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трэніровачная база 
генінаў клана фут. 
акруга ўэстчэсцер. 
ню-ёрк.

пачнем 
жа!

і памятайце: вы аба-
вязаны рухацца ўсе 
як адзін. гэта даволі 
лёгка, але навучыць 

вас дакладнасці.

а даклад-
насць - гэта 

каштоўны 
навык.

<папрашу 
не адцягваць 

увагу маіх 
вучняў.>

<гэта было 
зроблена не вы-
падкова. цяпер я 

ведаю, хто здоль-
ны супрацьстаяць 

нечаканасці.>

<няўжо? а 
я думаў, ты 
зрабіла гэта 

дзеля забавы.>

<прыемна 
бачыць цябе 

зноў, старац.>

<што ж прывяло цябе 
сёння ў школу? табе 

зноў патрыбны новыя 
салдаты? гэтыя яшчэ 

не гатовыя.>

<гэта я 
заўважыла. 

але не, 
ташыра-сан, 

гэтым разам я 
прыйшла за... 

парадай.>



вучні! 
перапынак 
скончаны.

<пой-
дзем са 
мной.>

<звычайна ты 
арыентуешся 
толькі на свае 

парады.>

<пункт гледжан-
ня іншага чалаве-

ка можа дапамагці 
выйсці на правільны 
шлях, а ў дадзены 

момант я не ўпэўнена 
ў тым, якім ён павінен 

быць.>

<маё 
становішча ў клане 
фут... змянілася, і я 
павінна зразумець, 

што мне рабіць 
далей.>

<калі ты не можаш 
згадзіцца з новай ро-
ляй, тады ці змагайся 
з майстрам за месца 

лідара, ці знікні.>

<мне... не адоліць 
сваёго дзеда... 

пакуль што. уйсці 
я таксама не магу. 
без клана фут я - 

нішто.>

<гэта не можа 
быць праўдай. 

якой ты адчувала 
сябе раней?>

<...больш 
няспелай.>

<у дзяцінстве, бацька 
расказваў мне гісторыі пра 
легендарную кунаічы фут. 
ён загадаў мне запомніць, 
што мы выйшлі з магутнага 
клана нінзя, і што я павінна 
перахапіць і ўвабраць сілу 

яго.>

<с цягам майго сталення, 
станавілася зразумела, 
што ён не жыў паводле 
свайго загада. бацька 

не ўцяміў урок мінулага. 
яго сучасная версія кла-

на была зборышчам 
бухгалтэроў і юрыстаў.>

<яны такія ж ілжывыя 
і вываротлівыя, як 
любы нінзя, але іх 
зброя была значна 

меньш эфектыўнай...>



<і чаму ж мяне за-
гадзя не папярэдзілі 
аб гэтым, накаму-
ра? я не буду весці 
справы з рускімі.>

<трэба было чытаць 
апошнія пункты па-

гаднення трохі пільней, 
ароку ёры. вось такая 
аплата за набыццё.>

<усё, чаго яны хочуць 
- месца за сталом. 

права голаса. вы за-
стаецеся галоўным, і 

мы бяром куш.>

<колькі 
дакладна?>

<больш, чым нам 
трэба, каб вырашыць 
нашыя цяжкасці. клан 

фут нарэшце буд-
зе чагосьці кашта-

ваць. стане сусветная 
велічынёй.>

«той факт, што позіркі 
бацькі лёгка мяняліся 
за абяцанне грошай, 

што дазваляла служ-
цы так зневажальна 
размаўляць з ім...»

«...расчароўваў і 
разыходзіўся з 
тым, да чаго ён 

прывучваў мяне».

<караі?> <ты што гэта робіш? 
я сказала табе не 

падслухваць! чаму-
ты заўсёды прыму-
шаеш мяне чырва-

нець за цябе?>

<прабач, мама. я 
тут недоўга... шу-
кала сваю кніжку, 
а тата быў заняты, 
таму я чакала...>

<патрэбна кніга 
- ідзі ў нашу 

бібліятэку. для гэ-
тага яна і існуе.>



«я ненавідзела, калі маці рабіла 
з мяне дуру... але з іншага боку 
яна не накіравала мяне да сябе».

«я атрымлівала асалоду ад тых рэдкіх 
момантаў, калі мне дазвалялі патрапіць у 
бібліятэку. у ёй было процьма ўсяго, і калі 

шанцавала, я магла патрапіць на нешта 
незвычайнае...»

«...напрыклад, 
на ашы но 

хіміцу».

«звычайна, бацька трымаў 
яе ўнізе, каб выхваляцца 

перад гасцямі. але мне не 
дазвалялі ў яе глядзець».

«і вось яна ляжала на самым бач-
ным месцы, з’яўляючыся доказам 
зневажэння бацькі да мінулага».

«кніга аказалася вельмі 
цікавай. яна захоўвала 

ўсю гісторыю клана фут 
- маёй сям’і. і, што 

яшчэ лепш...»

«...змяшчала падрабязныя 
інструкцыі па нашым 

практыкам».



«так усё і пачалося. днём 
я грала ролю добрай 

дачкі, аб якой заўсёды 
марыла мая маці».

«а ноччу вывучала ашы но хіміцу 
ў надзеі стаць тым, кім не змог 

стаць бацька».

«я жыла так 
гадамі».

«смакуючы 
свае вымаганні 

ўзрастаючай 
сілай».

«толькі ў такія гадзіны я 
была сапраўды жывой...»

«...але гэта 
стамляла».



«шанса адпачнуць не 
выпадала нават у сне».

<ты ў цудоўнай 
форме для таго, 
хто не атрымаў 

неабходных 
трэніровак...>

<...усё ж такі, 
магчыма, у 

табе цячэ мая 
кроў.>

<хто...>

<я - ароку сакі, 
дзіця маё.>

<а ты можаш зваць 
мяне дзедам.>



<ты не 
баішся 
мяне.>

<я чытала паданне 
аб ароку сакі. ён 
помер стагоддзі 
назад, а значыць, 
ты - усяго толькі 

мой сон.>

<навошта мне 
баяцца сноў?>

<што?..>

ай!

<няўжо ў сне 
можна адчуць боль, 

унучка?>

<тады ты... нгх... 
прывід. навошта 
ты прыйшоў да 

мяне?>

<ха. і тым не 
менш ты і зараз не 
баішся. выдатна.>

<клан фут згніў 
наскрозь, унуч-

ка. я ўбачыў гэта і 
расчараваўся.>

<не халюй-
ся. я вярну 
мінулае.>

<і як жа ты 
зробіш гэта?>

<любымі сродкамі. 
з-за майго бацькі 
мы адхіліліся ад 

сапраўднага пуці, і 
мой абавязак - усё 

выправіць.>



<гэта наш 
абавязак.>

<але... 
ты ж 

мёртвы.>

<гэта можна 
выправіць. ты магла 
б ажывіць мяне, ты і 

толькі ты. і вось тады, 
разам, мы вернем клан 

фут на яго законнае 
месца.>

<я навучу цябе 
рознаму, унучка. 

таму, што заставала-
ся страчаным многія 

гады. таму, што 
варты ведаць мой 

пераемнік...>

<увабраць 
сілу з 

мінулага...>

<я чытала пра 
патрэбны рытуал 
у ашы но хіміцу. 

я ўваскрашу тябе, 
дзед. ці, хаця б, 

паспрабую...>

<аднак, спачат-
ку я абавязана 

выправіць памылку 
бацькі, і займуся 
гэтым асабіста.>

<я прачакаў не адно 
стагоддзе - здолею 
пачакаць і яшчэ трохі. 
але бяру з цябе сло-
ва. і прасачу, каб ты 

стрымала яго.>
<цяпер 

прачніся.>

«<...прачніся, 
і памятай.>» «<памятай свае 

абяцанні, дадзеныя 
мне і сабе.>»



наступныя гады я правяла, 
набіраючы свой патэнцыял.

знаходзячы 
патрэбных 
людзей...

трэніруючы іх, 
каб прыносілі 

карысць...

...і выкарыстоўваючы ў сва-
ёй аперацыі па выдаленню 
той ракавай пухліны, што 

авалодала футамі.



...але гэта быў трэці 
за тыдзень! безумоўна, 
няма патрэбы склікаць 

збор толькі для таго, каб 
павысіць меры бяспекі. 

на нас палююць...

...не, не ведаю, хто 
дакладна. але ўсё адно 

лічу, што нам трэба... 
я... так, сэр. так, па-
прашу майстра ароку 
арганізаваць сустрэчу 

для абмеркавання 
нашых варыянтаў.

дзякую.
неверагодна!

што?!

клану фут больш 
не патрабуюцца 
вашыя паслугі.

што вы...
хто гэта? вы хоць 

ведаеце, з кім 
размаўляеце?

канешне...

ох!



фух!
фух!

аааарх!

ты - частка 
аплаты за 
набыццё.



<пазбавіўшыся на-
камуры, мой бацька 
патануў у той баг-

не, якой сталі фут. у 
рэшце рэшт ён помер 
ад стрэсу, чым даў 

мне магчымасць 
свабодна заняцца 

ўзнаўленнем клана.>

<ты нанова 
адбудавала сам клан. 
а потым вярнула да 
жыцця яго джаніна. 

неверагодныя дасягненні, 
тым больш для гэткай 

юнай асобы.>

<у гэтым і склад-
ваецца мая бяда, 

ташыра. вось 
чаму я прыйшла 

за парадай.>

<клан стаіць на 
мяжы ўлады, якая 

не мела выпад-
ку ў яго гісторыі, 

але джанін, які быў 
мною ўваскрэснуты, 

абраў сабе іншага 
пераемніка.>

<калі я не магу 
прадставіць 

нічога, акрамя 
былых заслуг, 
тады хто я?>

значыць, ты 
сядзела тут і 
скардзілася 
старыку. усё 

лагічна.

што?!

вось менавіта 
таму ты больш і 
не чунін, караі.

табе не хапае 
сілаў справіцца 
з усім самой.

ты.

чаму ты 
тут?



сачы за 
інтанацыяй. я 

прыбыў ад май-
стра, каб ацаніць 

гэты лагер...

...і пакуль не ўражаны. 
хутка нам спатрэбяцца 
больш нінзяў, а вучні, 

якіх я бачыў на занятках, 
амаль нікчэмныя.

няўжо ты 
такі слабы 
настаўнік, 
старык?

пры ўсёй...
паваге, ён 
выдатны 
настаўнік.

я не ўбачыў 
сведчанняў 

гэтага.

мабыць убачыў бы, 
калі б ты выдзяліў 

яму неабходны для 
навучання рэкрутаў 
час, перад тым як 

адаслаць іх 
на смерць.

хочаш сказаць, 
што ў іх іншае 
прызначэнне?

не, я...

ды мне 
да срацы.

мне не важна, што ты 
думаеш. твая адзіная 

каштоўнасць - наколькі 
хутка ты выконваеш 

мае загады.

больш ты 
ні на што не 
прыдатна.



я люта ненавіджу 
гэта стварэнне.

усе мае намаганні вярнуць клану 
ранейшую веліч маглі быць парушаныя 

ім у адзін момант.

але я не магу яму 
перашкодзіць і пры 

гэтым не пайсці 
супраць майстра.

у цябе такі 
выгляд, быц-
цам ёсць, што 

сказаць.

можа ты не згод-
на? не лічыш сябе 

непрыдатнай?

бедная маляня караі. 
не сумнявайся ў гэтым. я чуў, 

што ты спрабуеш натхніць 
генінаў перад бітвай, робіш 
прамовы пра гонар клана і 

перайманне сілаў з мінулага.

мінулае - 
месца, дзе жыве 
смерць. а лідары 
павінны глядзець 

у будучыню.

хм. закрануў я 
цябе за балючае, 
га? пабяжыш хна-
каць майстру пра 
тое, як яго чунін 

пакрыўдзіў цябе?

вось, што я скажу...
з задавальненнем 

расстаўлю кропкі над 
«і»: калі думаеш, што 
больш падыходзіш на 
ролю лідара, чым я, 

дакажы.

атакуй 
мяне.

ну? чаго 
ты...

...нгх!



харр!

відаць, што 
нездарма 
я прыехаў 

сюды.

нарэшце я 
пастаўлю 

цябе на 
месца.

КIIIЙЯЯ!



я разумею, што не павінна была 
нападаць, але затое мяне немагчыма 

абвінаваціць у непадпарадкаванні.

рухаецца не 
так упэўненна.



мы змагаліся і раней, 
шмат разоў. але гэтым 

разам усё інач.

ён рухаецца 
больш павольна.

я магла б прыкон-
чыць яго аднойчы і 

назаўжды.



кійя!

унх!

ммммгххх...
бо гэта ж чарапаха 

справакавала бойку.

але...

што...

хххаа!



я здаюся... 
чунін.

я жа сказаў, 
што ты - 

нішто.

спадзяюся, я 
нагадаў, дзе 
тваё месца.

я добра 
ведаю, чаго 

заслугоўваю.

што тычыцца цябе, 
старыкан, калі якасць на-
вучання не палепшыцца, 
маё чарговае наведванне 

не будзе такім жа 
прыемным.

слухаюсь, 
чунін.

пх. я буду 
сачыць.

<адкажы, 
чаму ты не 

забіла яго?>

<бо ён 
адолеў 
мяне.>

<хоць я 
і стары, але 
не сляпы.>

<хм. я не забіла яго, бо 
ведаю, як разважае мой 

дзед. калі я заб’ю яго 
чуніна, ён, у сваю чаргу, 
пакарае мяне за знева-
жэнне яго пахаданняў.>

<таму спачатку 
трэба змяніць яго 

мысленне.>



<але можаце 
не сумнявац-

ца, я атрымала 
перамогу.>

<я адчувала 
яго нерашучасць, 

пакуль клінок быў у 
майго горла. яму не 
хапала духу забіць 

мяне.>

<а што, калі 
хапіла б?>

<тады б мы 
абодва сустрэлі 

свой лёс.>

<ён слабы, ташыра. 
гэта звер, які лічыць 

сябе чалавекам. і цяпер 
ён не лічыць мяне па-

грозай... і аднойчы 
я адпомшчу яму.>

<і тады чапараха 
зразумее, што трэба было 
забіць мяне, калі я давала 
шанс. ён убачыць, што мае 
ўменні больш дасканаль-

ныя. яго дух будзе слама-
ны і я даб’ю яго.>

<аднак, у 
адным ён 

мае рацыю.>

<у чым?>

<лідар павінна 
клапаціцца за 
будучыню.>

<значыць, ты 
вырашыла на-

конт свайго 
пуці?>



праз два дні. будучыня 
належыць тым, 
хто яе забірае.

мы абмежаваны 
толькі ўзроўнем 

сілы, якой 
валодаем.

вы гэта ведаеце, 
таму і адклікнуліся. 

вы ўсе жадаеце 
ўлады, каб змяніць 
будучыню, і толькі я 
магу даць яе вам.

мне патрэбны 
толькі двое. таму 

мы правядзем адзін 
фінальны тэст, каб 
вылучыць годных.

эм...

шо яшчэ 
за тэст 

такі?



самы 
просты 
з усіх.

бойка на 
выжыванне.

дык 
пачнем 

жа.

працяг 
у нумары 25!
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