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НА ВОСТРАВЕ БЁРНАЎ БАКСТАР СТОКМАН САБАТАВАЎ СІСТЭМУ ЖЫЦЦЯЗАБЯСПЯЧЭННЯ 
ІНШАПЛАНЕТНАЙ РАСЫ, ВЯДОМАЙ ЯК УТРОМЫ. БАКСТАР ПЕРАКАНАЎ ФУДЖЫТОІДА 

ДАПАМАГЦІ ЯМУ, АЛЕ ФУТДЖЫТОІД ВЫСТУПІЎ СУПРАЦЬ БАКСТАРА І АБЯЗРУХОМІЎ ЯГО.

Я вагаўся. Не стану адмаўляць 
гэтага. Пасля ўсіх дзеянняў, 

што ўчыніў Крэнг, я сумняваўся, 
ці варта ратаваць яго народ?

Але я навуковец і, спадзяюся, 
не без маральных прынцыпаў. Гэта 
ўсё, што ў мяне засталося. Нельга 

проста так стаяць і глядзець, як 
Бакстэр Стокман здзяйсняе генацыд.

Акрамя таго, Стокман задумаў 
небяспечную гульню, мяркуючы, 
што смерць утромаў спыне Крэнга 

і ратуе Землю.

Іх знішчэнне толькі 
раз’юшыць Крэнга, і ён 

абрыне ўсю сваю лютасць 
на чалавецтва.

Таму я паспрабаваў уратаваць 
утромаў. Але аднаму гэта 

было цяжка зрабіць. Занадта 
шмат глею было страчана, а як 
напоўніць камеры без энэргіі, 

я не ведаў.

Мне патрэбна 
была дапамога.

Дапамога таго, каго 
б я папрасіў аб гэтым 

у апошнюю чаргу.



Крэнг...

Фуджытоід! Што 
ты тут?.. Як ты?..

Схапіць 
яго!

Утромы 
ў небяспецы! 

Тыя, што 
ў стазісе!

Дапамажы мне, 
інач увесь твой 

від загіне.

...

Пайшлі.

Замкнёна.

«Не! Гэтага 
ня можа быць!»

Сістэмы стазіса 
павінны былі выявіць 

уцечку і кампенсіраваць 
яе! Але генератар сап-

саваны. Калі мы не 
паправім яго...

Генерал, генератар 
знаходзіцца звонку, 
дзе бушуе ўраган. 
Ніхто не зможа 

выжыць...

Я змагу. 
І зраблю 

гэта. 

Усё не 
можа вось так 

скончыцца.



Вымярэнне Ікс. Шмат гадоў назад.

Генерал Крэнг? 
Мы набліжаемся да 
арбіты Утрамінона.

Самы 
час!

«Сардэчна запрашаем 
дадому, сэр».

Генерал! Спадзя-
юся, вы дабраліся 

без праблемаў? Ваш 
бацька прасіў мяне...

Хто вы такі?
Я - дараднік 
Дрэксл. Ваш 

бацька...

Папрасіў 
сустрэць мяне. 
Так, я зразумеў.

Я чуў, што 
кіруючая рада была 

распушчана.
Не распушчана, сэр. 

Перавыбрана.

Хмм.

Таксама мы ўвялі
 гнуткую сістэму 

тарыфаў для новых 
планет. У залежнасці ад 
часу заваявання, яны...

Хопіць, Дрэксл. Для 
генерала няма нічога 

сумней унутранай 
палітыкі.

Я тут толькі таму, што 
быў затрыманы лідар 

паўстання. Я пагляджу, 
як яго пакараюць, а пасля 

гэтага адразу ж вярнуся 
на фронт.

Я... я не 
ўпэўнены, што 
Кванін меў на 
ўвазе гэта...

Генерал, куды вы? 
Кванін чакае нас у 

галоўнай залі!

Я не пайду.

Але парад! 
І гульні! Яны 
праводзяцца 
ў ваш гонар!

Я пакіну гульні 
майму бацьку.



Чаму вы 
не выяўляеце 

належнай увагі?

Занадта 
захоплены 
парадам?

Генерал Крэнг! 
Я чуў, што вы 

на арбіце.

Вы жадаеце 
пабачыць лідэра 

паўстання?

Не.
Мне няма аб чым 

размаўляць з гэтым 
ваенным злачынцам.

Пакажыце 
мне палітычных 

зняволенных.

«Я тут, каб убачыць 
кіруючую раду».

Трохі пазней.

Усім выйсці. 
Мне трэба 

пагутарыць 
з бацькам.

Крэнг! Куды ты 
знік? Ты прапусціў 

час...

Я размаўляў 
з дараднікам 

Лоркай.

Лорка – 
бескарысны стары 

дурань. Не варта табе 
было марнаваць на 

яго час.

Для таго, хто не 
варты майго часу, ён 

занадта шмат чаго 
расказаў.

Ён расказаў пра знясіленне 
рэсурсаў. Пра згубу плане-

ты. Пра лідара, якому замест 
узвядзення новых статуй і 

палацаў варта было 
б падумаць...

Хопіць!



Хопіць? 
Мне здаецца, табе 
заўсёды чагосьці 

не хапала.

Ты зачыніў 
кіруючую раду, 

наблізіў да сабе под-
лых падхалімаў і...

І цябе. Ты 
прысутнічаеш тут 

не толькі дзеля па-
карання Зога. Ты тут 
таму, што з’яўляешся 
новым чальцом маёй 

кіруючай рады.

Не смяшы мяне.

Я павінен быць на лініі 
фронта. Павінен змагацца 
з апошніх сілаў за небя-

спеку нашага народа. 
Змагацца, пакуль не на-

дыйдзе той славуты дзень, 
калі вайна, нарэшце, 

скончыцца...

Гэтая вайна ніколі 
не скончыцца! Наша за-
ваёва адвечна. Яна забя-
спечвае нашу спадчыну! 

Дае нам мэту! І, калі гэтая 
вайна ўсё ж скончыцца, 

мы без асаблівай цяжкасці 
знойдзем іншую прычыну, 

каб...

Дрэксл! Калі ты 
адцягваеш нас з-за 

дробязяў, я адрэжу твае 
шчупальцы, а потым...

Лідар 
паўстання.

Зог уцёк!

Стаяць 
на месцы!



Імператар! 
Генерал! 

Адыйдзіце!

Яшчэ 
чаго.

Не!

Дзякуй за 
гэты квіток!

Фуджытоід! 
Я на месцы!

Добра. 
Пашкоджана 

праводка.

Мы можам 
паправіць яе, Крэнг. 
Проста падлучы ка-
бель дэльта... зялёны 
провад да чырвонага 

раздыма.

Калі ты гэта 
зробіш, узнікне 

вялікі электрычны 
разрад. Гэта 
прывядзе...

...Фуджытоід?

Прывядзе да 
чаго, Фуджытоід?

Калі чуеш мяне, 
тады лепш бы табе 

адказаць!



Мы маглі 
бы быць 

саюзнікамі, 
доктар 

Стокман.

І мы ўсё яшчэ 
можам стаць імі. Мы 

можам працаваць 
разам. Мы можам 
ліквідаваць тэхна-

дром разам.

Але тое, як 
вы збіраліся 
паступіць...

«Працаваць 
разам». Не 

смяшы мяне.

Ты не саюзнік. 
Ты пагроза, якую я 

планую... вымушаны 
знічшыць.

Пагроза? Але 
вы... вы паспыталі 
ў мяне дапамогі. 

А потым...

Ох.

А потым вы збіраліся 
абвінаваціць мяне 
ў генацыдзе расы 

ўтромаў.

Абезрухоміць 
мяне і сказаць, 
што схапілі на 
месцы злачын-

ства.

Ты патрапіў у 
цэль. А цяпер? 

Відаць, прыйдзецца 
імправізіраваць.

Схапіць 
яго.

Я заўсёды 
лічыў Стокмана 

амаральным.
Не добрым, 

канешне. Але 
і не злым.

Цяпер я ведаю, 
што памыляўся.

Значыць, час 
змяніць тактыку.



Не!

Не ідзіце 
за мной.

І больш ня трэба 
мяне недаацэньваць.

Я недаацэньваў 
Фуджытоіда.

Таго робата-
навукоўца?

Доні закахааааўся. 
Ён чытае дзённік 

Фуджытоіда.

Яго рабочы 
нататнік.

Я ведаў, што Фуджытоід 
распрацоўваў праект 
Тэхна дрома, але ён 
зрабіў значна больш.

Ён практычна стварыў 
яго. У сваім нататніку ён у 
драбнюткіх падрабязнас-
цях апісаў энэргасістэмы, 

указаў галоўныя ман-
тажныя платы, нават 
патлумачыў сістэму 

самазняшчэння!

Глядзіце самі!



Я тут трохі 
заняты... Уффф!

Ты хочаш сказаць, што ў 
гэтай кнізе паказана, як 

спыніць Тэхнадром?

Так.

І Тэхнадром 
знаходзіцца на 

востраве Бёрнаў?

Напраўда!

А востраў Бёрнаў 
з’яўляецца адным з 

самых небяспечных і 
надзейна ахоўваных 

месц на Зямлі?

Так і ёсць!

І як жа нам дабрацца 
да Тэхнадрома?

Я ня ведаю!

Будзем рабіць 
крок за крокам, 

Раф. Крок 
за крокам.

Чорт пабяры, 
Фуджытоід... 

Куды ты 
дзеўся?



Проста апусціце 
зброю і адыйдзіце 
назад. Зараз жа!

Калі ты думаеш, 
што яны гэта зро-

бяць, тады ты яшчэ 
глупейшы, чым я 

лічыў, Зог.

Страляйце 
ў мяне! 

Давайце!

Не! Крэнг, 
ты не можаш...

Проста... Проста 
зрабіце тое, што ён 
просіць. Складзіце 

вашу зброю.

Узлятаем!

Крэнг, яшчэ 
не дастаткова 
позна для...

Зразумела, 
позна.

Табе 
не перамамгчы 
ў гэтай вайне.

Мне ня трэба 
перамагаць.

Мне проста трэ-
ба пратрымацца, 
пакуль Кванін не 

прагуляе.

Гэй, пілот, 
ты хочаш жыць? Тады 

рыхтуйся ўхіляцца 
ад агню.



Крэнг, з вамі 
ўсё ў парадку?

Крэнг? 
Крэнг?

Я чуў, што 
Зог уцёк.

Гэта часова. Мы 
знайшлі транспарт 
і пілота. Мёртвага.

Пакаранне Зога 
дэмаралізавала б 

паўстанне. Гэта вайна 
скончылася бы. І наш 
народ змог бы пачаць 
аднаўленчы працэс. І ён быў у нас. Ён 

быў у нас, бацька. 
Чаму ты дазволіў 

яму ўйсці?

Крэнг... За гэтыя гады ў нас 
было шмат несупадзенняў 
думак. Але ты мой сын. 
Мой пераемнік. Ключ да 
спадчыны нашай сям’і.

Няма нічога 
важней гэтага.

Раса ўтромаў 
важней гэтага. 

Будучыня нашага 
народа...

Крэнг, яго гармата 
была каля тваёй га-
лавы. Што я павінен 

быў зрабіць?

Што ты 
павінен быў 

зрабіць?



ЧЫТАЙЦЕ НА COMICSBY ПА-БЕЛАРУСКУ

ІМПЕРЫЯ УТРОМАЎ

«Ты павінен быў 
даць мне загінуць!» «Я ахвяраваў бы чым 

заўгодна дзеля расы 
ўтромаў. Што такое адно ма-
ленькае жыццё ў параўнанні 

з цэлай расай?»

«Род утромаў 
павінен выжыць».

«Толькі гэта 
мае значэнне».
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