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Пайшоў 
прэч зараз 

жа.

Ах... Здраднік, 
якога называлі 

чунінам.

Я - Койя. 
Забойца-

драпежнік.

Гаспадар 
Шрэдар шле 
прывітанне, 

здабыча.

Твой 
гаспадар, 
птушка...

...не
мой!

Ого, 
Доні, Леа 
вярнуўся.

...ён на сто 
адсоткаў 
вярнуўся!

Я пабалюю тваім 
здрадніцкім сэр-
цам, чарапаха!

Майкі! 
Доні!

Хопіць 
падлічваць 
варон! Зараз 
жа ў атаку!

Што ж, відаць, наш згублены 
лідар сказаў сваё слова. 

Ты гатовы, брацік?

Не зусім.

Гэта нар-
мальна...

...са мной тое 
ж самае.



Рррк! Бацька!

Унф!

Яна цябе 
не параніла?

Не...

...я ў 
парадку.

Рады 
гэта чуць.

А я рады зноў 
бачыць цябе 
з намі, сын 

мой.

Ненадоўга.

ЯАГХ!
Беражы...

Леанарда, 
тваё плячо... Баліць 

проста па-
пякельнаму.

Добра, што 
гэта не тая 

рука, якой я 
магу кідаць.

РРРР!



Доні, мне 
здаецца, на-

шыя штурхялі 
дзейнічаюць.

Сапраўды.

Без элемента 
нечаканасці яны 
не такія крутыя.

Хаця, калі 
падумаць...

Чорт!

Я ведаў, 
што нельга 

табе давяраць, 
чортава шаўка 

«футаў»! Адча...
Ухф! Адчапіся 

ад мяне!

Куды 
разбеглася?

Ты прывяла 
іх сюды! Гэта 

дакладна 
была ты!

Што?! Стой! 
Я нікога не 
выклікала! 

Я...

РАААР!



Май... 
кхе-кхе
Майкі?

Ага, чувак...
кхе-кхе

Я ў парадку.

Так сама, 
як і яны, чорт 

пабяры!

Пачакай... 
Тут іх толькі 

два. А дзе 
трэці?

Я ня ведаю, 
Майкі, але з 

улікам таго, як 
гэтыя рабяты 
рухаюцца...

...ён можа быць 
дзе заўгодна!

Куды... 
Унф... Яна 

знікла?

Оў.

НЕ!

Я казала табе, што 
я больш не «Фут», 

Рафаэль.

Але... Калі яна 
з’явіліся, я бачыў цябе. 

Ты адыйшла ў бок, 
быццам... Быццам 
ведала, што яны 

з’явяцца.
Не... Я трымалася 
падалей, бо веда-
ла, што гэта былі 
асасіны. Я лічыла, 
што яны прыйшлі 
сюды забіць мяне.

Дык значыць...

Ты 
памыляешся.

Так сама, 
як і я.

«Што за самотны 
выгляд?»



Ты маўчыш 
з таго моманту, як 
вярнулся з горада.

Ёсць штосьці, 
аб чым нам трэ-
ба пагаварыць? Я... эм...

...Так. 
Так, ёсць 

нешта.

Мама, тата... Калі я была ў 
Стогене, я ўзяла нешта з іх 
лабараторыі... Я ўпэўнена, 
што вам гэта знаёма. Яно 

можа дапамагці та...

Што там 
такое адбы-

ваецца?..

О, бог ты 
мой! Свіран!

Эйпрыл, бяры свае 
ключы і тэлефон. 

Паедзем і паглядзім, 
што там здарылася.

Мам, мабыць, табе 
лепш, эм... Застацца 
з татай. Кейсі і я... З тваім бацькам 

усё будзе нар-
мальна, Эйпрыл. 

Пайшлі!

Ох, чорт. 
Гэта трэнна.

Як ты 
лічыш, што там 

здарылася?

Без 
паняцця.

«...але ж я 
прасіла рабят не 
спаліць свіран!»

О, не, 
нават не 
ўздумай!

Глргк!

Асцярожней, 
Раф! З гэтымі 

хлопцамі памы-
ляцца нельга!

Добра. 
Таму што сёння 
я ўжо стаміўся 
памыляцца.

Йааагх!

Застаўся 
толькі ты!

Выдатна, 
хлопцы.

Мы яшчэ 
не закончылі. 
Прыглядзіце 

за гэтымі 
ёлупнямі...



Здраднікі!

...Я хачу калавачак 
гэтай смярдзючай 

птушкі.

Я прыдушу вас 
вашымі ўласнымі 

кішкамі.

Йях!

Я сцягну скуру 
з вашых слабых 

костак.

Ты хворая, 
звар’яцелая...

Уфф!

І я паспытаю 
вашага цела.

Паспытай-ка 
гэта!

ГРАААХ!

Што 
там?..

Мам, ёсць... 
Я павінна раска-
заць табе нешта 
вельмі важнае...

Што... Што 
гэта такое?

Мам! Вярніся 
ў фургон!



Ты даволі 
моцны, 

рэптылія.

Ахх!

Але нават у мацней-
шых ёсць слабасці!

О 
божа...

Мам!

Не!



Блін, ад гэткай 
язды ледзь 

сэрца не вы-
скачыла! Можна 

паўтарыць?

Мабыць 
пазней, 
Майкі...

...зараз у 
нас ёсць справа, 
з якой трэба раз-

абрацца. Давай, 
рэптылія. 

Дакажы сваю 
сапраўдную 

сутнасць.

Забей 
мяне.

Не, птушка, 
я не заб’ю 

цябе.

Але ты ўсё 
яшчэ можаш 
памерці, калі 

сапраўды гэта-
га хочаш. ГАХ!



Што ты...

Тое, што 
павінен 

быў. Твой крывацёк 
не спынецца без 

медыцынскай 
дапамогі. У цябе 
ёсць прыкладна 

гадзіна.

Улятай ці 
памры. Выра-

шаць табе.

Я яшчэ 
вярнуся, 
здраднік.

Вяртайся, 
калі так хочаш, 
– нас тут ужо 

ня будзе.

Я ў сне? 
Калі ласка, 

хто-небудзь, 
скажыце, што 

я сплю. Добра...
Вы спіце.

Хопіць, 
Кейсі. Гэта 

не дапамагае.

Асасіны! 
Знікаем! 
Зараз жа!

Гэта яшчэ не 
канец! Мае вочы 
бачуць далёка. Я 
знайду вас зноў!

Мы павінны 
тэрмінова ўехаць, 

мае сыны.

Міс Аніл?

Гэта месца 
стала небя-
спечным – 
для ўсіх.

Э-эйпрыл, 
гэты... 

Гэты пацук 
размаўляе... 

з табой?

Я ведаю, мам, 
усё нармальна. 
Паспрабуй не 
страціць пры-

томнасць.

Памятаеш, я казала 
пра падазроныя 

рэчы, што адбыва-
юцца ў Стокгене? 
Дык вось, некато-
рыя з іх тычыліся 

даследаванняў 
мутацыі.

Гэтыя істоты... 
мутанты? Так, місіс Аніл... 

Мы мутанты. 
Мяне завуць 

Сплінтэр, а гэта 
мае сыны.

Калі ласка, ведайце, што 
я прыношу вам свае самыя 
шчырыя словы выбачэння 

за ўсю шкоду, якую нанеслі 
вашай маёмасці. І за гэта 

шакуючае адкрыццё 
ў тым ліку.

Але мы не можам 
рызыкаваць, дазваляю-
чы каму-небудзь яшчэ 

ўбачыць нас – як не 
варта і вам – за што я 

так сама прашу 
выбачэння.

Я... я...

...добра.

Эйпрыл, 
як...

Мам, калі ласка, 
у нас мала часу, 
проста выслухай 

мяне.

Ты мела рацыю – 
ў Стокгене сапраўды адбы-
валася шмат чаго. Занадта 
шмат. Я не магу расказваць 

падрабязна, але рэчыва, 
якое вылечвае, глей – яго 

распрацоўваў тата? Яно ўсё 
яшчэ існуе і дзейнічае...

...Яно 
сапраўды 
дапамагае.

Эйпрыл... 
Аб чым ты 
гаворыш?

Аб гэтым, 
мам...



...я кажу 
аб гэтым.

Дзе ты...

Стокген. Я спрабава-
ла сказаць табе дома 
яшчэ да ўсёй гэтай 

неспадзяванкі. Я ўсе табе 
патлумачу пры першай 
жа магчымасці, абяцаю. 
Больш ніякіх сакрэтаў.

Ніякага 
падмана.

Прашу, проста дай 
тату выпіць гэта, а по-
тым уязджайце адсюль 

як мага хутчэй.

Ты чула Сплінтэра. 
У Нортхэмптане 
больше не небя-

спечна.

Куды ты, 
чорт бяры, улезла, 

Эйпрыл Аніл? Ні ў што такое, 
з чым вы з татай 

не навучылі б 
мяне зладзіць.

Люблю 
цябе.

Будзь 
асцярожнай, 
чуеш мяне?

Я заўсёды 
асцярожна, 

мам.

Акрамя таго...

«...я з сябрамі».

Усё будзе ў парадку, 
Эйпрыл, вось убачыш. 
Ты зрабіла правільны 

ўчынак.

Так, так і ёсць, 
міс Аніл.

...Я ганару-
ся дзеяннямі 

ўсіх сёння. Мы 
сталі адзінымі і 
згуртаванымі, як 

і раней.

Адна вялікая, 
задзірлівая 

сям’я!

Так, Мікелянджэла, 
але зараз не час 

святкваць.

Мы вяртаемся 
ў Ню-Ёрк для 
выпраўлення 

мінулых памылак.

Мы збягалі ад Ароку 
Сакі на працягу дзвух 
жыццяў, і да гэтуль ён 

нас пераследуе. Зразумейце, 
мае сыны, з гэтага 

моманта...

...мы 
больш не будзем 

убягаць.

«У планах адбыліся 
некаторыя змены...»



...Нам прыйдзецца 
пакінуць Нортхэмптан.

Пакінуць?
Так. Нешта... вельмі 
важнае адбылося.

Пажар?

Там не было пажару, 
просто шмат дыму 
і зламаных дошак... 

Больш нічога.

Але... Нам трэба 
ўехаць у Ню-Ёрк, 

Джон. Сёння. Зараз.

Зараз? 
Чаму?

Чаму?

Так мы зможам быць 
бліжэй да Эйпрыл, 

Джон. Я нутром чую, 
што мы патрэбны ёй 
там як мага хутчэй.

Але... Як...

З табой усё 
будзе добра, 

дарагі...

...я 
спадзя-

юся.

Вось, 
каханы, выпей. 
Гэта дапаможа 
табе перанесці 

паездку.

ННННГ...

Джон! Джон, 
ты ў...

Бэт... 
я адчуваю... 
Я адчуваю 

такую...

О божа, 
дзякуй...

...дзякуй!

Дзе... Дзе ж 
ты ўзяла гэта?

У Эйпрыл, 
Джон... У нашай 

дзяўчынкі.

Эйпрыл? 
Дзе яна?

З сябрамі, 
каханы мой...

«...яна з сябрамі».

Працяг будзе.


