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Чарапахі падарожнічаюць у часе! Яны ўжо былі ў 
дагістарычнай эпосе, Феадальнай Японіі і ў залатым 
часе пірацтва. Насычаная небяспечнымі прыгодамі 
падарожжа заўсёды суправаджаецца бескарыснымі 
візітамі Рэнет, юнай вандроўніцай у часе. Наперадзе 

нашых герояў чакае апошні прыпынак...



Падрых-
туйцеся!

Будзьце 
гатовыя! Нас могуць 

атакаваць у любы 
момант!

...

Хм.



Што ж. Будучыня! 
Там, дзе няма ніякіх 
піратаў. Ніякіх феа-

дальных воінаў. Ніякіх 
дыназаўраў.

Замест іх ёсць 
ховеркары! І робаты-

афіцыянты!

І очэнь клё-
фая піффа!

Так, але не 
толькі робаты. 

Ці ховеркары. Ці 
нават піца.

Я лічу... Мне здаецца, што, магчыма, мы 
перамаглі. Уся наша барацьба... Што калі гэта 
вынік? Свет, дзе нас прынялі. Дзе мы можам 
хадзіць па вуліцах, і ніхто і вокам не міргне. Дзе мы мо-

жам быць...

Нінзя!

Хлопцы, вы 
жа нінзя, так?

Залежыць ад 
таго, ці любяць 
ў вас тут нінзя...

Вы што, жартуеце? 
Гэта ж фантастыка!

Тады мы самыя 
сапраўдныя нінзя!



Я марыла стаць 
нінзя яшчэ з тых 

часоў, як была ма-
ленькай рыбінкай. Але я стала 

простым 
ахоўнікам.

 Калі ты хочаш быць 
нінзя - будзь ім. Гэта 
будзе няпроста, але 
калі зараз ты пачнеш 

трэніравацца...

Але так... так не бывае. Вы 
працуеце тым, кім вас пры-

значаюць. Майстар...

Што? У горадзе, дзе 
так шмат мутантаў, 

усё яшчэ ёсць людзі, 
якія вырашаюць за 

вас, што можна, а што 
нельга?

Доні... Мы жа 
ня ведаем, якія 

правіла ў гэтым...

Калі твой майстар кажа 
табе, што ты ня можаш 

быць нінзя, значыць, час 
знайсці новага майстра. 

Давай адпор, і...

Вы што, 
звар’яцелі?

Нельга такое 
казаць пры ўсіх.

Дык адкуль 
вы, хлопцы?

Мы... Мы адсюль! 
Мы жывём на 

Манхэтане!

Ужо дзесяткі гадоў 
ніхто не называе 
яго Манхэтанам, 

прыяцель.



Вы на востраве 
Шрэдара!

Трымайце іх!



Хлопцы? Мне зда-
ецца, мы крыху ў 

меньшасці.

Паглядзім. 
Яны павінны быць 

прама...
Оў. Не ў 

лепшы час.

Ці 
наадварот!

Супер! 
Цяпер 
што?

Цяпер мы 
схаваемся. Пакуль 
не высвятлім, што 

ды як.

Мы на воставе, які 
падпарадкоўваецца 

Шрэдару. Тут ня 
шмат месц, дзе мы 
можам схавацца.

Нам не патрэб-
на шмат месц. 

Хопіць і аднаго.



Гэта было прыемна. 
Тыя дзесяць хвілін, па-
куль мы гулялі наверсе, 
як быццам мы нармаль-

ныя.

Я павінен быў 
здагадацца, што 
ў рэшце рэшт мы 
зноў вернемся ў 
каналізацыю.

Дом, 
мілы дом.

Рабяты... 
Паглядзіце-ка 

на гэта.

Што жа 
здарылася? Што...



Чарапашкі! 
Вы жывыя!

Рэнет! Ты 
зноў можаш 
размаўляць!

Пасля нашай апошняй 
прыгоды вы аказаліся 

перанасычанымі 
квантавымі часціцамі!

Вас увесь час кідала 
туды-сюды, і я не 

магла знайсці вас - ці 
паразмаўляць з вамі 
- бо мой скіпетр часу 

сапсаваўся!

Але зараз скіпетр у 
парадку, і цяпер усё 
добра. Файна? Файна!

Не, 
ня файна!

Гэта не якое-небудзь 
выпадковае здарэнне. 
Калі б гэта было так, 
нас бы не закідвала ў 
самы эпіцэнтр бою! 

Гэта... сапраўды 
было так?

Так!

Ну... Падарожжы ў часе - 
гэта не так проста, разумее-
це? Часам сусвет накіроўвае 

вас туды, дзе вы павінны 
быць. І дае вам урок, які вы 

павінны вывучыць.

Выдатна. Яшчэ 
больш містычных 

глупстваў.

Кажа 
рэінкарніраваная 
нінзя-чарапаха.

Зараз усё гэта ня важ-
на. Сусвет хацеў нас 
чымусьці навучыць? 

Выдатна. Мы ўсё 
зразумелі.

А зараз, Рэнет, ты 
можаш, калі ласка, 

проста выслаць 
нас дадому?

А, так, канеш-
не. Менавета 
дзеля гэта я 

тут.

Выдатна. Тады да-
вай вернемся ў наш 
час і... І выправім 

гэта.

Трэба перака-
нацца, што гэта 
будучыня ніколі 

не здарыцца.

Ты толькі мяркуеш, 
што мы можам, 

Леа. Але ты гэтага 
дакладна ня ведаеш.

Мы ня ведаем, 
што прывяло да такога. Гэта 
можа быць штосьці, што мы 
ўжо зрабілі. Мабыць, мы 

павінны былі забіць Сакі тады, 
у Феадальная Японіі? Мабыць, 

павінны былі перашкодзіць яму 
захапіць горад? Ці ў пэўны час 

выкарыстаць мутаген?

Што калі мы ўжо 
зрабілі памылку? 

Адну памылку, якая 
прывяла да ўсяго 

гэтага?

Гэта была не 
адна памылка.



Было яшчэ 
шмат памылак.

Вельмі, 
вельмі 
шмат.

Я... ці, 
дакладней, 

ты...
Так. Ці версія 
цябе, як табе 
падабаецца.

Рабяты, вы не 
павінны сустра-

кацца адзін з 
адным.

Цябе не пытаюць, 
Рэнет. Не пасля таго, 
праз што мы прайшлі.

Так, і гэта было фай-
на! А дзе астатнія? 

Я хачу сустрэцца са 
старым мною!



Але нават калі... 
Калі астатнія з 

нас не...

У цябе павінны 
быць паплечнікі. Дзе 
твае людзі? Дзесьці 

ж павінен быць... 
супраціў ці штосьці 

такое?

Супраціў. 
Гэта ўсё пацехі мала-

дых чарапах. Я не выходзіў з 
гэтага ўкрыцця 

шмат гадоў.

Што ты такое га-
ворыш? Ты проста 
кінуў змагацца?

Як ты мог так 
зрабіць?

Асабліва, калі 
ты адзін... адзін 

выжыў.

Як ты мог 
апусціць рукі?

Я адзін выжыў 
менавіна таму, што 

апусціў рукі!

Калі пачалася вайна... 
сілы аказаліся несураз-
мерныя. Неверагодная 

перавага.
Змагацца далей 
проста... не было 

ніякага сэнсу.

А нашыя браты...

Яны не згадзіліся.

Яны працягнулі змагацца, 
ваюючы толькі верай. 

Яны адмаўляліся бачыць 
відавочнае, як бы я ні 

хацеў.
Яны не жадалі 
згаджацца, што 

мы ўжо прайгралі.



Нават пасля... пасля таго, што 
здарылася з маімі братамі, рэшткі 

супраціву працягвалі змагацца. Але 
гэтай ноччу іх таксама не стане. 

Як і астатніх.

Што ты маеш 
на ўвазе?

Я чуў аб гэтым па 
радыё на маім ста-

рым стокпадзе, усяго 
некалькі гадзін назад.

Шрэдар схапіў кіраванне 
супрацуву. Іх публічна пака-
раюць смерцю, каб паказаць 

прыклад таго, што стане з 
любым, хто захоча яму 

супрацьстаяць.

І... і ты проста 
дасі гэтаму 
адбыцца?

Ды што з табой 
здарылася?

Мы не 
можам зараз 

вярнуцца.
Я ня ведаю, ці змагу 
я прадухіліць гэтую 
будучыню. Але я да-
кладна ведаю, што 
магу спыніць гэтае 

пакаранне.

Я магу вызваліць гэ-
тых супраціўленцаў, 
каб яны маглі пра-
цягнуць змагацца.

Хаця б у адной 
праблемы ёсць 

вырашэнне.

А цяпер давайце 
высвятлім, дзе іх 

трымаюць.

Гэта ваш бой. 
Не мой...



«...але я магу 
паказаць вам шлях».

Што там 
здарылася?



Я затрымаю 
іх на нейкі 

час! Але іх так 
шмат...

Дзярыся!

Што ж, 
гэта было 
прыемна.



Я забяруся на 
платформу і вызва-

лю палонных.

Ты са мной?

Канешне.

Мяркую, у маіх 
інтарэсах, каб ты 
застаўся жывым. Мы, канешне, не хацелі 

б, каб ты рабіў тое, што 
не ў тваіх інтарэсах.



Не хвалюйцеся. 
Мы выцягнем вас 

усіх адсюль...

ААА!

Стой, дзе стаіш, панцырны. 
Бос хоча бачыць цябе жы-
вым. Але мёртвыя мутанты 
могуць быць куды больш 

паслухмянымі палоннымі.



Я... Мае сябры і я... 
Мы заўсёды марылі даць ім ад-
пор. Але пакуль я не сустрэла 

вас, гэта проста...

Гэта здавалася 
немагчымым. А 

зараз...

Хто-небудзь, 
калі ласка, 
забейце яе.

Пачакай-
це...

...адну 
хвілінку.



Я ўвяду іх адсюль. 
Прыкрыйце нас. Дайце 

нам час на ўцёкі. А потым 
Рэнет зможа выслаць вас 

да дому.

Упэўнены? Гэта 
ж не зусім у тваіх 

інтарэсах.

Хочаш, каб я 
змяніў рашэнне?

Не, але... Але як я 
магу знікнуць ад-
сюль і зрабіць вы-

гляд, быццам нічога 
не змянілася.

Гэта будучыня, 
цяпер мы ведаем 

усё.

Гэта толькі вера-
годная будучыня. 
Вы можаце яго 

змяніць. Можа 
быць.

Можа 
быць?

А можа быць 
я памыляюся! 
Але я ведаю 

адно...

Мы толькі што 
зрабілі штосьці 
немагчымае!



Хм.

Вось ты дзе! А 
дзе другі ты?

Забяспеч-
вае бяспеку 

супраціўленцаў. 
Рэнет... Будзь 

гатова выслаць 
нас да дому.

*Хопіць!



Эм... Рэнет?

Ага. 
Не турбуйся.

Чарапахі.



Усе мае людзі ўжо 
ўладкаваліся. Як і 

тыя мутанты.
Добра.

Чаму ты не сказаў 
Данатэла - друго-
му Данатэла - хто 

ты такі?

А гэта 
важна?

Я ўжо не той 
Вудзі, якога яны 

ведалі.

Данатэла... Я шчыра 
ўдзячны за тое, што ты даў 
прытулак супраціву. Але 
мы згубілі шмат людзей. 
І нам не патрэбны толькі 

койкі.

Нам патрэбны 
байцы. Нам па-
трэбны лідары.

Проста... 
Падумай аб 

гэтым.



Можа 
быць?

Так ён сказаў. 
«Можа быць», мы 
зможам змяніць 

будучыню.

Добра, але што той 
хлопец можа ведаць, 

так? Хто сказаў, што ён 
нейкі супергеній?

Ой... 
Добра.

Слухай, ня важна, што ён сказаў. Бо вось, 
што ведаю я: мой брат ніколі б нас не 
кінуў. Ён ніколі б не стаў адхіляцца ад 

бою. Ён ніколі б... Я думаў 
аб гэтым.

Што?

Я ўжо думаў 
аб тым, каб усё 

кінуць.



Я не кажу, што кіну ўсё 
зараз. І не ў бліжэйшы 
час. Але я думаю над 

праблемай. Падлічваю 
шансы.

І ў самыя цяжкія 
моманты я задумваюся: 
што калі настане дзень, 

калі не будзе ніякага 
сэнсу змагацца далей?

«Не будзе ніякага 
сэнсу»? Доні, уж ня 

ведаю, ці заўважыў ты, 
чувак, але ва ўсім гэ-

тым ніколі няма сэнсу!

Але ж мы не 
дзеля таго гэтым 
займаемся. Так?

Так. Мы займаем-
ся гэтым таму, што 

гэта, чорт бяры, 
правільна.

Гэй! Ня трэба 
прымушаць мяне 

адчуваць сябе 
вінаватым.

А на маю 
думку, трэба. 

Я лічу...

Рабяты, вы загінулі з-за 
мяне! Я ня ведаю як, ці 
чаму, але... Гэта абса-

лютна зразумела.

І я ня ведаю... 
Я ня ведаю, як гэта 
прадухіліць. Я нават 
ня ведаю, ці магу я. 

Я...

Доні. Рэнет сказала, 
што сусвет спрабуе 
нас чамусьці наву-

чыць.

І калі я штосьці і 
зразумеў з гэтай 

вар’яцкай прыгоды, дык 
гэта тое, што гэтая бітва 
пачалася нашмат раней 
да нашага нараджэння.

І яна будзе пра-
цягвацца многія 

годы пасля нашай 
смерці.

Ты ня можаш 
сапсаваць 

усё жыццё на 
правічванне 

кожнага свайго 
рашэння.

Я ня ведаю, што 
яшчэ мне рабіць.

Працягвай змагац-
ца, бро. Гэта... Гэта 
ўсё, што мы можам 
зрабіць. Працягвай 

змагацца.
Няўжо гэтага 

не дастаткова?

Можа 
быць.



Вось і 
добра.

На дадзены 
момант «Можа 
быць» - дастат-
кова нядрэнна.



ЗОРНЫЯ ВОЙНЫ.
ДАРТ ВЭЙДЭР 
(НУМАР 1. MARVEL, 2015)

ужо даступны на www.patreon.com/comicsby

Gillen, Larroca, Delgado.
Дзеянне адбываецца пас-
ля падзей «Зорных войн: 
Эпізод IV: Новая надзея» 
і першых трох выпускаў 
комікса «Зорныя войны». 
Дарт Вэйдэр павінен па-
кутаваць ад наступстваў 
яго няздольнасці спыніць 
Альянс паўстанцаў пад-
час бітвы пры Явіне, і 
адпраўляецца на місію, каб 
весці перамовы з Джаба 
Хатам . Тым часам Вэйдэр 
наймае двух паляўнічых за 
галовамі, каб схапіць Люка 
Скайуокера і таямнічага 
агента Імператара.

https://www.patreon.com/posts/dart-veider-2015-56940398
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Твая падтрымка дапаможа мне праводзіць больш часу 
за перакладамі коміксаў, каб у цябе было яшчэ больш 

літаратуры на беларускай мове.
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Мае мэты:
100 патронаў - 
я найму перакладчыкаў, каб было яшчэ больш перакладаў на беларускую мову.

500 патронаў - 
я ствару выдавецтва, мэтай якога будзе - электронная публікацыя арыгінальных 
коміксаў і кніжак на беларускай мове.

1000 патронаў - 
выдавецтва пачне друкаваць папяровыя кніжкі і коміксы з творамі на беларускай 
мове, якія можна будзе набыць у беларускіх крамах.

www.patreon.com/comicsby

Афіцыйны патрон Патрон з падпіскай прэміўм

3 $ 5 $
ЗА МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦ

Афіцыйны патрон атрымлівае спасылку 
на рэліз пераклада на 1 месяц раней, 
чым падпішчыкі ў сацыяльных сетках.

º       На 1 месяц раней, чым усе

Патрон з падпіскай прэміум атрымлівае 
спасылку на рэліз новых серый на 1 год 
раней, чым падпішчыкі сацыяльных сетак. 

Сярод такіх новых серый мы плануем 
коміксы «Цуда-жанчына», «Дарт Вэйдэр», 
«Чорны молат», «Дэпартамент праўды» і інш. 
Спачатку - па 2 выпускі ў месяц, а далей - у 
залежнасці ад колькасці патронаў з падпіскай 
прэміум. 

Так сама атрымлівае ўсё тое, што і 
Афіцыйныя патроны.

º       На 1 год раней, чым усе
º       На 1 месяц раней, чым усе
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