, піца 
пагаднення?

у мяне тут 
няма анціпасты, 
ад якой кайфуе 
твой татуля, але 

магу збегаць, 
не праблема.

ды ня трэба... і 
так добра. бацька 
наўрад ці будзе 

есці з намі.

ён... тыпу, 
заняты ў 

апошні час. 
мы таксама.

з-за гэтай бяды 
з леа, пра якую 
ты ўзгадняў? 
што там зда-

рылася?
гробаныя фут і гэты 

небарака шрэдар 
прыбралі яго да сябе 
і прамылі мазгі, ця-
пер ён супраць нас і 

ўсё такое.

мы з братамі спрабуем 
вярнуць яго, апытваем 
усіх, каго ведаем, пра 
любыя чуткі. шанс на 

поспех мізэрны, але не 
сядзець жа на адным 

месцы.

ведаеш, а я чуў штосьці на-
конт фут ад адніх жудасных 
хлопцаў, якім завозіў піцу 

сёння. яны абмяркоўвалі хут-
кую вулічную вайну - 

нешта такое.

сапраўды? 
што яшчэ яны 

казалі?

ну, я там 
не вельмі 

доўга 
прабыў.

скажам так: 
ёсць мястэчкі, 

куды ў гэтыя дні 
мне не хацелася б 
дастаўляць піцу.

сур’ёзна?



«і што гэта 
за мястэчкі?»

доні... гэта і 
ёсць лабара-
торыя твай-

го сябра?

ну, гэта 
той адрас, 

што даў мне 
гаральд.

калі хочаш ведаць 
маю думку: вы-
глядае быццам з 
хорар-гульні на 

выжыванне.

пайшлі 
прэч!

э, гаральд, 
гэта доні. ты 

мяне запрасіў, 
памятаеш?

так, памятаю, 
што запрасіў 
цябе, але не 

каго-небудзь 
яшчэ. не лю-
блю людзей, 

данатэла... я ж 
казаў гэта.*

*гл. мікра-
серыю пра 
данатэла.

але я павінен 
паведаміць 

нешта важнае. 
а эйпрыл - 

свая.

пхе. яшчэ 
раз: прэч.

дабрыдзень, 
гаральд. дон 
расказваў пра 
вашу работу 

над метаматэ-
рыяламі і сістэмай 

маскіроўкі. гэта 
шык.

вы... вы знаёмы з 
пераўтварэннем 

оптыкі?

толькі 
крыху... але 
я заўсёды 
адкрыта 

для новых 
ведаў.

ого, 
спраўна ты 

яго.

усё залежыць 
ад формы 

падачы, мой 
сябар.

ха-ха,
добры 
жарт...



дзякуй, што 
прынялі нас, 
гаральд. я 

высока цаню 
гэта.

пфу. ну, і 
што там у 
вас тако-

га чартоўскі 
важнага? я 

заняты.

як я і пісаў вам у 
чаце... мая сям’я 
перайшла дарогу 
аднаму небяспеч-
наму злодзею...

стокману?

горш.
і я спрабую атры-

маць нешта накшталт 
тэхнічнай перавагі. 
я ведаю, што вы 

ўдасканальваеце свой 
анты-гравітатар і пры-

боры пераламлення 
святла, таму вырашыў, 

што...

ого. якія 
файныя ў вас 
тут гаджаты.

вырашыў, што я цябе 
выратую, так? нават 
калі твае асабістыя 
праблемы мяне не 

тычацца ледзь менш, 
чым цалкам?

эээ...
так, здаец-

ца, так.

як асбурдна.

вы хацелі ска-
заць: абсу...

павер мне, 
эйпрыл, не 

варта...

што ж, да вашага свед-
чання, я і сапраўды право-
жу мадэрнізацыю: дадаю 
знешныя блокі сілкавання, 

павялічваю ёмістасць 
батарэі, прыдаю дызай-
ну абцякальнасць... усё ў 
такім духу. але ўсё гэта 
яшчэ не прайшло бэта-

тэсціраванне.

такім чынам лагічна 
будзе, калі я дазво-
лю пазычыць сваё 

абсталяванне - а я не 
сцвярджаю, што пазы-
чу - тады, уся рызыка 

кладзецца на вас.
калі хтосьці 

разляціцца на 
кавалачкі, тады 
гэта яго пракля-
тая віна, не мая. 

чуеце?

ясна і 
выразна



вось, што 
мы маем 
сябры...

...мы перабілі ўсіх 
супраціўнікаў, акра-

мя аднаго, а ця-
пер і яго павінны 

знішчыць.

зробім - і 
тады горад 
належыць 
саватам.

ты ведаеш, што мы 
пойдзем за табой, 
якім бы шляхам ты 
ні пайшоў, віктар.

калі загадаеш 
выступіць су-

праць фут?

ужо хутка, пьер. 
калі гэтыя крэ-
тыны меньш за 

ўсё чакаюць 
гэтага.

я абяцаю 
вам...

...мы заспеем 
іх знянацку.



гэта 
футы!

забіць 
іх!

караі! мы ўжо 
ў камандным 

цэнтры...



...чакайце 
майго загада, 
а потым далу-
чайцеся да на-

ступлення.

зразумела.

фут! 
за мной!

але караі, 
леанарда ж 

загадаў нам 
чакаць, па-

куль...

меньш 
балбачы, 
алапекс...

...і больш 
біся.

майстар! 
віктар 

уцякае!



«...яму няма, 
дзе схавац-

ца».

вось і яна. 
паслуга, пра 

якую я прашу. 
прама ў сток-

ген.

для арміі мутантаў 
патрэбен мутаген, і 
мы абодва ведаем, 

што яго багата ў 
цэнтры гэтай пя-

кельная дзіры. але 
ўся справа ў тым, 

што ім ніхто не 
хоча дзяліцца.

і я падумаў: калі хачу 
здабыць хоць кроплю, 
павінен атабраць. а хто 
лепш за ўсіх зладзіць 
з такой задачай, як не 
лабараторны пацучок, 
які жыў тут, я маю ра-

цыю?

прабярэшся 
туды, нахапаеш 
зялёнай бздуры і 
выйдзеш. прас-
цей прастога. калі я атрымаю свой 

мутаген, мы будзем 
квіты, і тады пачнем 

вырашаць тваю дроб-
ную чарапахавую 

праблему.

ратаванне леанар-
да - адзіная пры-
чына маёй згоды. 
не забывай гэта.

раней ты назваў 
гэта заданне 

«тэстам на давер», 
хаця, на самой спра-

ве, давяраць тут 
абсалютна некаму.

тым разам 
я гэта і меў 

на ўвазе, 
пацук...

усё, йн 
пайшоў. 

ты гатовы, 
граміла?

гатовы.



«табе мяне не 
ўзяць, мутант...»



...жывым я 
не здамся!

на гэта і 
разлік.

брудная тва-
рына! дзе ты 
хаваешся?!

тут.

штоооо?

і тут.

аааа!

ты за гэта 
адкажаш.

паба-
чым.



хнф!

уражлівае.

дык я 
толькі 
пачаў.



дазволь 
мне закон-

чыць!
уххх!

не...

...дазволь 
мне.

чунін, 
стрымай 

сваю руку!

ужо 
ўсё.

мы 
перамаглі.



але майстар, 
калі гэта так 

- навошта 
дараваць яму 

жыццё?

мы перамаглі 
бой. аднак 
вайна ўсё 
яшчэ ідзе.

таму я маю 
іншыя планы 
на віктара...

...планы, у якіх 
ён патрэбны 

жывым... 
пакуль што.

т-тады 
гэта твая 
апошняя 

памылка...
у бок, 

леанарда!

зброя 
баязліўца!

перавяжыце 
яго раненні і не 
дайце сцякці 

крывёй.

ужо хутка 
ён пакіне 

наш свет...

мая... 
рука...



«...але толькі 
па майму 
загаду».

стаяць!

нават паль-
цам не шалахні, 
інач размалюю 
калідор тваімі 

вантробамі, 
прыгадаеш 
тады мяне.

мне спаказалася, 
што хтосьці тут 

шорхае. відаць, у 
такім дэбільным 
жудасным мес-

цы гэта мог быць 
толькі велізарны 

пацу...

шо?

прашу, 
прабач 
мяне...



«...я не жадаў, 
каб так адбы-

лося».

так і буд-
зеш маркотна 
ўзірацца ў гэ-

тае акно ці ўжо 
ўвойдзеш?

я падумаў, 
што ты спіш. як 
ты даведаўся, 

што я тут?

чарапахавы 
пах вельмі добра 

распазнаецца. 
калі ты ў апошні 
раз мыўся, брат?

павінен прызнацца, 
пасля ўсяго, што я 

чуў пра леа, не чакаў 
убачыць цябе тут.

эм... так, я быў 
моцна заняты, 
але я... я хацеў 

скончыць і...

...і сказаць, 
што шкадую, 

чувак - прабач за 
тое, што трапіў 
у зарубу і за ўсё 
лайно, што зда-

рылася.

калі... калі б мог 
памяняцца з та-
бой месцамі, не 
хістаўся б ні се-
кунду... клянуся.

сябра, табе час завяз-
ваць з гэтай выбачаль-
най лухтой. наколькі ве-
даю, мяне збіў шрэдар, 
а не ты. ты выратаваў 

мой азадак 0 вось, 
што ты зрабіў.

не я...
а браты. я там 

зусім крануўся і 
стаў непадкан-
трольным, калі 

цябе пакрэмзалі.

і пры гэтым 
раздрабіў некалькі 
галоў фут, як мне 
паведамілі. такім 

чынам не раз-
умею: дзеля чаго 
ты разводзіш тут 

сантыменты?

дзякуй, 
кейсі.

дык няма за 
што - мы жа 

сям’я і заўжды 
адзін за адна-

го, што б 
ні было.

так леа 
заўсёды 
кажа. ці... 

казаў.

мы ўсе спрабуем за-
разумець, як вярнуць 
яго. майкі вандруе па 

вуліцах, пытаючы-
ся кожнага, хто можа 

што-небудзь ведаць, а 
доні хоча забяспечыць 
нас хай-тэк прыладамі 

для... хто б ведаў 
для чаго.

чорт, я нават з 
анёл размаўляў, 

спадзяючыся 
на яе дапамогу. 
абяцала зрабіць 
усё магчымае.

я і не здзіўлены 
- анёл добры 

чалавек. а што 
сплінтэр? як ён?

ах так, 
бацька...



«...вось, за каго я 
рэальна хвалююся».

трымай 
мутаген, 

стары 
нячысцік.

чорт, аднак, 
ты хуткі. трэба 
прасіць цябе аб 
пазыках часцей.

не. я выканаў 
тваё дару-

чэнне. больш 
ласкавасцяў не 
будзе - толькі 
табе засталося 
стрымаць сваё 
абяцанне мне.

я хутка звя-
жуся з табой, 

нячысцік...

...і строга рэка-
мендую адказаць 

адразу ж, калі гэты 
час прыйдзе.

ты 
скончыў?

так. 
скончыў.

болю 
канец?

выдатна. 
тады, думаю, 

тут усё 
гатова.

так, зда-
равяка...

...болю 
канец.



«мы знішчылі 
ворага...»



...дзе мой 
дзед?

караі? мы не 
чакалі ва...

адказвай 
на пытанне, 
слабадум.

майстар 
у суседнім 
пакоі... з 
чунінам.

саваты 
палі і тое ж 

адбудзецца з 
горадам. гэта 
толькі пытан-

не часу.

мая... 
рука...

паглядзі туды. 
усё, што ты можаш 
ахапіць позіркам, 

вельмі хутка будзе 
нашым... ...і гэта 

толькі 
пачатак.

так... 
згодна 
з табой.

працяг 
будзе!


