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ЛЯКАРНЯ АРКХЭМ.

ГОТЭМ.

ЧАТЫРЫ ГАДЫ НАЗАД.

ЗАРАЗ.

гэй, псіх.

«рыдлер!»

ааау! ты ведаеш 
правілы. ніякіх 

карт. ніякіх 
гульняў.

не 
для цябе, 
разумнік.

я забяру іх. 
відаць, з гэтага 

моманту ты будзеш 
спаць без прасцін.

«Так, у мяне не шмат гарнітураў 
і ледзь іх можна лічыць рэдкімі. 

але калі я паказваю свой высака-
родны твар, са мной ніхто 

не параўнуецца».

Хто я?

Хто я?Хто я?Хто я? Хто я?

«я ўсё бегаю то туды, 
то сюды. але калі 

да мяне падлучыць 
правады, я пацяку, 

як вада». 

«У мяне ёсць пяцёра 
служак. яны даюць мне 

ўсё, што хачу, а яны 
законт мяне жывуць».

«дрэнны сёння 
атрымаўся дзень, бо я 
страціў сваё права, ця-
пер буду сядзець тут у 
куце і думаць, якая вы-
йшла неспадзяванка».

«не разумею, чаму ў мяне 
такое хваляванне. я месца 
сабе знайсці не магу і ча-

каю твайго вяртання».

дзевяць 
гадзін...



уЭйН ЭНТЭРпРАйЗіс.

час 
згуляць.

ці ведалі, што вежа ўэйн 
энтэрпрайзіс - самае бяспечнае 
месца ў готэме? я бачыў планы. 

вельмі задзірліва.

яна абаронена лепш, чым любы 
іншы банк ці паліцэйскі арсенал у 
горадзе. нават лепш, чым тайная 

падводная лабараторыя лекскорп. 
цікава, чаму. як вы лічыце?

флэшмоб, які я арганізаваў, 
збіраецца перад уваходам, 

каб выказаць пратэст наконт 
супрацьпраўнага скандалу вакол 
кіраўніцтва дабрачыннага фонда 

ўэйнаў. у натоўпе мае людзі...



...яна хутка 
выбухне.

сэр.

«так, у мяне не шмат 
гарнітураў, і ледзьве 
яны рэдкія. але калі я 
паказваю свой вы-
сакародны твар, са 
мной ніхто не можа 

параўнацца».

«карта», 
канешне.

прапускная сістэма перазапускаец-
ца кожныя васемнаццаць хвілін. у 

сапраўдных картах дотыку змешча-
ны чып, каб ствараць ключ, заснава-
ны на кодзе, ўнікальным для кожнага 

супрацоўніка.

спатрэбілася некалькі часу, каб 
зрабіць эксплойт. я стварыў сваю 

асабовую карту са зробленым 
па замове чыпам, якая не толькі 
будзе прынята, але і ўвядзе трохі 

майго кода ў сістэму.

каб ён спрацаваў, мне 
трэба было правесці яе 

дакладна ў момант 
перазапуску.

і я гэта толькі што 
зрабіў. у той час, 

калі я буду ў ліфце, 
ён будзе распакава-

ны і гатовы. 

я прапанаваў 
скандаваць «ганьба 
ўэйну», але ж добра,  
няхай будзе хаос...

якога ражна там 
адбываецца?

больш ніякіх 
сакрэтаў! ніякіх 

сакрэтаў!
больш ніякіх 

сакрэтаў!



...няхай 
будзе 
хаос.

божа.

што там 
адбываецца?

забаў-
ляйцеся.

сэр.



шакіруючыя навіны: 
камісія па каштоўным папе-
рам і біржам падала іск су-

праць рады дырэктароў уэйн 
энтэрпрайзіс: «засмучаль-
ныя і гнятлівыя» прыкмены 

карупцыі...

хммм
хммм
хмм...

...дуу
дуу...

я адчуваю асалоду 
ад дробязяў.

прама зараз служба бяспекі 
пачне разумець, што гуль-
ня пачалася. прызнаюся, я б 
хацеў пабачыць іх твары...



...калі яны 
даведаюцца, 
з кім гуляюць.

скажыце мне, гэтыя людзі 
бунтуюць з-за іска камісіі? 
не, гэта не так. яшчэ хто-

небудзь адчувае, чым гэта 
пахне?

а зараз што, 
тры шахты хуткасных 
ліфтоў адключыліся 
самі і ў адзін і той жа 

момант?

я б паверыў у гэта ў любым 
іншым месцы. але ўэйн настойваў 

на незалежных дадатковых 
сістэмах у кожнай кабіне ліфта 

бог ведае навошта. мабыць, калі 
ён будзе вяртацца дадому са 
сваёй позняй лыжнай прагулкі, 

ці дзе ён там бывае, мы зможам 
спытаць яго.

гэта адбыло-
ся адначасова, 

містар леслі!

а яшчэ... у ахоўнікаў не 
працуе ўнутраная сувязь, 

адключылася сістэма 
распазнання твараў на 

прапускным, штосьці тыпу 
перашкод у нашай 

бяздротавай сетцы...

паведамленне пра 
няспраўнасць у 

клімат-кантроле... 
а зыходзячыя званкі, 
здаецца, вяртаюцца 
назад у будынак...

гэта 
напад-
зенне.

чорт пабяры. праход на пра-
пускным павінен аўтаматычна 
зачыняцца, калі адключаецца 
сістэма распазнання. дайце я 
здагадаюся... гэта так сама 

гакнула.

адматайце запіс 
камер на прапуск-

ным. пакажыце мне 
апошнія пятнац-

цаць хвілін.
ёсць, 
сэр.

вось. 
вы, пэўна, 
жартуеце. падыміце 

трывогу па ўсёй 
вежы. зараз жа. 

гэта эдвард 
нігма. хто?

гэта

рыдлер.
дрэнны сёння выдаўся 

дзень, бо я страціў 
сваё права, цяпер буду 

сядзець тут ў куце і 
думаць, якая атрыма-

лася падлянка.

у мяне ёсць пяць 
служак. яны даюць 
мне ўсё, што хачу, а 
яны за мой рахунак 

жывуць.

не разумею, чаму 

я так хвалююся. 

я месца сабе не 

знайду і чакаю 

твайго вяртання».

ваш 
свет 

цяпер 
наш.

ваш 
свет 

цяпер 
наш.

ваш 
свет 

цяпер 
наш.



апошні раз я 
быў тут не так даўно. 

але здаецца, 
быццам прайшло 

цэлае жыццё*.

*гэта адбылося ў нулявым 
годзе, гл. бэтмэн №21.

зараз яны пераключаць 
сістэмы, каб абараніць 
кіраванне. камунікацыі 

і аварыйныя выхады 
ў першую чаргу.

нігма. 
стой на 
месцы.

«я ўсё бегаю то туды, то 
сюды. але калі да мяне 
падлючыць правады, я 

пацяку, як вада».

хто я?

што? 
трымай 
рукі, каб 
я бачыў.

я сказаў

рукі 
ў гору!

ты што, 
нават не паспрабуеш 
адказаць мне? ты не 
думаеш, што не лішне 
было б ведаць, што 
я збіраюся з табой 

зрабіць?
што ж, 

нельга пера-
магчы, калі 
не гуляць.

стаяць на 
месцы!

а тады 
што?



«электрычнасць».

адказ - 
электрычнасць, 

дурань.



паглядзі на іх. 
яны думаюць, што 

могуць штосьці 
змяніць.

але яны падобны на лічбы ва 
ўраўненні, якога не бачаць. ма-
неты ў вялікай гучнай здзелкі.

дзыньк. дзыньк.



камунікацыі ў першую 
чаргу! калі ў нас не атры-
маецца падняць сістэму, 

кожны ахоўнік павінен буд-
зе дадацца ў канферэн-

цыю са свайго тэлефона!

нам трэба 
арганізавацца. 
нігма хоча, каб 

мы былі разгубле-
ны і раскіданы.

ёсць, 
сэр, мы...

...у нас тут 
бунт перад 
параднай...

пракляцце. 
вы мяне 
чуеце?

...сістэмныя 
перабоі...

...паліцыі няма, 
паўтараю, 
паліцыя не 
адказвае...

...сэр, ён 
па-за зонай 

бачнасці. 
мы яго...

я ведаю, 
куды ён 

накіроўваецца. 
я ведаю яго.

тваю 
маць...

прыйшоў 
сюды зноў 
паказаць 

свой гробаны 
твар...



«...гуляе ў 
свае гульні».



блакіруючы пратакол 
бяспекі ў дзеянні. кожны ад-
дзел пераходзіць у абмежа-
ване агульная памяшканне 

каля лесвічнай клетцы.
усім прывітанне. 

я шукаю кэралайн 
слэйтэр, малодшага 
віцэ-прэзідэнта па 

фінансах.

сёння аўторак, таму 
яна павінна быць тут у 
10:30 на ўсеагульным 

зборы дронаў.

вы ведалі? так яна 
вас усіх кліча ў сва-
ёй асабовай пошце. 

устаньце, калі ласка, 
кэры.

ах!

«у мяне ёсць пяцёра 
служак. яны даюць 
мне ўсё, што хачу, а 
яны за мой рахунак 

жывуць».

мне 
проста 

патрэбна 
«рука».

каб патрапіць 
туды, куды я 

збіраўся, у ад-
паведным мне 

стылі.



адмініст-
ратыўны 

ліфт.

знакаміты злачы-
нец. я бачыла цябе 
ў газетах. ты нас 

не напужаеш.

я не дарэмна 
сямнаццаць 
гадоў брала 
ўрокі сама-

аховы.

не. 
смей. мяне. 

кранаць.

не 
смей мяне 
кранаць!

шасцёрка!

поклаўка!



для мяне 
гэта так 
лёгка!

ты павінна 
ведаць сваё 

месца.

ааааааауу...



наверх. не адцягваць 
увагу на дробязі. яны 

здараюцца раней 
ці пазней.

не тое, каб я іх не 
планаваў. але гэта 

жанчына збракавала 
мае загадкі.

выдыхні. зірні 
на гладкі чорны 

картон.

выдыхні. на ім 
ні парушынкі. 

выдатна.

выдатна.

у маім жыцці быў час, калі 
мяне нішто так не нерва-

вала. калі мне не патрэбны 
былі мае медытатыўныя 

практыкі.

памятаю, як я быў 
шчаслівы. зараз 

так дзіўна пра гэта 
думаць. абражэнні 
нічога не значылі.

гэй, псіх.



шмат часу 
прайшло, так? 
відаць, ты не 

чакаў убачыць 
мяне тут.

памятаеш аркхэм?
ты пяліўся і спрабаваў 

не заплакаць з-за таго, 
што я забраў твае карты. 

спрабаваў не паказаць мне, 
наколькі ты быў зломлены.

джордж леслі. 
я меркаваў, што 

ты знайшоў працу 
тут пасля лякарні.

«дрэнны сёння выдаўся 
дзень, бо я страціў сваё 

права, цяпер буду сідзець 
тут у куце і думаць, якая 
атрымалася падлянка».

хто я?

ты дробны 
звар'яцелы псіх, 

якога ўжо не 
выправіць.

паглядзі на сябе, вярта-
ешся сюды пасля таго, як 
цябе выпхнулі шмат гадоў 
назад. увесь гэты шум, усе 
гэтыя планы, якія патрэбны 
былі для гэтага. ты, пэўна, 
сядзеў і прадумаў іх увесь 

гэты час.

думаеш, мы не 
аднавімся пасля гэ-

тага? праз два дні мы 
зноў будзем спакойна 

працаваць. а ты...

...ты вернешся на свой 
бальнічны ложак з 

забінтаванай галавой і 
скажаш: «дзе я?»

скажаш: 
«толькі не 

гэта!»

уф!



не такі 
ўжо і...

...разумны!

не такі 
ўжо і...

лічыў, я прыходжу 
на працу не апра-
наючы ракавіну? 

больна павінна быць 
тваёй назе.

«дрэнны сёння 
выдаўся дзень, 

бо я страціў сваё 
права».

«цяпер буду сідзець 
тут у куце і думаць, 

якая атрымалася 
падлянка».

хто
я?



здаешся?

гэта ты, джордж. 
ты - адказ на гэ-

тую загадку.

так, вежа. я тут з-за 
выкліка, які яна ўяўляе. 

трапіць на дах, знішчаючы 
ўсё на сваім шляху, і ніхто 

мяне не спыніць.

але калі 
шчыра, я 

прыйшоў сюды 
дзеля цябе.

гэта тая рука, якой ты 
стукнуў мяне, калі адбіраў 
тыя невялікія выгоды, якія 

я зрабіў для сябе ў той 
клетцы шмат гадоў назад.

гэта тая 
рука, якой ты 

асмеліўся 
дакрануцца 

да мяне.

правая.

такім 
чынам, ты 
страціў яе.

я дабраўся да цябе, 
дурная малпа. прыты-
рак. у цябе няма права, 
прабач за каламбур...



«засталося 
толькі скончыць 

маю гульню ў 
карты»

сістэмы будынка аднаўляюцца. 
мае памошнікі ўварваліся, калі 
задзейнічаў пратакол бяспекі.

вышэй дзясятака 
паверху ўся ахова 

зачыняецца і паглы-
бляецца ў цемру.

работа выканана, я тут. 
я магу забраць кожную тайну, 
кожны скарб у гэтым будынку. 

уся вежа належыць мне.

«не разумею, 
чаму ў мяне та-
кое хваляванне».

«я месца сабе 
знайсці не магу і 

чакаю твайго 
вяртання».



на самой 
справе мне 
патрэбна 

толькі адно.

гэта сустрэць адзінага 
апанента, які варты маіх 

лепшый намаганняў. 
спытаць сябе і перамагчы.

кажуць, бэтмэн 
загінуў ці знік.

мне чамусьці не верыцца. 
мне чамусьці падаецца, што я 

ўбачу яго зноў. і шчыра кажучы, 
я проста забіваю час, пакуль 

гэта не здарыцца.


