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ах, ты 
толькі зірні 

на іх...

...яны выгляда-
юць жудасна 

расчараванымі, 
рокстэдзі.

ага...

...быццам 
гэтыя прытыркі 
не вельмі рады 

бачыць нас, так, 
бібап?



вось так ты 
сустракаеш 

старога бацьку? 
тыкаеш бітай у нос, 
быццам збіраешся 

раздрабіць яму 
чэрап?

ня буду 
ілгаць, 

кейсі, - гэта 
да болю 
крыўдна.

запхніся. 
нічога не хачу 
чуць. я доўда 
згаджаўся з 

тваім характа-
рам. да болю? 

ты і блізка 
каля яе 
не быў.

ты моцна памыляеш-
ся, малы. я ведаю пра 

боль... пра ўсе віды 
сранага болю. многія 

гады я імкнуўся заглу-
шыць яе алкаголем. але 
ўсё прыводзіла да яшчэ 
большых пакутаў - маіх, 

тваёй маці...

...і тваіх, 
так.

разумею, што зрабіў 
табе балюча, кейсі, і 

нажаль, не магу нічога 
выправіць - што зро-
блена, таго не мінуць. 
але зараз у мяне ёсць 
шанс палепшыць наша 

становішча.

ніякіх больш 
п’янак, ніякага 

сораму за сябе. 
толькі павага.

...і ўлада!

ну жа, кейсі...
не глупі. усё гэта 

можа стаць нашым 
- маім і тваім. два 

джонса...
...зноў 
будуць 
сям’ёй.



так? што ж, у 
мяне для цябе 

навіны, старыкан: 
без глупстваў я 
не абыходжуся 

ніколі...

...і ў мяне ўжо 
ёсць новая 

сям’я!

гнх! хех. вось гэта 
па-нашаму, сы-

нок... усё як я 
вучыў - біць хутка 
і моцна. гэта вам 

не дзяўчынка з 
калыпком.

мяркуючы па 
тваіх словах, 
у цябе новая 
сям’я. а вось 
мяркуючы па 

ўдары?

твой удар кажа 
мне пра тое, што 
ты ўсё яшчэ такі 
ж джонс, што і 
твой бацька. 
без сумневу.



караі, 
хто..?

мутанты, дзед 
- гібрыды маёй 

вытворчасці.

выбракаваны з 
нашых шарэгаў і 

прызначаныя для 
служэння футам. 

пакорліва...

«... аддана».

мама?

давай іх 
расколем і 

паглядзім, што 
там смачнага 

ўнутры.

гэй, рок! 
у гэтых ра-
бят крэпкія 
шкарлупкі 
на спінах.

вой-
вой.

ЙЯГХ!

хрф!

ха! ён 
замахнуўся і 

прамазаў!

няпраўда! 
стопудова 

зачапіў!



дзеці мае, 
мы павінны 

дабрацца да 
леанарда!

няхай 
хто-небудзь 
паведаміць 
гэта вунь 
тым двух 

вырадкам.

каго ён 
назваў вы-

радкам?

і не... хрк...
кажы! гфф... 
грубіян сябе 
ў люстэрка 
не бачыў?

я ўзяў яго! 
узяў яго!

ці 
можа 
не...

я да таго, 
што раней 

пацукі, што 
жылі ў на-
шай хаце, 

казаліся мне 
гідкімі.

але куды 
ім да гэта-
га кекса... 

бе.
табе не па-

даецца, што 
ён хворы на 
шаленства.

магчыма...



...тады, 
галоўнае, не 
запэцкаць 
сябе яго 
крывёй!

а ці гэта не той 
самы паскуднік, 

з якім мы 
счапіліся адной-

чы, бопстар?

ага, ён - 
з намі тым 
разам была 

яшчэ алапекс.*

*гл. мікра-выпуск пра рафаэля.

я так і ведаў. 
напэўна, ён 

вырашыў, што 
зноў з намі 
справіцца?

вось толькі за-
раз ён звязаўся 
з заскарэзлымі 

мега-мутантамі.

не павезла 
яму.

дурні 
маляваныя!
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хопіць бавіцца 
з гэтай купкай 
адкідаў і за-

бейце іх! ну вось... 
а ў нас толькі 

пачалася 
весялуха.

з мяне плюс 
адзін, сябра. але 

караі выпісвае нам 
чэкі. і калі ўжо яна 

загадвае, тады 
трэба маўчаць.

пачэкай... мы 
атрымліваем 

чэкі?

заканчваем, 
хлопцы. не 

чакалі, што такая 
афігенная сакрэт-
ная зброя, як мы, 
будзе на паці, га?

як добра, што 
ў нас так сама 
ёсць сакрэтная 

зброя.
эйпрыл?! 

якога лесуна 
ты робіш?

я тут прыкінула, што 
вам бы спатрэбілася 
дапамога ў выпра-
баваннях прымочак 
гаральда. відаць, 

працуе як гадзіннікі, 
м? н-ну 

так... як 
гадзіннікі.



рафаэль...
хутчэй!

лячу!

чунін, азірніся вакол - 
наш вораг запраўляе 

на полі бою, пакуль ты 
вагаешся! сапраўдная 
сіла ляжыць у жаданні 

нанесці ўдар хутка і 
бязлітасна...

...няўжо ты 
нічаму не 

навучыўся?!

д-дзе мая... 
маці?

ды прачніся 
ж ты, чорт 

бяры!

цяпер 
падыміся, 
і дзейнічай 

як воін, якім 
з’яўляешся.

не 
кранай 

майго сына, 
д’ябал...

...ніколі. «вось, чым 
усё скончы-

лася?»



табе ад 
гэтага лягчэй, 
сапраўды? ад 
збівання мяне?

добра. няхай так. 
але я стаў мацней... 

лепш. таму табе 
варта б было 

дадаць.

няўжо ж? 
тады як 
наконт...

...гэтага?!

неа...
гэтак так сама 
не пракатвае.

т-тупы бамбіза. 
ты нават уявіць 
не можаш, на 

каго ты працуеш.

я ведаю 
толькі тое, 
што футы - 
лепшая рэч, 

якая здарыла-
ся са мной.

яны выцягнулі 
мяне з пек-

ла... далі другі 
шаннс стаць 
табе добрым 

бацькам.

і я прымушу цябе 
гэта зразумець, 
сын. так ці інач...

...гах!

набрыдзь!

хрк!
а вось 
гэта ты 
дарма!

цяпер будзь 
паслухмянай 
дзяўчынкай...



«...і ляжы ціха».

што ж, 
выдатна... 
унф... час 

адпомсты.

гадкія людзішкі... 
шмаляюць па мне 

бесперапынна. 
гэты пацук і яго 

зялёныя атожылкі 
павінны... хрф... 

паспяшыць, 
маць іх.

мы працягнем нашу 
шчырую гутарку 

праз сякунду, кейсі... 
толькі вось спачат-
ку пазбаўлюся ад 

перашкоды.

не...

ньях!

уфф!



пракляцце, 
кейсі, ды з 

цябе ж кроў 
вадаспа-

дам хвошча.  
спыніся.

н-не...

не будзь 
дурнем, сын. я 
яшчэ на тваім 

баку.

тата... 
ты ніколі не 
быў на маім 

баку.

уоў!

а вось ты - 
нечакана на 
ёй аказаўся.

дрэнны 
чалавек-

цмок.

уоў, анёл... 
ты як?

так, 
жыць 
буду.

але, сябра, твае 
швы разышліся. я 
ж засцярогвала 
цябе, каб ты не 

пакідаў лякарню.

хех, 
так... але 

гэта...

«...мела 
сэнс».

ммнгх...

«ты больш не 
нашкодзіш 
маёй сям’і, 
дэман...»



...сён-
ня твай-

му тэроры 
прыйдзе 

канец!

не, ёшы...

...сёння я 
атрымаю 

ўладу.

майстар..?

майстар 
шрэдар!

гнх!

не 
спяшайся, 
браток...

...спярша мы 
з табой пагу-
тарым сам на 

сам.



рок, відаць, 
тут прытуліўся 

даволі злы 
прівід.

а чаго ён 
абазліўся 

на нас?

на тваю дум-
ку, я падобны 
на эксперта па 

прывідам?!

ідыёты!
уздымай-

цеся!

ой ё, два 
брата-акрабата 
ўздымаюцца 

на ногі...

...што нам 
рабіць цяпер, 

доні?! эйпрыл, 
колькі там 

энэргіі яшчэ 
засталося?!

ня ведаю... 
на пяць хвілін, 

напэўна, у 
лепшым 
выпадку.

тады нам 
лепш ужыць 
гэтыя хвіліны 

па максімуму, 
як толькі 

магчыма...

«...і спадзявац-
ца, што бацька 

і раф будуць 
дзейнічаць так 

сама».

дурань, 
за гэта ты 
памрэш.

а цяпер я выму-
шаны папрасіць 

цябе змяніць 
тон, прыяцель.

ты размаўляеш 
быццам ідыёт 
шрэдар, а мы 

абодва ведаем, 
што гэта - не 

тваё, брат.

ты нічога 
пра мяне 

не ведаеш!

ды нет жа, 
на самой 
справе, 

шмат чаго.



рра!

я ведаю, што 
больш саміх 

трэніровак ты 
любіш толькі 
падрыхтоўку 

да іх.

хэйя! я ведаю, што 
ты таемна 

клічаш свае 
мячы «мусашы і 

камідзумі».

грар!
я ведаю, ты не гу-
ляеш у відэагульні 
разам з майкі, бо 
цябе раз’юшвае 

тое, што ты кожны 
раз яму прайграеш.

а галоўнае, я ве-
даю, што калі б ты 
зараз быў самім 

сабой, я б ніколі не 
змог зрабіць вось 

так.

што..?

і нарэшце, 
я ведаю, што 

перастану 
біцца.

ты адчуваеш сябе 
страчаным і адзінокім. 

я разумею. але мы - 
твая сям’я, і хочам за-

браць цябе дадому. і ты пойдзеш 
з намі, бо ў 

глыбіні душы 
разумееш...

...што гэта 
не месца для 

цябе.

маці?



глядзі, 
ёшы... сачы, як 
мімалётная пе-
равага імкліва 
выслізгвае ад 

цябе...

«...ператвараючыся ў 
мой пабедны трыўмф».

калісьці мы былі 
братамі па клану... я - 
главой твайго клана. 
але ты супрацівіўся 

маёй волі і падмануў 
мяне, тым самым, 
здрадзіўны футам.

хнф!

футы былі тваёй 
сям’ёй, ёшы - яшчэ да 

тэнг шэн і да гэтым 
брыдкіх вырадкаў, 

якіх ты завеш 
дзецьмі.

ГЬЯЯРХ

і я ніколі не 
прабачу табе 
тое, што ты 

нас кінуў.



ТЫ

як ты смееш 
прыгадваць 

сям’ю?!

табе невядома, 
што гэта такое! 

ты ведаеш толькі 
як забіваць і раз-

бураць!

ты - пачвара! я верыла 
табе!

йяяяярр!

вераломная 
шаўка.



раф... 
гэта... 

гэта, што, 
ты?

так, брат - 
гэта я.

але я думаў, 
што ты... 
памёр.

мы ўсе 
загінем, калі 
не ўбяромся 

адсюль. гэта 
наш шанс, 

рабяты!
майкі? 
доні?

здаравенькі, 
браток!

як..?

хлопцы, 
акумулятар 

здох!

ох блін, 
бацька... 

твая нага..

яна злама-
на, сынок.

бацька, 
абапры-
цеся на 
мяне.



трэ-
ба ўжо 
валіць, 

хлопцы!

хутчэй!

слэш! падабайка 
табе за з’яўленне, 

здаравяк! у 
самы раз, каб 
дапамагці мне 

і бацьку!

леа ў 
мяне! бяжым, 

эйпрыл!

дарэчы, пра па-
ганы час! слэш і 
я папрацавалі на 

знешнім перыметры 
ўжо сто лет назад.

галоўнае... 
эрф... увязі нас 
адсюль, ста-
ры нячысцік. і 

хутчэй.

так-так, 
ты толькі 
порткі не 
страць.

не так 
хутка, 

слабачкі!

гэта яшчэ 
не ўсё!



страляй, 
нячысцік!

вам не ўцекці 
так лёгка!

фырк!

вось 
тут...

...ты 
памы-
ляешся.

ооо...
здаецца, 

у мяне лоп-
нула селя-

зёнка. мы жа ўсё 
роўна атры-

маем чэк, 
так?



пазней.

вось наша даніна 
табе, шрэдар, як ты і 

патрабаваў. мы спад-
зяемся, што можна 

заплюшчыць вочы на 
правал сават і пра-

цягнуць наша плённае 
супрацоўніцтва.

выдатна. 
я ўпэўнены, 

што з часам вы 
ўспрыміце цяпе-

рашняе пагадненне 
ўзаемакарысным 

для ўсіх бакоў, 
антоніё.

можаце 
ісці.

караі, 
я хацеў бы 

пагаварыць 
з табой.

майстар, няма 
ніякіх слядоў чара-
пах і алапекс. мы 
працягнім іх по...

сціхні.

ты стварала 
мутантаў без 

майго ведама. ты 
дзейнічала ў абы-
ход маёй волі, не 
абапіраючыся на 
мой аўтарытэт.

падобнае 
непадпарадкаванне 
караецца смерцю.

згодна 
з гэтым?

я... 
так.

але ўсе мае 
дзеянні былі 
ў гонар фут.

усё, што 
я рабіла... 

гэта дзеля 
блага клана.

я прыму 
пакаранне.

вельмі 
добра.

узні-
міся...

...чунін.



майстар..?

апошнія месяцы я 
імкнуўся вырваць 

кантроль над гора-
дам з рук нікчэмнай 

набрыдзі, якая 
спусціла ў трубу 
ўсю ўладу, што 

мела. леанарда 
паслужыў мне 
псіхалагічнай 

зброяй у гэтай 
вайне - сімбалам 

майго ўладарства 
над людзьмі і 

мутантамі.

я так сама разлічваў 
выкарыстаць яго, каб 
знішчыць хамата ёшы. 
і нягледзячы на тое, 

што тут я прайграў, ра-
ненне, што я нанёс яго 

сям’і, не зажыве. але гэта - не 
адзіныя прычы-

ны, чаму я зрабіў 
леанарда сваім 
чунінам. я яшчэ 
правяраў цябе 

караі.

я павінен быў 
зразумець, ці сапраўды 

ты  годна быць маім 
намеснікам - кіраваць 
горадам замест мяне, 

пакуль я засяроджуся на 
чымсьці іншым.

я?

ты пранесла адда-
насць мне праз усе 

цяжкія выпрабаванні, 
праяўляючы хітрасць, 
напор і вытрымку на 

кожным кроке. я шукаў 
у табе самае лепшае...

...і ты не 
расчаравала 

мяне.

ёсць важныя рэчы, якія 
ты павінна зразумець, 

караі. многія лічаць, што 
сям’я - гэта права па 
нараджэнню. але гэта 

ня так.

сям’я - 
гэта тое, 
што трэба 

заслужыць.

таму фут заўсёды 
будуць перава-

жаць супраціўнікаў 
па сіле.

бо наша сям’я і 
сувязі - мацней 

крэўных. змацава-
ныя болем, ахвярамі 
і войнамі - аднойчы 
сфарміраваўшыся, 

яны становяцца 
нязломнымі.



«вось чаму нам 
наканавана 

ўладарыць».

спадзяюся, усё гэта было 
не дарма - ваш блудны 

сын выглядае так сабе, а 
самі вы цяпер патрапіце 

ў спіс самых небяспечных 
ворагаў шрэдара.

леа 
ачуняе, 

нячысцік.

да таго ж, 
мы тут не затры-
маемся. я ведаю 
месца, дзе мож-

на залегчы.

і адпраўляемся 
зараз жа. сакі 
будзе шукаць 

нас.

упэўнена, што 
не хочаш па-
ехаць з намі, 

анёл?

не...
дзякуй, сябар. 
але я патрэб-

на бацьку. 
спраўлюся.

сын 
мой, я так 
шчаслівы, 

што...

не...
не кранайся 

мяне.

ээ...
леа?

«увесь свет 
раскінуўся 

прама перад 
намі...»

«...і для ворагаў у ім 
не знойдзецца бя-

спечнага сховішча».
далей: нортгемптан.
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