
чарапашкі нінзя. 
Мікрасерыя №15 
злодзеі: Бібап і рокстадзі
пераклад і афармленне: 
comicsby

http://comicsby.by/


МІКРА-СЕРЫІ
ПАДЛЕТКІ МУТАНТЫ НІНЗЯ
ЧАРАПАШКІ 

злодзеі

ComicsBY.by прадстаўляе на беларускай мове:

вы ня 
можаце 

так пасту-
паць з... 

угх!

гэта атры-
малася вы-

падкова!

вымятайцеся!

вы 
выгнаны 
з банды!

вам яшчэ 
пашанцавала. я 
б нават сказаў, 

лёгка скончылася 
ўсё для вас.

о, і сяброўская 
парада: пазбаўцеся 
ад гэтых ідыётскіх 

«бандытскіх» 
мянушак.

гэта 
музычныя стылі! 
няўжо музыка 
больш нікога 
не хвалюе?

ён слухае 
толькі «топ 40», 
бібап. і не прыме 

нас назад.

выдатна, про-
ста выдатна! што 
нам цяпер рабіць? ісці 

дадому, 
відаць.
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нічога 
не атрыма-

лася!

ні банды, ні 
сілы, у нас няма 
нават чортавай 

ежы!

гэй, усё нармаль-
на. як наконт пайсці 
ссекчы трохі граша-
нят? можна абраба-
ваць якога-небудзь 
дурня ці выламаць 
той банкамат, як 

мы збіраліся...

не! мяне 
ўжо вантуе 
ад гэтага!

мы павінны знайсці 
спосаб выбрацца 
з гэтай дупы. мы 
больш не можам 

памыляцца.

знойдзем 
новую банду і ўсё 
будзем рабіць па-

іншаму. мы будзем 
разумейшымі. з гэ-
тага часу мы новыя 
рокстадзі і бібап...

...мы з хлопцамі 
працуем на хлоп-
ца, які працуе на 
іншага хлопца...

...які працуе на клан 
«фут». чулі пра такі? 
канешне, не, бо мы ж 

лепшыя, мужык. зусім 
непрыкметна мы выра-
шаем лёс усёй акругі.

а хлопец, які 
ўсім кіруе, хоць я 

ніколі не бачыў яго, 
кажуць, што ён - 

нягоднік сусветна-
га ўзроўня.

мабыць, вы і 
чулі пра яго. 
яго завуць 

шрэдар. чорт, рабяты, калі 
вам патрэбна праца, 

наступным разам 
вазьму вас з 

сабой... «мне патрэбны толькі 
самыя моцныя і бяс-

страшныя з вас...»

...дабраахвотнікі для гэтага 
«спецыяльнага атраду» атры-

маюць велізарнае падвышэнне 
ў іерархіі. калі вас задавальняе 
ваш нікчэмны стан, які вы зай-

маеце ў клане «фут», тады пра-
цягвайце і далей растрачваць 

сваё жыццё. але калі вы хочаце 
для сябе большага...

...далучайцеся да 
мяне. тыя з вас, хто 

дакажа сваю прыдат-
насць, аднойчы ста-
нуць непераможнымі 

салдатамі «фут»... ...я даю вам 
шанс стаць 
мутантамі!

мы хочам стаць 
большымі, каб у на-
ступны раз вырадкі 
біліся з вырадкамі.

так, калі нас 
ужо зменяць?

«мне патрыбны 
толькі двое 

з вас». «таму мы правядзем апошняе 
выпрабаванне, каб вылучыць, 

хто працягне рух далей».

«апошнія, хто 
застанецца на нагах 

- праходзяць».

мы зрабілі гэта, 
рокстадзі. ты 
ведаеш, што 

гэта значыць?

хачу быць 
даназаўрам! 
цікава, тут 
такія ёсць?

ха-ха, о так. 
выдатная 

пашча.

насарогус!  
файна!



«сёння ваша бяс-
сэнсовае жыццё 

скончыцца...»
«і вы адрадзіцеся 

як мутанты...»

ваша 
двухтыднё-

вая трэніроўка 
скончана. вы 

гатовы.

гатовы да 
сустрэчы са 
шрэдарам?

яшчэ не. ноччу вы 
пойдзеце са мной на 
справу, нешта тыпу 
палявога выпраба-

вання. праверым вас  
у некантралюемых 

умовах.

вы добра 
служылі клану як 
людзі, але цяпер 

стаўкі вышэй.



я сустракаюся 
з сян фей тонг, 

босам «прывідных 
рабят», трыяды 

з кітайскага 
кварталу.

вы ўдваіх 
будзеце мяне су-
праваджаць. ваша 
прысутнасць ста-
не пацвярджэн-
нем моцы клана 

«фут».

«моц клана 
фут». мне гэта 
падабаецца.

ты хочаш, каб мы 
трохі патрапалі 
гэтага «сяна»? 

паказалі, хто тут 
галоўны?

не ўдумайце 
выкінуць што-небудзь 
падобнае! у шрэдара 
іншыя планы на сян і 

«прывідных хлапцоў». 
вы проста будзеце 
стаяць знедалёк.

не кожная праца 
патрабуе грубай 

сілы... для гэтага 
ў вас яшчэ будзе 

час.

ты можаш у 
гэта паверыць? 

мы зрабілі 
гэта, мужык!

так, мы ў 
самай крутой 

бандзе - клане 
«фут».

і мы супер-
забойныя 
мутанты!

ты паглядзі на 
мяне. ты б стаў 

звязвацца з хлоп-
цам, які выглядае, 

як я? наўрад ці.

ха-ха-ха! так! а ў 
мяне на насу рог. 

файна, так?

і цяпер мы працуем 
на самаго шрэдара, 
рокстадзі. ён пры-
бярае да рук увесь 

ню-ёрк.
ён штосьці 

тыпу караля 
ню-ёрка.

значыць, 
мы тыпу герцагі 

ню-ёрка.

о, так! гатовы 
паспрачацца, 

шрэдар наогул 
самы круты!

як лічыш, шрэдар 
ацэніць, калі я апра-

ну чарапахавыя 
панцыры ў якасці 

наплечнікаў?

ха-ха, у яго 
праблемы з 

чарапахамі...

гатовы 
паспрачацца, 
яму гэта спа-

дабаецца.

чувак, ён нас 
палюбіць! мы з ім 
станем лепшымі 

сябрамі!

ніхто не 
можа быць 
сябрам га-
спадара!

«а, караі. бачу, ты 
прывяла з сабой 

звярынец».

я чула пра 
жанчыну-
лісіцу, але 

гэтыя...

...клан «фут» 
багаты на 
сюрпрызы.

СЯН ФЕЙ ТОНГ

у тваім лісце не 
ўзгадвалася пра пры-

чыну твайго візіта, 
але, лічу, я ведаю, 
што прывяло цябе 

сюды. прашу, выпей 
са мной гарбаты ў 

маім кабінеце.

добранькая 
справа, так, 

рабяты?



што? 
вы, хлопцы, 

мутантаў ніколі 
не бачылі?

ха. напэўна, 
у вас зараз 

усе падкаленкі 
трасуцца.

выдатная 
пінжама... што 
гэта ў цябе на 

кашулі?

хахаха!

гэта ніколі 
не састарэе.

ты зламаў 
яму нос! ты 
заплаціш за 

гэта, вырадак!

вам трэба 
штосьці зрабіць 
са сваім пачуц-

цём гумару, 
рабяты.

ого.

хе-хе-хе. 
о, чувак...

гэй, хлопцы, 
можа, не трэба 
пачынаць зава-

рушку?

так, дзейнічайце 
прафесіянальна!

ведаю, што гэта 
для цябе значыць, 

сян. я бачу, што 
ты заснавала тут. 

я бачу, што ты 
ганарышся гэтай 

бандай...

...але гонар засціў твой 
розум. клан «фут» - 

гэта сіла, з якой тваёй 
бандзе не ўправіцца. 

калі ты не адрэагуеш на 
гаспадарства шрэдара 
і не з’явішся на хуткую 
цэрэмонію, ты і твае 
«прывідныя хлопцы» 

знікніце з вуліц гэтага 
горада.

не, караі, ка-
нешне ж, мы 
прыйдзем.

у тваім візіце 
і гэтых пагро-

зах няма ніягай 
неабходнасці. 
я з нецярпен-

нем чакаю 
цэрэмонію.

што гэта 
такое?

што вы 
нарабілі?!

эм... справа 
выйшла на новы 

даволі высокі 
ўзровень. але цяпер 
у нас усё пад кан-

тролем.



значыць, ты 
прывяла гэтых 
монстраў, каб 
знішчыць нас у 

нашым жа доме? 
чэн, забей яе 

зараз жа!

як бы 
ня так!

гэта занадта подла 
і баязліва нават для 

«футаў»! і пасля гэтага 
шрэдар хоча, каб я пад-
парадкавалася? наколі!

усё добра. 
я ў парад-

ку.

не 
хвалюйцеся 

бос. я яе 
схаплю!

так, пакіньце 
гэта нам, бос.

хутка гэта-
му прыйдзе 

канец...

відаць, у яе нечала-
вечая хуткасць. ве-
даю, мы мутанты, 
але яна нейкая ўжо 
зусім імклівая, ты 

згодны?

у мяне 
ідэя!

падрэжам 
яе на пава-

роце!

рокстадзі, 
ты геній!



ты яе 
прапусціў! яна 

прама тут, 
балван!

«прывідныя ра-
бяты» не будуць 
падпарадкоў-
вацца такому 

фузу!

спачатку ты 
сапсавала су-
стрэчу, а цяпер 
абражаеш моц 
клана «фут»?

што ты 
робіш? ледзь 

не выкалаў мне 
вока сваім ро-
гам, прытырак!

каго ты назваў 
прытыркам, ёлу-

пень? я б па ёй 
патрапіў, калі б 

не ты!

гэй, 
казытліва, 
маленькія 

гады!



стаяць 
на месцы! 
паліцыя!

гэта паліцыя. буды-
нак узяты пад кан-
троль. выходзьце з 

рукамі да гары.

копы! што нам 
рабіць, бібап?

можа, калі 
мы прыкінемся 

звычайнымі 
барадавачнікам і на-
сарогусам, яны нас 

не прыкмецяць?

што гэта 
за гук?

пачакай. а колькі 
сцен мы зламалі? 

была першая, 
потым была...

вось вам, 
сысункі!

чорт, бібап, 
мы злажалі.

там жа была 
караі.

здаецца, 
мы толькі 
што забілі 

караі!

гэта «прывідныя 
рабяты» вінаватыя. 

нічога б не зда-
рылася, калі б яны 
першымі не пачалі.

і наогул, будынкі ў 
кітайскім квартале 

нейкія ненадзейныя. 
на маю думку, іх 

рабілі ў кітае.

бібап, караі загінула. 
і разам з ёй, напэўна, 
яе справа, якую яны 

спрабавалі наладзіць 
за «прывіднымі 

рабятамі». мы злажалі. 
мы зноў злажалі!

ты маеш рацыю. 
цяпер шрэдар да-
кладна выкіне нас 
з банды!.. ці яшчэ 

горш!

што можа 
быць горш, 

чым выляцець 
з банды?



ён нас 
заб’е.

заб’е? мы 
супермоцныя, мы 
лёгка зможам з ім 

зладзіць. мы будзем 
біць яго, пакуль ён не 
возьме нас да сябе!

а можа, 
скажам шрэдару, 
што караі збегла 

ці перайшла 
да «прывідных 

рабят»?

а гэта добрая ідэя. 
тыпу яна вырашы-

ла, што «прывідныя 
рабяты» ёй больш 

падыходзяць.

га?

рабяты, вы 
ўсё не так 
зразумелі. мы проста 

рабілі сваю ра-
боту. «прывідныя 

рабяты» пачалі 
бойку, і тады 
караі ўцекла.так, яна 

сказала, што 
яе ніхто не 
разумее.

маўчаць.

караі!

дзякуй богу. 
мы лічылі, што 

вы загінулі.

так, мы 
вырашылі, 
што ў вас 

буйныя пра...

вы абодва зганьбілі 
клан «фут» і мяне. 
я ведал, што вы 

глупыя, але гэта... 
прыйшоў час 

пазбавіцца ад 
груза.

бывайце, 
бібап і 

рокстадзі.



не 
ганіце 
нас.

ведаю, мы 
ўсё загубілі... 
але мы змо-

жам лепш.

мы не хочам зноў 
быць няўдачнікамі. 
толькі не выганяй 

нас.

клан «фут» спрабаваў 
вас забіць... а вы ўсё 
роўна хочаце быць 

яго часткай?

канешне. 
клан «фут» 
лепш усіх.

да таго ж, больш 
нас ніхто не пры-
ме. нас выгналі з 

усіх банд.



варухніся - 
і ты труп.

вы зладзілі 
з салдатамі «фут», 

але для мяне вы про-
ста ўразлівыя ідыёты 

і я заб’ю вас без 
праблем.

цяпер я разумею, што вы 
годныя толькі для разбурэн-
ня і гвалту. сёння я пакідаю 

вас жывымі. але не забывай-
це, што цяпер вашы жыцці 
прыналежаць клану «фут».

прабачце, што 
мы сапсавалі 

справу з 
«прывіднымі 
рабятамі».

сян фэй тонг была 
напышлівай дурніцай. 
яна рыхтавала замах 
на жыццё шрэдара... 
крах «прывідных ра-

бят» быў непазбежны.

лічу, гэта 
азначае, што 
мы ўсё яшчэ 

ў бандзе.

ага... спадзяюся, 
шрэдар не такі 

злы, як яна.

канешне, не. 
лічыш, можна 
стаць каралём 
усяго ню-ёрка, 
калі паводзіш 
сябе, як казёл?



пазней, тым жа вечарам.

гээээта 
рокстадзі 
і бібап...

...яны 
ўзброены ад 

галавы да 
пят...

і яны не 
тупят!.. будуць біць і рэ-

заць, і калечыць, 
кашалёк свой 

аддавай...

не спрабуй з 
імі спрачацца 
- жыццё сваё 

ратуй!

свет, сустра-
кай біііібапа і 
рокстадзііііі!

ну і ночка! 
нам трэба зноў 

сабраць наш 
панк-гурт.

але чаму мы 
сюды вярнуліся, а, 

рокстадзі? тут столькі 
дрэнных успамінаў. я 
б хацеў больш ніколі 

не бачыць гэтую 
сметніцу.

развітацца.

памятаеш, як 
ты сказаў, што 

нам трэба стаць 
новымі рокстадзі і 

бібапам?

паглядзі на 
нас зараз.

так, я тады так 
раззлаваўся, што 

прабіў дзіру ў 
гэтай сцяне.

ха! мне яшчэ 
тады хаце-
лася ўсё тут 

разнесці.

ну, дык да-
вай скончым 

тое, што 
задумаў?




