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прыехалі.
чарговая звалка, 

куды я раней рабіў 
дастаўку, і якую 
цяпер пазбягаю 

як агню.

знешне - 
крымінальны раён-
чык, ты маеш ра-

цыю. спадзяюся, у 
іх, хаця б, няма злых 
сабакаў, як апошнім 

месцы...

ніколі б не 
здагадаўся, што 
можна змесціць 

так шмат пітбуляў і 
чыхуахуа ў адной 

кватэры.

я яшчэ і не 
такое бачыў, 

аміга.

як бы я ні хацеў 
дапамагці табе шукаць 
інфармацыю пра твайго 
брата, але павінен вяр-
нуцца ў сваю карчму.

не хвалюйся. 
будзе неверагод-

ным поспехам, калі 
гэтыя несапраўдныя 
дастаўкі піцы пры-

вядуць мяне да леа.

гэй, план быў 
выдатным, пры-
яцель. і, хто ве-

дае... можа гэты 
прытон - тое, 

што трэба.

ну, па пахах 
гэтага не 

скажаш, буэ.
шо трэба?

вам 
піца.



піца? 
мы яе не 

замаўлялі...

...гэй, хвілінку 
ты што яшчэ 
за хяровіна 

такая?

а, гэта?
гэта толькі кас-

цюм, мужык. 
напэўна ведаеце: 
«чарапаха-піца 
майкі - самыя 
апанцараныя 

кошты».

чарапаха-піца 
майкі? ніколі 

не чуў.

ды да высяру...
піца ёсць піца. і 

паколькі ў нас няма 
часу дзесьці пахаваць 
перад вялікім вечаро-

вым зборам фут, гэтая 
дарэмшчына толькі на 

карысць... асабліва, 
калі гэты дурань 

даставіў яе сюды 
сам.

ці не так, 
малы чара-

пашка?

сам даставіў 
сюды? а як 

наконт...

...дастаўка 
ў твар?!

дык што, у 
вас плануецца 
адна важная 

сустрэча?

і як мне 
атрымаць 

запрашэнне?

мне да 
срацы, што 
кажа хан, 

мэло...

...пурпурныя цмокі не 
маюць спраў з кланам 
фут. фут - нішто іншае, 

як банда злодзеяў і 
наймітаў. мы ўжо даўно 

выйшлі з падобных 
крывавых гульняў.

можа і так. але ўсё, 
што ты балбочаш 

пра дапамогу сваім 
сябрукам-мутантам, 

таксама дрэнна 
пахне, анёл.

так...
ты маеш 
рацыю.

хан!

мне здавала-
ся, што мы ўсё 
абмеркавалі, 

анёл.*

хопіць ужо цмокам хавацца 
ў цені. мы патрэбны футам - і 
толькі гэта мае значэнне. яны 

збіраюцца авалодаць усім 
горадам і атрымаць кавалак 

ад такога пірага - куды лепш, 
чым цацкацца з зялёнымі 

вырадліўцамі.

а калі хтосьці 
не згодны з 

гэтым...

...усе пытанні 
да мяне. ведаеш, што...

я не згодна 
сябраваць з фут, 

гэта так...

...але з та-
бой - яшчэ 

больш.

упэўнена, што хочаш 
рызыкнуць? адзін раз 
я зрабіў табе літасць, 

бо з тваім баць-
кам мы шмат, чаго 

перажылі. але друго-
га раза не будзе.
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даю шанс схаваць 
гэтыя сваі кійкі, 

пакуль я сам гэтага 
не зрабіў, дзяўчо.

можаш па-
спрабаваць. 
але я не дам 
табе загубіць 

цмокаў.

ды ну?
але ты адна 

тут увесь час 
скардзішся.

напэўна 
таму, што 
я - толькі 

адна...

...хто не 
баіцца 
гэтага!

хе. 
нядрэнна. 
я амаль 
адчуў 
боль.

што ж, 
ты паказала 
свой лепшы 

ўдар...
...мая 
чарга.

вы яшчэ 
хто..?

клан фут кантралюе 
горад. наш валадар 

склікае крымінальныя 
арганізацыі ню-ёрка на 
збор гэтай ноччу - гэта 

будзе дэманстрацыя 
сілы, каб паказаць, што 
ніхто не можа супраць-

стаяць нам.

прысут нічаць 
абавязкова. 
грэбаванне 

запрашэннем 
раўнаважна смерці. 

ці прысягніцеся 
фут...

...ці 
загіньце.

вы бачыце, цмокі?! 
што я казаў? шрэдар 
авалодаў горадам і 

цяпер жадае залучыць 
нас да сябе. нас!

я пытаю ў апошні раз...
вы хочаце быць з анёлам 
і яе бруднымі, чортавымі 
мутантамі... ці жадаеце 

брудных, чортавых грошай і 
ўлады, заставаючыся 

са мной?!

ты чуеш тое 
ж, што і я, 

анёл?

відаць, усё вы-
рашана. ці ты і 
зараз жадаеш 

біцца?

не, здаюся...
цмокі твае. не жадаю 
мець нічога агульнага 
з імі, калі гэтыя ідыёты 
гатовы слухаць гарылу 

накшталт цябе.
яны пашкаду-
юць. мабыць 

вельмі поздна, 
але пашкаду-

юць.

пабачым, 
хто аб 

чым паш-
кадуе...



нецяжка 
здагадацца, як 
гэтыя рэчы нам 

дапамогуць, 
так, раф?

доні, часам тое, што 
нецяжка для цябе, 

марудна даходзіць 
да астатніх.

ты 
пра што 

гэта?

я пра тое, што ты 
квохчыш пра выкары-
станне гэтых рэчаў у 
сутычцы з фут, у той 
час як я спрабую зра-
зумець, як уключыць 
гэтую тупую хрэнь.

яна не тупая, раф. гэта 
высокатэхналагічнае і 

спецыалізаванае абста-
ляванне. гаральд шмат 

працаваў над яго паляп-
шэннем і, асабліва, 

батарэі.

і, да твайго 
ведання, няма 

нічога складанага 
ў маніпуляцыі імі. 

эйпрыл вось адразу 
ўсё зразумела

эйпрыл, напэўна, 
адзіная з нашых 
знаёмых, хто на-
ват разумейшая 

за цябе, брат.

ты сам гэта 
сказаў, 

раф, не я.

не важна. гэта была 
твая бліскучая ідэя, 

каб усе мы рабілі тое, 
у чым больш спрыт-

ныя, і кантрэтна 
гэта - мой унёсак.

але лудзітам, 
калі табе так ляг-
чэй... а асабіста 
я - нінзя з 21-га 

стагоддзя.

луд...
кім?*

хлопцы!
хлопцы!
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я ведаю, дзе 
з’явіцца леа! 
ведаю на 100 

адсоткаў!
майкі, пра 

што ты там 
тарахчыш?

і адкуль у табе 
такі недарэчны 

каўпак?

вудзі дапамагаў 
мне з дастаўкай піцы, і я 
патрапіў на ёлупняў, якія 

ведалі наконт бліжэйшага 
масавага збора злыдняў.

пасля «перамоваў» 
яны расказалі мне, 

дзе і калі ўсё адбуд-
зецца. яны сказалі, 

што ўсе важныя гузы 
з фут будуць там: 

шрэдар, караі, алапекс 
і таксама...

...леанарда.

гэта годна хвалы, 
сыны... вы аб’ядналіся 
перад тварам цяжкас-
цей лёсу  і, відаць, што 

вашыя аб’яднуючыя 
намаганні акупіліся.

а цяпер, 
прыйшлоў час 

паклікаць нашых 
хаўруснікаў на 

дапамогу...



«...у бітве за вяртанне 
леанарда».

нннгх...

паглядзі туды, 
леанарда.

майстар 
шрэдар?

паглядзі на тых, 
хто будзе пакара-
ны разам з табой у 
той дзень тым са-
мым кланам, які ты 
вырашыў ачарніць 
подлай здрадай.

здрадай?
але... я ж не 
здраджваў 

вас...
стоп... усё 
неяк не так. 

штосьці 
змянілася. 

гэта...

сячы!

мой 
сын, 

пачуй 
мяне.

не.

м-маці..?

пачуй 
дзіцяці... і 

ўбач...

...што гэта 
не месца 
для цябе.

а цяпер, 
здраднік, 
табе час 
загінуць.

стой... 
маці... 
я не...

не месца 
для цябе...



ох...
божа...

я чула...
твой крык...

...новыя 
абавязкі 

пугаюць цябе 
ў снах?

я не 
памятаю, каб 
выклікаў цябе 
сюды, караі. таму што не 

клікаў. я пачула 
твой лямант і вы-
рашыла, што ты, 

відаць, у небяспе-
цы... чунін.

ну так...
як жа.

так, усё 
падрыхтава-

на для нашага 
збора з май-

страм?

канешне...

«...для дасягнення поспеха 
ў нас ёсць усё неабходнае».

выдатна, гэта 
апошні з іх.

на бойню 
сабраўся, 

блыхасты?

гэй, у вас 
свае метады, 

а ў мяне - 
свае.

і твае - 
дэрмовыя. 
проста да 

слова.

кажы, што хочаш, 
але там не камякі 
маёй поўсці. на 
выпадак, калі 

да цябе яшчэ на 
дайшло: мы не 

гарбату піць 
туды едзем.

рафаэль, мы не 
можам дазволіць 

сабе адмаўляцца ад 
хаўруснікаў, якімі б 

не былі гідкімі іх 
метады.

не мы 
выбіраем 

поле бою...

...аднак 
мы можам 
выбіраць як 
перамагчы.

здаецца, яны 
скончылі пагрузку. 

нам трэба ісці.

добра, 
напішу кейсі па-
хуткаму - паве-
дамлю, што не 
прыйду сёння.

але ты 
не абавязана 
ехаць з намі.

я хачу гэтага, доні. 
па словах сплінтэра, 
усе мы патрыбныя 

леа. і я ўжо супакоіла 
яго, што буду ся-
дзець у фургоне, 

падалей ад... ну, што 
б там ні было.

эйпрыл о’ніл. 
ваш шафёр для 
ўцёкаў. вышэй-
шая катэгорыя.

усё...
я гатова.

Кейс... дапамагаю чарапахам 
знайсці леа. хутка вярнуя да 
табе! цалую, эйпрыл.



<прашу 
прабачэння, 
кіцунэ. але 
я прынесла 

вашу гарба-
ту. можна 
вайсці?>

<так, 
алапекс, 

уваходзь.>

<павінна 
сказаць, твой 
японскі амаль 
бездакорны. я 
ў захапленні.>

<дзякуй. 
я вывучала і 

ангельскі, і японскі 
пасля свайго... 
ператварэння.>

<майстар 
вырашыў, што 
гэта дала бы 
мне... э, яму, 
тактычную 
выгаду.>

<з яго боку 
гэта мудрае 

рашэнне.>

<а таксама, у той жа час, я 
высвятляла ўсё пра вас, пра 

вялікую вядзьмарку, што да-
памагла майстру дасягнуць 

вяршынь. я з трапятаннем 
услухвалася ў тыя гісторыі, 
асабліва тую іх частку, дзе 

вы былі лісіцай.>

<яна заўсёды 
дазваляла мне 
адчуць сябе не 

такой адзінокай і 
незвычайнай.>

і ўсё ж такі, 
быць незвычай-
най - часцяком 
азначае быць 

адзінокай, 
ці ня так?

вы... размаўляеце 
па-ангельску? 
але... чаму не 
пачалі раней?

дагэтуль 
не хацела.

ведай, алапекс: 
мы лісіцы, хітрыя 
і асцярожныя, бо 
здрадніцтва нас 

чакае што ні крок.

мы 
заўсёды павінны 
разумець, калі 

чакаць...

...а калі 
брацца за 

справу.

ну вось 
куды зноў 

цябе панес-
ла, эйпрыл?

ёў, 
джонс!

паглядзі, 
што я 

знайшла!

ух ты... ты 
дзе гэтую ста-

ражытнасць 
знайшла?

недалёка 
ад скара брэй, 

куды вы з рафам 
заходзілі. даўно 
хацела вярнуць, 
але неяк усё за-

кружылася-
завярцелася.

ведаеш, тут мой 
бацька намаляваўся 
з ніадкуль і прапа-

наваць новую маску 
спрабаваў. апрануўся 

як з голкі зняты і 
балбытаў, што кінуў 

піць. карацей, 
нес лухту.

ээ... штосьці з 
гэтага не лухта, 

сябра. твой баць-
ка бросіў заліваць і 
вельмі накачаўся. 

цяпер ён зноў кліча 
сябе ханам.

хан?! так... а яшчэ ён 
адняў у мяне 

цмокаў.

але што горш, 
вядзе іх усіх на 
той збор, што 

сёння ў шрэдара...

...гэта быццам, 
дэманстра-

цыя ўлады, каб 
прымусіць увесь 
горад хадзіць па 

дроце.

што?

хадзем, анёл, 
мы... унф... 
зваліваем.

кейсі, 
табе нельга 

ўздымацца... 
ты што 

задумаў?

дапамагці... эээ... сябрам. 
эйпрыл напісала штосьці пра 
леа. відаць, яны ідуць на гэта 
зборышча, і ў мяне дрэнная 
прадчуванне, асабліва калі 

цяпер я ведаю, што 
замешаны мой татуля.

гэты певень 
можа луп-

цаваць мяне 
колькі хоча...



«...але сваю сям’ю я 
пакрыўдзіць не дам».

«заброшаны тэатр? 
дзеля чаго шрэдар усіх 

тут сабраў?»

мяркуючы па 
гэтаму натоўпу 

навалачы звонку 
- у іх там сёння 

аншлаг.

без жартаў. 
куды камень не 

кінь - абавязкова 
патрапіш у якога-

небудзь псіха.

добра, 
што мы не 
планавалі 
кідацца 

камянямі? 
так?

дарэчы пра 
псіхаў...

да пачатку 
шоў засталося 
зрабіць толькі 

адну рэч.

узбрай-
ніцца.

а вось гэта - 
размова на 
маёй мове, 

хлопцы.

спадары і 
спадарыні. вы 
мудра зрабілі, 

калі прыйшлі на 
мой заклік.

мяне 
завуць шрэдар. 

я - верхавод 
клана фут.

і з дадзенага 
моманту...

...ваш уладар.

няхай вас гэта не 
здзіўляе. цягам 

апошніх месяцаў, мае 
нінзя фут захоплівалі 

горад - вуліцу за 
вуліцай, раён за раё-
нам - знішчая ўсіх, 
хто станавіўся на 

маім шляху.

...пакуль не засталася 
адна хеўра, настолькі 

безразважная, што 
супраціўлялася май-

му несумнеўнаму 
валадарству...

гэта 
саваты.

ты... ты 
выблядак...



як вы бачыце, іх жаласныя 
намаганні таксама спынены 
- гэты паказальны прыклад 

поўнай паразы павінен паслу-
жыць перасцярогай кожнаму, 
хто асмеліцца не прызнаваць 

мяне ў будучыні.

аднак, лічу, што калі 
даносіш да іншых 
настолькі важную 
думку, неабходна 
ўзмацніць на ёй 

увагу.

бо словы - гэта 
толькі слабае 

адценне...

заб’ю 
цябе...

маці?

пачуй, 
дзіцяці... і 

ўбач...

што гэта 
не месца 
для цябе.

...дзеяння!

не.

«прыйшоў час выратаваць 
леанарда...»

...дольш 
адцягваць 

нельга.
музыка 
для маіх 
вушэй.

ну, і чаго ты 
чакаеш? давай, 

палі, волат!

на нас 
напалі!

гррраааарр!

і яшчэ як, 
чорт бяры!

неабходна зрабіць 
у сцяне дзіру, 
сыны. і хутка.

будзе!



так...
з’явіліся 

нечаканыя 
госці.

знішчыце іх 
інач кончыце 

як віктар! за справу, 
хлопцы!

відаць, 
далейшая 

дэманстрацыя 
маёй сілы яшчэ 

спатрэбіцца.

м-маці...

леанарда..?

што на цябе 
нашло?

тое, 
пра што 

я казала, 
майстар...

...калі на 
сцэну выходзіць 

смерць, тады твой 
безкаштоўны чунін 

яе пакідае.

сакі! я 
вярнуўся за 
сынам! і на 
гэты раз...

...не ўйду 
з пустымі 

рукамі!

якога лесуна 
тут робіцца?!

не ведаю! 
раптам на 

нас напаў той 
гігантскі мон-
стар, а яшчэ 
адзін маньяк 

страляе ва 
ўсе бакі!

а ну 
дай!

я зараз 
пакужу вам, 
смоўжні, як 

трэба.

спачатку 
той ляснуты 

снайпер...

гэўц!

...а 
потым той 

бамбіза.

шо..?!

гэта 
наўрад ці...

...бацька.



арх! цябе чакае 
смерць за 

гэтую дзёрз-
касць!

уфф!

леанарда! 
ты - дурань! 

забей іх!

ё-ёсць, 
майстар.

во я 
патрапіў.

леа, 
стой!

мы не 
хочам цябе 
параніць!

унгф!

сапраўды? а 
вось я вас - 

хачу.

не...

...ты не 
хочаш!

павер 
мне.

р...
раф?

сапраў-
ды, брат

нет!

не! усё 
не так!

усё 
не так!

з леа штосьці 
адбываецца, 

рабяты!

так... 
нам трэба 

ўвесці яго з 
гэтага месца, 

зараз жа!

усё 
не так...

я яго 
ўзяў! а вы 

зрабіце 
праход!

...маці...
не так...

ніякіх 
праблем!



яны бягуць!

дзе караі 
чэрці но-

сяць?!

я тут, дзед...

так... гэта 
праблема!

...і гэта ноч - 
наша, клана 

фут!

ага...

...праўду 
кажа.
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